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Prilliostjale silmakontroll tasuta!
Palume silmakontrolli aja eelnevalt telefoni teel broneerida.
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www.eagle-vision.ee/kampaania
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Euroopa Liidu võrdse palga 
päeval veebruari lõpus pidi 
Eesti naine kurvalt nentima, et 
2013. aasta palga saab tema 
kätte aprilli keskel. Teisisõnu 
tuleb tal enam kui sada päeva 
rohkem töötada, et mehega 
sama palk välja teenida.
Euroopa Liidu sügavaim sooli-
ne palgalõhe ehk Eestile kuu-
luv „liidriroll“ ei näi taandu-
vat. Kui eelmisel aastal oli 
meeste ja naiste palgaerinevus 
28 protsenti, siis tänavu oleme 
taas olukorras, kus sooline 
palgalõhe on 30 protsenti, sa-
mal ajal kui euroliidu keskmi-
ne on pea poole väiksem ehk 
16 protsenti. 

Palgalõhe vajab kiiret 
lahendust
Elame ajal, mida ühelt poolt 
iseloomustab Euroopa Liidu 
suur sidususpoliitika ja teisalt 
Eesti meespoliitikute jaanalin-
numäng. Miks ma nii väidan? 
Sest kõik, mis puudutab sot-
siaalpoliitikat ja inimesi, ki-
pub end võimupiruka juurde 
kauaks unustanud meeste hu-
viorbiidist välja jääma. See on 
teisene, on out. On tähtsuselt 
kümnendajärguline, sest palju 
muud tuleb enne ära teha. 
Mina aga olen veendunud, et 
palgalõhe ei oota, vaid vajab 
kiiret lahendust. Kui me otsus-
tavalt ei tegele lahenduste 
leidmisega, siis oleme juba lä-
hitulevikus silmitsi olukorra-
ga, kus vaesusest kõneldes tu-
leb selgelt silme ette naisenä-
gu. Tähendab ju pea kolman-
diku võrra väiksem palk ka 
kolmandiku võrra väiksemat 
vanema-, hooldus- ja haigus-
hüvitist. Samamoodi toob see 
kaasa nii tunduvalt madalama 
töötuskindlustushüvitise kui 
ka tulevase pensioni. 
Kuigi vanemahüvitist võttis 
möödunud aastal välja vaid 
seitse protsenti isadest, siis 
meestele määratud hüvitis oli 
keskmiselt 1,7 korda kõrgem 
naiste omast. Kui lapse põeta-
mise eest makstav hooldushü-

vitis on Eesti mehel keskmiselt 
20 eurot päeva kohta, siis nai-
sel on see vastavalt 11 eurot. 
Haigekassa andmed näitavad 
ka seda, et mehed on saanud 
naistega võrreldes 1,3 korda 
kõrgemat haigushüvitist ehk 
päevas keskmiselt 12,1 eurot 
naiste 9,8 euro vastu. 
Naistele makstud töötuskind-
lustushüvitis on omakorda 1,4 
korda madalam kui meestel. 
2012. aastal oli see meestel 
keskmiselt 330 eurot, naistel 
seevastu 245 eurot kuus. Vahe 
on peaaegu sada eurot! Mees-
tele ja naistele määratud riikli-
ku vanaduspensioni summad 
oluliselt ei erine, küll aga on 
suur vahe sees teise pensioni-
samba väljamaksetes. Meeste 
puhul on need keskmiselt 30 
protsenti suuremad. M.O.T.T. 
Palgalõhe probleemi tuleb uu-
rida mitmest kandist. Progres-
siivsed majandusteadlased vi-
butavad sõrme ja kurjustavad: 
me tegeleme ressursi raiska-
misega ja seega jääb hulk töö-
jõu potentsiaali kasutamata. 
Siinkohal kriipsutagem taas 
alla tõika, et Eesti naise hari-
dustase on mehe omast kõr-
gem. Paistame sellega silma 
mitte ainuüksi Euroopas, vaid 
kogu maailmas. Seega on meie 
poliitilisel eliidil keeruline ju-
tustada säravate silmadega 
nutikast Eestist. Elu- ja töö-
keskkonna mõttes kumisevad 
need kiidusõnad kui tühi tam-
mevaat. Õõnsalt.
Veel suuremaks probleemiks 
kui Brüsseli, Berliini või Hel-
singi pilguheit meie sotsiaal- 
ja tööpoliitikale on meie endi 
julm peegelpilt. Toogem siin 
välja sellised märksõnad nagu 
vaesuse naisestumine ja laste 
vaesus. 
Mul on tuttavaid müüjaid, kel-
lega olen teinud ikka juttu 
maast ja ilmast, loomulikult ka 
tööst ja tasust. Minu kodu-
kaupluse müüjanna andis 
mulle hiljuti teada, et ta vahe-
tas töökohta, sest aastate kau-
pa ei tõusnud palk sentigi. Po-

le mingi lust teha miinimum-
palga eest 12-tunniseid vahe-
tusi. Ja mida kosta lohutuseks, 
kui selgub, et närust palka tee-
niv kassapidaja on üksikema? 
Poliitikuna võiks vastata kire-
tult - astu ametiühingusse. 

Sooline palgalõhe tu-
leb kaotada
Alampalka teeniv üksikema 
sipleb igapäevase ots otsaga 
kokkutulemise nõiaringis, 
mistõttu ametiühing kõlab tal-
le pigemini nagu lause vene 
muinasjutust: „Mine sinna, ei 
tea kuhu, too seda, ei tea mi-
da.“ Pealegi nõuab ametiühin-
gusse astumine meie riigis ka 
parasjagu julgust. 
Majandusteadlane Rainer Kat-
tel nentis Eesti naiste VI kong-
ressil, et tänases ühiskonnas 
on naise majanduslik panus ja 
roll endiselt seotud tihedalt te-
ma kui vanema rolliga, meeste 
majanduslik panus ja roll aga 
sisuliselt üldse mitte. Eesti 
ühiskonda on sisse kodeeritud 
naiste ja meeste arenguvõima-
luste ebavõrdsus, samuti on 
naiste potentsiaali majandu-
ses selgelt alakasutatud. Võib 
julgelt järeldada, et naiste või-
mekuse ja potentsiaali ala- 
arendamine on süstemaatili-
ne. 
Mida konkreetset siis teha? 
Suurt pilti silmas pidades tu-
leb kindlasti välja töötada Ees-
ti soolise võrdõiguslikkuse 
strateegia. Esimese sammuna 
püüdkem aga palgalõhe kinni. 
Veelgi enam - seda tuleb ot-
sustavalt vähendada eesmär-
giga kaotada sooline palgalõ-
he. Me ju tahame õiglust jalule 
seada. Me ju soovime tööjõu-
du ratsionaalselt kasutada. Siis 
pole muud võimalust kui 
maksta võrdse töö eest võrd-
väärset palka. 

Marianne Mikko,
Riigikogu Euroopa Liidu 

asjade komisjoni aseesimees, 
SDE

Tuld palgalõhele!

Päästeameti tuleohutusjärele-
valve inspektorid kontrollisid 
märtsikuus kodude tuleohu-
tust. Intensiivse kontrollpe-
rioodi jooksul jõuti üle vaada-
ta kokku 854 eluruumi, millest 
244 kodul esines puudusi. Li-
saks suitsuanduri olulisusele 
peavad inimesed rohkem tä-
helepanu pöörama ka kütte-
süsteemide hooldusele.
Igas kuuendas kontrollitud ko-
dus oli probleeme suitsuan-
duriga. Peamiselt suitsuandur 
puudus, oli unustatud pata-
reid vahetada või oli valesti 
paigaldatud. Kahjuks aga näi-
tab kurb statistika, et tänavu 
tuleõnnetustes hukkunute 
elupaikades ei ole olnud just 
töökorras suitsuandurit, mis 
oleks tulekahjust piisavalt vara 

teada andnud ning hoidnud 
sellega ära kurvad tagajärjed.
Tuleohutusjärelevalve osa-
konna juhtaja Rait Pukki sõnul 
olid märtsikuus läbi viidud tu-
leohutuskontrollid üks osa 
terve aasta läbiviidavatest te-
gevustest eluruumide tuleo-
hutusalase olukorra paranda-
miseks. „Juba viis aastat ko-
hustuslik suitsuandur ei tohiks 
kellelegi üllatusena tulla. Ra-
hul ei saa olla ka küttesüstee-
mide hooldusega, milles tu-
vastati puudusi kokku 121 kor-
ral. Inimesed peavad mõist-
ma, et praod korstnajalas ja 
küttekehas, ohutusplekkide 
puudumine või katkised ah-
juuksed on tõsine tuleohualli-
kas, millest sageli tulekahjud 
ka alguse saavad,“ täiendas 

Pukk.
Päästeamet tegi rikkumiste 
kohta 153 ettekirjutust ning 
alustas 24 väärteomenetlust. 
Elanikele kuuluvatest eluruu-
midest ei olnud tuleohutus-
nõuded täidetud 23 protsen-
dil, sotsiaalpindadest 35 prot-
sendil juhtudest.
Tuleohutusjärelevalve osa-
konna juhataja rõhutab, et tu-
leõnnetusi peab ennetama. 
„Tuleb aru saada, et tuleohu-
tusnõuetest kinnipidamine 
peab olema ikka iga inimese 
enda huvi. Ohutus ei sõltu 
mitte reageerivate pääste-
meeskondade kaugusest ja ko-
halejõudmise kiirusest, vaid 
tuleõnnetuse ärahoidmisest 
või kiirest avastamisest.“

Tuleohutuskontroll näitas pea igas 
neljandas kontrollitud kodus puudusi

Miitinguluba kehtigu 
vaid kodanikele
“Kuni inimesed teostavad oma põhiseaduslikku õigust ja ei 
pane otseselt toime kuritegusid, ei kutsu üles vägivallale, seni 
on meie roll lihtsalt jälgida,” selgitas Kaitsepolitsei peadirek-
tori asetäitja Martin Arpo Õhtulehe õhkkonda, mis hakkab 
Tallinnas valitsema laupäeval, 12. aprillil, mil venemeelsed 
kavatsevad läbi viia meeleavalduse. Selleks loa andnud Tal-
linna linnavalitsuse tegevust põhjendas avalike suhete direk-
tor Ain Saarna asjaoluga, et Kremli-meelsete miitingute kor-
raldamist linn keelata ei saa, sest see oleks seadusvastane, 
piiraks sõnavabadust.
Tore küll! Juriidiliselt just kui tõesti õige – oleme demokraatlik ja 
vaba riik, kus sõnavabaduse piiramisel pole kohta. Aga miks 
unustatakse ära, kes tahavad sõna võtta?
Minu arust on see, mis Eestis toimub, ikka eestlaste asi. Eesti ko-
danike asi. Aga Kremli-meelsel miitingul ei valmistu osalema 
mitte Eesti passi omavad isikud, vaid need, kes Venemaa alamad 
või kelle taskus kodakondsuseta isiku hallide kaantega tunnistus. 
Ning ärgu hakaku hallipassimehed siinkohal jälle irisema: meid 
vaesekesi ahistatakse, meile ei anta kodakondsust. Kes vähegi on 
tahtnud ja pingutanud, on sellest staatusest ka Eesti kodanikuks 
saanud!
Mul on üks väga konkreetne ettepanek: Eesti seadusi peaks 
muutma nii, et meeleavaldustel osalemise (ja Eesti kohta sõna 
võtmise) õigus on vaid Eesti kodanikel. Jah, ma annan endale 
aru, et meeleavalduse ajal on raske osalejate kodakondsust kont-
rollida, aga isegi pisteline kontroll aitaks. Lehvitad plakatit, aga 
osutud Venemaa (USA, Gruusia jne) kodanikuks, siis pikema ju-
tuta trellide taha! Igal juhul oleks see parem lahendus kui praegu, 
mil iga murjan (nii otseses kui ka kaudses mõttes) võib tulla Va-
baduse platsile ja karjuda praktiliselt kõike, mida sülg suhu toob. 
Üks nõukogude aegne anekdoot tuli meelde: ameeriklane kiitles 
venelase ees, et neil on sõnavabadus, igaüks võivat Valge Maja 
ees karjuda, et USA president on loll. Venelane vastu: ka meie 
Punasel väljakul võib karjuda, et USA president on loll…

Aivar Ojaperv
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8. aprillil teatati politseile, 
et kella 0.20 paiku löödi 
Rakveres Pika tänava majas 
tekkinud käigus 66aastasele 
mehele nuga jalga.

7. aprillil teatati politseile, 
et Viru-Nigula vallas Kan-
guristi külas varastati trak-
torist 70 liitrit diislikütust. 
Kahju on 67 eurot. 

5. aprillil teatati politseile, 
et Rakveres Saue tänavale 
pargitud sõidukis peksti 
37aastast meest. 

5. aprillil teatati politseile, 
et kella 14 paiku tungiti Vi-
ru-Nigula vallas Pada külas 
Maja tänava korteris kallale 
34aastasele mehele. Kaht-
lustatavana viidi politsei- 
jaoskonda 38aastane mees. 

4. aprillil avastati, et Rakve-
res Seminari tänaval on lõ-
hutud kaupluse aken ja va-
rastatud kassaaparaat, sula-
raha ning neli alkoholipu-
delit. Kahju on 555 eurot. 

4. aprillil teatati politseile, 
et Tamsalu vallas Naisteväl-
ja külas murti sisse elumajja 
ja varastati vokk, alkoholi 
ning muid esemeid. Samas 
murti sisse kõrvalhoonetes-
se. Esialgne kahju on 5000 
eurot. 

Kuulutaja

Julged naabrimehed päästsid põlevasse 
korterisse jäänud inimese
Pühapäeva, 6. aprilli õhtul kell 19.22 said päästjad teate, et 
Kadrina alevikus Kauba tänaval põleb kahekordse eluhoone 
esimesel korrusel korter. Korteri elanik päästeti.
Tulekahjust korteris andis märku naabri korteris tööle haka-
nud suitsuandur. Sündmuskohale sõitsid vabatahtlikud 
päästjad Kadrina komandost, päästemeeskonnad Rakvere ja 
Tapa päästekomandost, operatiivkorrapidaja ning kiirabi. 
Esimestena kohale jõudnud Kadrina vabatahtlikud tuletõrju-
jad alustasid lahtise leegiga põleva korteri kustutamist. Naab-
rid, kaks meesterahvast, sisenesid suitsu täis korterisse ning 
tõid sealt välja põletushaavadega meesterahva. Vabatahtlik 
päästja aitas naabreid kannatanu majast välja toomisel ning 
kannatanule esmaabi andmisel. Kiirabi viis meesterahva 
haiglasse.

Lärmajatele määrati arest
Politsei taotles 8. aprillil aresti kahele mehele, kes oma käitu-
misega häirisid pidevalt naabrite rahu, ning üks skandaalitse-
ja peabki arestikambris viibima ligi kuu aega, teine viis päeva.
Tapalt pärit 47aastasele mehele taotles Rakvere politseijaos-
konna kohtuväline menetleja karistuseks maksimumpäevi 
aresti, kohus määras 25 päeva. Karmi karistuse põhjuseks oli 
asjaolu, et mees sõimas ebatsensuursete sõnadega pidevalt 
naabreid nii kortermajast kui ka aiamaalt. Ühe naabrinaise 
tülitamiseks kasutas ta korduvalt fonolukku, mille kaudu 
edastas roppusi. Kohtus tunnistas mees oma süüd osaliselt 
ning kinnitas, et ta ei saa inimestega, kes talle halba põhjusta-
vad, rahulikult rääkida.
Tamsalu elanik, 48aastane mees, sai karistuseks viis päeva 
aresti. Alkoholijoobes mees räuskas nädalavahetusel korter-
maja trepikojas, lisaks sajatas ta naabreid ka korteriaknast. 
Naabrid tundsid hirmu, sest mehel on kombeks käia avamas 
korterite uksi. Kohtus ütles mees, et ta kahetseb oma käitu-
mist, ja tunnistas, et vahel karjub küll naabrite peale, kuid ke-
dagi sõimanud pole. 
Pärast kohtuistungit toodi mehed Rakvere politseijaoskonda, 
kus nad asusid neile määratud arestipäevi kohe ära kandma.
Mõlemale mehele on ka varasemalt määratud avaliku korra 
rikkumise eest aresti.

Möödunud reede öösel eiras 
alkoholijoobes sõidukijuht 
Rakvere politseinike peatu-
mismärguannet. Politseinike 
eest põgenedes rammis sõidu-
kijuht mitmel korral polit-
seiautot. 
4. aprilli öösel kella 3.30 paiku 
märkasid Rakvere politseini-
kud Rakveres Koidula tänaval 
sõiduautot Audi, mis sooritas 
suunda näitamata ja valest 
sõidureast vasakpöörde. Sõi-
dukijuhile anti peatumismär-

guanne, mida roolis olnud 
mees eiras, jätkates sõitu möö-
da Laada tänavat Rakvere turu 
suunas. Põgenemise käigus 
rammis sõiduauto Audi mit-
mel korral politseiautot Škoda 
Superbi. 
Põgenemiskatse lõppes Ilu 
puiesteel, kus Audi kaotas ju-
hitavuse ja sõitis teelt välja. 
Sõidukijuht oli autos üksi ja 
kannatada ta ei saanud. Ram-
mimise käigus sai vigastada 
politseiauto vasak esinurk ja 

parem külg, lisaks purunes au-
tol üks rehv.
Juhi kontrollimisel selgus, et 
sõiduki roolis oli alkoholijoo-
bes 23aastane mees, kelle po-
litseinikud sündmuskohal ku-
riteos kahtlustatavana kinni 
pidasid ja arestimajja toimeta-
sid. Meest on varasemalt süü-
di mõistetud sõiduki juhtimise 
eest alkoholijoobes. 
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Ööl vastu pühapäeva, 6. aprilli 
juhtus Vinni vallas Vilgu - Väi-
ke-Maarja maanteel raske liik-
lusõnnetus, kus teelt välja sõit-
nud autos hukkus juht ja kan-
natada sai kaks kaasreisijat. 
Kella 1.25 paiku sai politsei 
teate, et Vilgu - Väike-Maarja 
maantee 11,6. kilomeetril on 
sõiduauto kraavi sõitnud. 
Sündmuskohale jõudes selgi-
tasid politseinikud välja, et 
Volkswagen Passat kaldus va-
sakkurvis teepeenrale, kus 
juht kaotas auto üle kontrolli 
ja sõiduk rullus üle katuse va-
sakule teelt välja. Teeolud olid 
sündmuskohal head.
Politsei tuvastas, et sõidukit 
juhtis 19aastane Harri, kes 
hukkus sündmuskohal. Sõidu-
kis oli veel kaks kaasreisijat, 
16aastane Rainer ja 19aastane 
Rauno. Nemad toimetati ras-

Politsei pidas Rakveres kinni
peatumismärguannet eiranud purjus sõidukijuhi

Noormees hukkus liiklusõnnetuses
kete kehavigas-
tustega haiglasse. 
Nii juhil kui ka 
kaasreisijatel olid 
turvavööd kinni-
tatud. 
Politseile on tea-
da, et hukkunu 
sai esmase juhi-
loa kolm kuud ta-
gasi. Tema või-
maliku joobe tu-
vastab ekspertiis.
Juhtunu asjaolude väljaselgi-
tamiseks alustati kriminaal-
menetlust.
„Kuigi liiklusõnnetuse täpsed 
asjaolud on alles selgitamisel, 
võib oletada, et selle traagilise 
liiklusõnnetuse üks võimali-
kest põhjustest oli piirkiiruse 
ületamine. Kuigi öisel ajal on 
maanteel liiklejaid vähem ja 
tekib soov kiiremini sihtpunkti 

jõuda, ei tähenda see, et liik-
luspiirangutest ei pea kinni pi-
dama. Väsimus, sõidukijuhi 
kogenematus või vale sõidu-
võte – kõik  võivad kaasa tuua 
soovimatuid tagajärgi,“ ütles 
Rakvere politseijaoskonna 
juht Joel Alla.

Kuulutaja

Foto: politsei



Kuulutaja reede, 11. aprill 20144 Loodus / Heakord

Keskkonnaminister kinnitas 
tegevuskava ebapärlikarpide kaitseks
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas ha-
ruldase ja ohustatud ebapärlikarbi kaitseks tegevuskava.
Tegevuskava eesmärk on looduskaitsealuse ebapärlikarbi 
paljunemise ja elupaikade tingimuste parandamine. Näiteks 
on plaanis eemaldada kalade rändetakistusi ja takistada sette 
kandumist jõkke. 
Ajalooliselt on ebapärlikarp olnud rohkearvuline liik, kuid ar-
vukuse kiire vähenemine algas 20. sajandi alguspoolel, mil 
röövpüük saavutas oma kõrgpunkti ja veekogud hakkasid 
inimtegevuse mõjul reostuma.
Ebapärlikarp on Eesti pikaealisim selgrootu loom. Eestis on 
leitud kuni 134aastaseks elanud ebapärlikarpe, kuid külme-
mas kliimas võivad nad elada ligi kolmesaja-aastaseks. Eba-
pärlikarbil on väga keeruline elutsükkel. Nimelt sõltuvad nad 
nii sobivate noorkalade kui ka elupaiga olemasolust. Vastsed 
peavad kinnituma 1-2aastase jõe- või meriforelli lõpustele, 
kus nad elavad ligi aasta. Seejärel peavad nad sattuma liivase-
le pinnasele, kuhu kaevunult veedavad ligi viis aastat. Arva-
takse, et viljastumisest suguküpsuseni elab vaid üks ebapärli-
karp miljonist, kuna paljud lihtsalt ei leia kas sobivat kala või 
sobivat kohta kaevumiseks. 
Suureks takistuseks on kopratammid, mis ei lase piisaval ar-
vul kaladel jõuda ebapärlikarpide jõelõikudele. Samuti on 
oluliseks ohuks karpide häirimine ja väljapüük ning mitme-
sugused ohud nende elupaigale.
Eesti Punasesse Raamatusse kantud ebapärlikarbi täpseid 
elukohti nende kaitse eesmärgil ei avalikustata, kuid teada 
on, et üks väheseid - kui mitte ainus – ebapärli populatsioone 
elab Lahemaal.

Lahemaa rahvuspargis avati 
mänguliste eksponaatidega näitus
Neljapäeval, 10. aprillil avas Keskkonnaamet Lahemaa rah-
vuspargi looduskeskuses (Palmses) piirkonna loodust ja kul-
tuuriväärtusi tutvustava püsiekspositsiooni, mis jutustab kü-
lastajale loo Lahemaa maastike kujunemisest jääajast täna-
päevani. Väljapaneku arendamisel arvestati, et eksponaadid 
pakuks põnevat avastamist nii suurtele kui ka väikestele küla-
listele.
Näitus tutvustab Eesti vanima ja suurima rahvuspargi loodus-
väärtusi ning kultuuripärandit ja loodetavasti tekitab külasta-
jais huvi ise neid paiku loodusesse avastama minna. Ekspo-
sitsiooniruum on inspireeritud rahvuspargile iseloomulikust 
maastikumotiivist – meri ja poolsaared.
Ekspositsiooni digitaalsed osad on külastajatele kättesaada-
vad ka inglise, saksa ja vene keeles ning kokkuvõtlikud info-
materjalid on tõlgitud inglise keelde. Püsinäitus on valminud 
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel projekti “Keskkon-
naameti looduskeskuste võrgustiku arendamine” raames 
ning selle teostas OÜ KAOS Arhitektid.

Kunda ilmajaam
vahetas asukohta
Koostöös Kunda Nordic Tsement Asiga rajas Keskkonnaagen-
tuur Kunda ilmajaama sealsesse sadamasse. Uus asukoht ta-
gab Keskkonnaagentuuri koosseisu kuuluvale Riigi Ilmatee-
nistusele paremad võimalused tuule mõõtmiseks. 
Kunda sadamas asuvas rannikujaamas mõõdetakse õhutem-
peratuuri, -niiskust, -rõhku, sademete hulka, tuule suunda 
ning kiirust, pilvede kõrgust ja hulka, nähtavuskaugust ja at-
mosfäärinähtusi. Samuti tehakse Kundas merevaatlusi: mõõ-
detakse veetaset, -temperatuuri, -soolsust ning vaadeldakse 
jääolusid. Riigi Ilmateenistuse koostatud prognoose ja kogu-
tud andmeid kasutab ka Kunda Nordic Tsement ASi haldus-
alasse kuuluv Kunda Sadam, arenev regionaalne kaubasadam 
Eesti põhjarannikul.
Kuna Kunda rannikujaama varasem asukoht kuulunuks koos-
tatava detailplaneeringu kohaselt likvideerimisele, tegi Kun-
da Nordic Tsement Keskkonnaagentuurile ettepaneku leida 
jaamale uus asukoht. Osapoolte vahel sõlmitud kokkuleppe 
kohaselt aitas AS Kunda Nordic Tsement Keskkonnaagentuu-
ril leida rannikujaamale WMO (Maailma Meteoroloogiaorga-
nisatsioon) kehtestatud nõuetele vastava asukoha. Samuti ra-
jas Kunda Nordic Tsement AS uue meteoväljaku infrastruk-
tuuri.
Kundas alustati ilmavaatlustega 1849. aastal, pidevate vaat-
lustega aga 1901. aasta jaanuaris. Paraku pole osa varasemaid 
vaatlusandmeid säilinud, katkematud andmeread algavad 
1945. aastast.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Aivar Ojaperv

Hiljuti refereeris uudistepor-
taal Delfi üht Venemaa inter-
netifoorumit, kus elavat vastu-
kaja leidsid fotod Vene piiri 
ääres asuvast Värska külast. 
Fotod olid eestlase silma jaoks 
üsna tavalised: kena küla, kus 
teeservades õitsesid lilled, ja-
lapuhkamiseks mõeldud pin-
gikeste kallal poldud tasku-
noaga käidud - teate küll neid 
venekeelseid märgistusi a`la 
“mina olin siin” või “Vasja on 
loll”.
Foorumi osa venemaalastest 
kasutajaid kahtlustas, et Värs-
kas tehtud fotod on “pokazuh-
ha” ehk neil laialt levinud la-
vastus, kus fassaad näitab üht 
ja tagakülg teist.

Väike-Maarja
ja Kadrina vald
Kas Lääne-Virumaal hakatak-
se ka “ilu” lavastama või on 
see täiesti igapäevane ning 
normaalne nähtus, et linn ja 
alev näeb kaunis välja? Eelnev 
lause on muidugi retooriline, 
Kuulutaja tahtis hoopis roh-
kem teada, mis see kõik mak-

Asulate lillede ja istiku
Kas ja kui palju raatsi-
vad omavalitsused ku-
lutada silmailule? Ke-
vadine heakorratööde 
hooaeg ning keskuste 
kaunistamine lille-
de-istikutega on ala-
nud. Kuulutaja uuris, 
kui palju see maksma 
läheb ning mida Lää-
ne-Viru suuremates 
omavalitsustes selles 
vallas ette võetakse.

sab ning kas ka midagi põne-
vat on siinses “iluaianduses” 
sündimas.
“Suvelillede, täpsemalt võõra-
semade esimene istutamine 
on planeeritud pärast 20. ap-
rilli,” mainis Väike-Maarja val-
la keskkonna- ja heakorraspet-
sialist Kalev Nõmmiste. “Kui 
meie valla suurematest hea-
korratöödest rääkida, siis sel-
leks aastaks kavandasime Kilt-
si mõisapargi põhjaliku uuen-
damise, kuid seda juhul, kui 

SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskus eraldab selleks vajaliku 
toetussumma. KIKi abiga peab 
jaanipäevaks saama lammuta-
tud veel kaks endise mõisa 
kõrvalhoonet Triigi külas. 
Sealne maa-ala on plaanis 
korrastada ning hoonetest 
saadavast kivimaterjalist taha-
me ehitada Triigi küla lastele 
liumäe.. Ülejäänud haljastuses 
ja heakorras kavandatavad 
tööd on väiksema mahuga.”
Väike-Maarja vallas teostab 

heakorra- ja haljastustöid Väi-
ke-Maarja valla majandusosa-
kond, teenusena ostetakse sis-
se vaid korvtõstuki kasutami-
ne ja vajadusel kopptraktori 
teenus. “Oleme sellise lahen-
dusega tegutsenud nüüd juba 
viis aastat ja see sobib meile, 
sest tööde teostamine on nii 
palju operatiivsem,” lisas 
Nõmmiste.
Väike-Maarja valla haljastu-
se-heakorra eelarve on kokku 
100 000 eurot, selles sisaldu-

Foto: Katrin KiviRakvere kulutab haljastusele 179 000 eurot aastas.
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vad ka KIKilt eraldi projektide 
jaoks eraldatavad vahendid.
Kadrina vald kavatseb otseselt 
heakorrale tänavu kulutada 52 
000 eurot – see on 1,2 protsenti 
valla eelarvelistest põhikulu-
dest. Sama suurusjärk raha ku-
lutati ka eelmisel aastal.
“Selle summa eest on plaani-
tud muruniitmine, kaitsealade 
korrashoiud, hooajaline lillede 
ja ilupõõsaste istutamine,” sel-
gitas Kadrina valla rahandus-
nõunik Aili Purk. “Tööde alus-
tamiseks kindlat kuupäeva ei 
ole. Lillede istutamisega alus-
tame soojade ilmade saabu-
misel ja nende kestmisel. Lil-
lede ja ilupõõsaste istutami-
seks on plaanitud kulutada 
umbes 3000. Säilitame eelne-
vate aastate taseme, midagi 
erilist või uute objektide raja-
mist tänavu kavas pole.”

Rakvere ja Kunda linn
Rakvere linnas on uus linna-
aednik – Kärt-Mari Paju. Het-
kel viibib ta õppepuhkusel, 
kuid noore spetsialisti pea ole-
vat täis värskeid mõtteid, mil-
lest Kuulutaja saab juttu teha 
juba loodetavasti lähiajal.
Hetkel on Rakveres käimas 
hanked, leidmaks hooldajat 
linna haljasaladele ja suvelille-
dele. Haljastuse ja haljastuse-
ga seotud heakorra tagamiseks 
saab linn sellel aastal kulutada 

179 600 eurot. “Selle summa 
eest tuleb tagada kõikide lin-
nale kuuluvate haljasalade 
hooldamine, muruniitmine, 
puude hooldamised, prügiko-
ristamine, mänguväljakute 
hooldamine jne,” lausus linna-
valitsuse keskkonnaspetsialist 
Getter Renel. “Samuti tuleb re-
montida haljasaladel olevat 
linnamööblit, eemaldada oht-
likuks muutunud puid, istuta-
da ja hooldada lilli, kasta kuu-
mal suvel noori puid ning teha 
palju muid plaanilisi ja ka ette-
nägematuid töid.”
Kunda linnas on alates sellest 
aastast haljasalade hoolduse 
korralduses päris suured muu-
datused. Kuni eelmise aasta 
lõpuni hooldas linna allasu-
tuste, linnakeskuse ja güm-
naasiumi ümbruse haljasala-
sid linna majanduskeskus, 
ülejäänud haljasalade ning 
kõnni- või jalgteede korras-
hoidmiseks oli korraldatud 
hange ning sõlmitud leping 
Kinnisvarateenindus OÜga. 
Käesoleva aasta algusest on 
kogu linna haljasalade hool-
dus usaldatud linna majan-
duskeskusele, selleks on soe-
tatud kaks väiketraktorit ja 
muud vajalikud töövahendid. 
Lillepeenarde ja hekkide hool-
damiseks on sõlmitud eraldi 
leping OÜga Viru Haljastus.
“Momendil on suuremad tööd 

kevadkoristus ja tänavaäärsete 
puude hooldus,” lausus linna 
heakorranõunik Sirje Liisk-
maa. “On tellitud suuremas 
mahus võsa ja kuivanud ning 
haigete puude lõikus. Seeläbi 
saab nii mõnigi koht täiesti 
uue näo: näiteks vabadusristi 
ümbrus Kalmistu tee ääres, 
Koidu tänava kraaviserv ja 
Uus-Sadama tee serv. Uue hin-
gamise saab linna sissesõidu-
tee äärde jääv nn paplipark. 
Võidu tänava äärne vesine 
perv ja kraavi kaldapealsed 
puhastatakse võsast, murdu-
nud ja haiged puud on eemal-
datud. Linnale avanevad nüüd 
hoopis uued vaated.”
Kunda linna eelarves on otse 
puude hoolduseks ja ühekord-
seteks heakorratöödeks - lille-
peenarde, lillekastide ja noor-
haljastuse hooldamiseks - pla-
neeritud umbes 25 000 eurot. 
Sellele lisanduvad majandus-
keskuse eelarvest tehtavad ku-
lutused.
“Päris uusi haljasalasid ei või-
malda eelarve sel aastal raja-
da,” jätkas Liiskmaa. “Uus ja 
huvitav on võib olla see, et lin-
na sissesõidule Selja tee ringi-
le paigaldatakse kolm posta-
menti suvelilleamplite riputa-
miseks.”
“Suvelillede istutamisega alus-
tatakse mais,” lisas Liiskmaa 
veel. “Esimese ringiga istutab 

OÜ Viru Haljastus lillekasti-
desse võõrasemad, mis hiljem 
asendatakse muude suvelille-
dega. Teine istutus toimub 
juuni alguses, kui istutatakse 
esimesed lilled suvelillepee-
nardele, juulis asendatakse 
võõrasemad muude suvelille-
dega. Kavas on soetada uusi 
prügikaste ja lisada linnapilti 
mõned istepingid.”

Tapa ja Tamsalu vald
Tapa vallas toimub haljastus- 
ja heakorratööde korraldami-
ne osaliselt valla kommunaal-
majandusüksuse jõududega ja 
osaliselt sisseostetava teenu-
sena, kusjuures valla kommu-
naalmajandusüksus on suhte-
liselt uus asi – praegusel kujul 
moodustati see alles aasta ta-
gasi.
“Heakorra- ja haljastustööde 
hankelepingute pidev kalline-
mine, ettevõtete leige huvi 
kommunaalmajandusega seo-
tud riigihangete vastu ja sage-
dased probleemid heakorra-
tööde kvaliteediga tekitasid 
Tapa vallas vajaduse valla 
kommunaalmajandusüksuse 
loomiseks,” selgitas abivallava-
nem Andrus Freienthal. “Koos 
vahendite kokkuhoiuga on 
tähtis ka see, et valla oma 
kommunaalmajandusüksuse 
asjaajamine on paindlikum, 
tööd saab teha operatiivselt ja 

kvaliteetselt ning ei ole prob-
leeme vastutusalade piiritle-
misega.”
Kommunaalmajandusüksuses 
on ametis kaks heakorratöö-
list, tehnikast on kasutada väi-
keveoauto, murutraktor ja 
muud vajalikud tööriistad 
ning -vahendid. Valla kommu-
naalmajandusüksus korraldab 
Lehtse ja Jäneda haljastus- ja 
heakorratöid ning mitmeid 
kiireloomulisi või plaaniväli-
seid töid Tapal.
Tapa linna haljastus- ja hea-
korratöödeks (kõnniteede ja 
platside, haljasalade hoolda-
mine) on teenus sisse ostetud 
OÜlt HKP. Selleks korraldati 
riigihange ja tööde lepinguline 
maksumus on 63 330 eurot 
aastas.
Volikogu on andnud nõusole-
ku kommunaaltraktori soeta-
miseks (eelarves 48 000 eurot), 
eesmärk on suurendada kom-
munaalmajandusüksust ja 
võtta 2015. aastal täiemahuli-
selt üle Tapa linna haljastus- 
ning heakorratööde korralda-
mine.
Tänavu märtsis kinnitas voli-
kogu Tapa linna ja valla haljas-
tuse arengukava. Muuhulgas 
kaardistati seal linna haljastu-
se olukord: kõrghaljastus on 
rajatud valdavalt koos linnaga 
1930. aastatel, see on vana, 
haige, kujundamata ja välja 

kasvanud. Sellest lähtuvalt on 
vaja linna haljastute, eelkõige 
kõrghaljastusega alade üm-
berkujundamisega tõsiselt te-
geleda. 
Kava täitmisega tehakse algust 
juba tänavu, mil alustatakse 
keskväljaku haljastuse korras-
tamist - vahetatakse välja 
kõrghaljastus, rajatakse jalg-
teed ja pargivalgustus, paigal-
datakse pargiinventar (pingid, 
prügikastid). Tööde maksu-
museks on planeeritud 52 000 
eurot.
Kooskõlas haljastuse arengu-
kavaga on plaanis uuendada 
kõrghaljastust ka Pikal tänaval. 
Tamsalu vallas tegeleb hea-
korraküsimustega vallaettevõ-
te Tamsalu Kommunaal. Hea-
korraks on ette nähtud 39 000 
eurot, millest ainuüksi muru-
niitmisele kulub eeldatavalt 26 
000. Lillede istutamiseks saab 
kulutada umbes 4000 eurot. 
“Midagi uut ja suurt ette võtta 
ei saa, kuna eelarve võimaldab 
ainult haljasalade korrashoiu,” 
lausus Tamsalu Kommunaali 
juhataja Vello Sander. “Kavat-
seme sel aastal uuendada lille-
vaaside välimust. Samuti on 
vaja välja vahetada pinkide 
lauad, uuendada kuulutus-
tahvleid. Lisaks nõuab kulutu-
si eelmise aasta varguse ja põ-
lengu tagajärgede likvideeri-
mine.”

tega kaunistamisel ei koonerdata
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Juhan Aare

Uurimisreisi Mäetaguse ja Jõh-
vi valda tegime laupäeval, 1. 
märtsil. Meie teejuhiks ja sel-
gituste jagajaks oli Mäetaguse 
vallavolikogu keskkonnako-
misjoni esimees Ain Rego.

Tulemäed Eestis
Rego sünnikodu asub 40-50 
meetri kõrguse aherainemäe 
vahetus läheduses Ida-Viru 
maakonna keskosas. Mingil 
hetkel 1950ndatel hakkas see 
aherainemägi põlema ja 
1970ndatel tehti Aini isale  
korraldus kolida teise kohta. 
Krunte pakuti mitmele poole, 
kuid Ants Rego otsustas siiski 
Ereda küla kasuks ja ehitas 
uue maja aherainemäest um-
bes 2 km kaugusele. Muide, ka 
täna põleb vaikselt miilates 
seesama vana „tulemägi“, mil-
le otsa me 1. märtsil ronisime. 
Mis põhjusel muutuvad tule-
mägedeks põlevkivi kaevanda-
mise käigus tekkivad aherai-
nemäed? Isegi veel 1980ndate 
alguses sorteeriti põlevkivi kä-
sitsi. Ain Rego: „Seda rasket 
tööd tegid peamiselt naised 
kolmes vahetuses. Põlevkivi 
käsitsi sorteerimisel satub aga 
märkimisväärselt suur kogus 
põlevkivi aheraine hulka. Min-
gi aja möödudes algavad suure 
põlevkivisisaldusega aherai-
nemägedes utmisprotsessid. 
Tekib põlevkiviõli ja see läheb 
otsejoones põhjavette. Just siit, 

Ida-Virumaal on      
Käesoleva aasta esi-
mestel kuudel olen 
Ida-Virust saanud mitu 
kõnet, mille sisu on ol-
nud enam-vähem sama 
– peaaegu iga päev va-
jub kusagil maapind 
inimeste jalge all. Ot-
sustasime selle huvita-
va loodusnähtusega lä-
hemalt tutvuda. 

aherainemägedest, see suur 
fenoolide probleem Ida-Virus 
alguse saabki.“
Üks täna täie auruga põlevaid 
„tulemägesid“ on näiteks Kuk-
ruse aherainemägi. Õnneks on 
viimasel ajal hakanud selle 
probleemiga tegelema ka 
Keskkonnaministeerium. Mil-
lal ja kuidas õnnestub „tule-
mägi“ kustutada, seda kahjuks 
täna veel ei teata.

Kogu elu
koos kaevandustega
Peagi jõudis kaevandus järele 

ka Aini isa Antsu ehitatud uue-
le kodule. Kui Ain oli noorme-
heks sirgunud, ostis ta endale 
maja isakodust 6 km kauguse-
le. Ain Rego: „1995. aastaks 
jõudis kaevandus mulle ka 
sinna järele. Olen kogu elu 
püüdnud liikuda kaevandus-
test eemale, kuid ikka ja jälle 
on nad mind kinni püüdnud ja 
isegi ette läinud. Nüüd olen 
aru saanud, et enam pole mul 
mõtet kusagile tormata.“
Möödunud paari aastakümne 
jooksul on Ain Regost saanud 
suurpõllumees haritava maa 

uurusega ligemale 1000 hekta-
rit. 
Viimastel aastatel on ka tema 
valdustes sagenenud maatük-
kide vajumise juhtumid. Loo-
duses toimuva mõistmiseks 
on tähtis teada, et Ida-Virus ri-
puvad suured maa-alad piltli-
kult öeldes õhus. Eestis, pea-
miselt Ida-Virus, on õõnsaks 
uuristatud ligemale 1 protsent 
meie jalgealusest. Maapinna 
vajumine on vältimatu ja täna 
ootab sada ruutkilomeetrit 
oma aega. Mäeteadlased en-
nustavad, et sellest kolmandik 

vajub lähema paarikümne 
aasta jooksul. 
Ain Rego: „Laias laastus on nii, 
et Mäetaguse vallas on 30 m 
sügavuses põlevkivi 2 m kõr-
gustest kaevanduskäikudest 
välja võetud. Seetõttu toetub 
maapind siin tervikute (kae-
vanduse lage üleval hoidvad 
sambad –toim.) peale. Ka suu-
rem osa Jõhvi valla territooriu-
mist toetub põlevkivist tervi-
kutele.“
On teada, et Kohtla-Järvel va-
jus linna rajatud tenniseväljak 
äkki meetri jagu. Umbes samal 

ajal pragunes ühe Sompas 
asuva eramaja sein. 
Millal ja kus vajub maapind 
järgmine kord? Seda ei tea täp-
selt keegi, sest kaardimaterjal 
maa-aluste õõnsuste kohta ei 
ole kuigi täpne. NSV Liidus oli 
kaevanduse asukohta märgis-
tav kaart ja maapealsete ehitis-
te kaart üksteise suhtes nihu-
tatud. Karjafarm võis olla 
maastikul 50 meetrit õigest ko-
hast eemal. Segadust kui palju. 
Näiteks Ubja hüljatud kaevan-
dusest on säilinud vaid üks 
kaart ja seegi on moonutatud. 
Väga vähe materjali on kuna-
gise Viivikonna kaevanduse 
kohta. TTÜ lektori Ingo Valg-
ma sõnul on nüüdseks siiski 
õnnestunud suur osa kaevan-
dustest ühele kaardile kanda.

Tuhandeaastane
garantii
Järgmise peatuse tegimegi 
Jõhvi vallas Sompa lähedal, 
kus paarkümmend aastat ta-
gasi suleti kaevandus nr 4. Ka 
Sompa maa-aluste käikude 
kaart pole maapealse olukor-
raga päris täpselt kooskõlas. 
Tänaseks on siinsed kaevan-
duskäigud veega täitunud ja 
sagenevad maapinna vajumi-
se juhtumid. 
Ain Rego: „Kui kaevandust ra-
jati, siis väideti, et arvutuste 
kohaselt peaksid kaevanduse 

Sompa kaevanduse kunagised hooned. Fotod: Juhan Aare

Kunagise Sompa kaevanduse aherainemägi. Ain Rego on pidanud mitu korda kolima, aga ikka on kaevandus talle järgi 
jõudnud.
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 maa õhus ja vajub
lage üleval hoidvad sambad 
(erialakeeles tervikud –toim.) 
vastu pidama vähemalt 1000 
aastat. Kuid möödus kõigest 
kakskümmend aastat ja maa-
pind on hakanud meie jalge all 
üha sagedamini kõikuma.“
Tervikutena on maa alla jää-
nud hinnanguliselt 30-40 prot-
senti väärtuslikust maavarast. 
Eriti tõenäoliseks muutub 
maapinna vajumine veega täi-
tunud kaevandustes. Pehme 
paekivi ja põlevkivi on kivi-
mid, mille tugevus vees ligu-
nedes väheneb oluliselt. Hilje-
malt paari aastakümne möö-
dudes ei suuda põlevkivist ter-
vikud enam maapinna survele 
vastu panna ja järjekordne 
maalahmakas kukub allapoo-
le. 
Peatusime põllu ääres, kus 
maapind oli hiljuti vajunud pi-
ka kaldega ligikaudu meeter. 
Selles kohas oli maapind kae-
vanduskäiku vajunud. Prot-
sess arvatavasti jätkub, sest 
kaevanduskäikude kõrgus oli 
ligikaudu 2 meetrit. „Õhus rip-
puvast“  ja mingil hetkel alla 
kukkuvast maapinnast rääki-
des rõhutas Ain Rego: „Kõige 
suuremad probleemid teki-
vadki pärast seda, kui kaevan-

dus on oma 
töö lõpeta-
nud. Ja 
need prob-
leemid on 
juba igi-
kestvad. 
Kaevanda-
mine ise 
võtab aega 
20-25 aas-
tat. Selle 
ajaga tahab 
investor 
oma raha 
tagasi saa-
da ja see, mis pärast kaevan-
duse sulgemist juhtuma hak-
kab, teda juba ei huvita. Ta on 
läinud ja kohalikele jääb siis 
see probleemide ranits, mida 
tuleb kanda ei tea kui kaua. 
Võib-olla tuhat aastat, võib-ol-
la kauemgi.“

Elu liikuval maal
Maatükkide kiiresti sagenev 
vajumine algas mõned aastad 
tagasi. Hoolimata sellest, et 
kunagi lubati: see kõik võib 
juhtuda alles tuhande aasta 
möödudes. Ja ehkki maa ku-
kub alla meeter või veidi roh-
kem, on see siiski piisav sel-
leks, et vajumise kohas asuv 

ehitis praguneks või koguni 
kokku kukuks.
Liikuma hakanud maa seab 
ületamatuid takistusi ka kin-
nisvara arendajatele. Kuidas sa 
võtad vastu otsuse elumaja või 
mingi muu hoone ehitami-
seks, kui tead, et mingil hetkel 
võib maa allapoole kukkuda? 
Maapinna vajumisega seotud 
asjaolusid pole veel kuigi põh-
jalikult uuritud. Näiteks Som-
pas algas maatükkide vajumi-
ne pärast seda, kui sealse kae-
vanduse sulgemisest oli möö-
dunud kõigest 10-12 aastat. 
Ain Rego: „Teadmine maapin-
na vajumisest on üldiselt värs-
ke ja selle teadmise kohale-

jõudmine ametnikeni kulgeb 
ülimalt aeglaselt.“
Mäetaguse ja Jõhvi valla koge-
mus väärib tõsist tähelepanu 
just selles mõttes, et enne kae-
vanduse rajamist tuleb võima-
likult täpselt teada, mis hak-
kab juhtuma pärast kaevandu-
se sulgemist. Kaevandamise 
ajal tekkivatele probleemidele 
on suhteliselt lihtne lahendusi 
leida. Aga mis saab pärast? 
Mis hakkab juhtuma näiteks 
seal, kus tegutses pikemat ae-
ga Viru kaevandus? Kaevan-
dus suleti 2013. aastal. Seniste 
kogemuste põhjal võib prog-
noosida, et maapind hakkab 
seal vajuma hiljemalt aastatel 
2025-2030. Asjatundjatele teeb 
muret ka see, mis hakkab toi-
muma Estonia kaevandusega. 
Kaevanduskäigud asuvad 70 
m sügavusel, mistõttu surve 
lage hoidvatele tervikutele on 
väga suur. Peaaegu võimatu 
on prognoosida, mis hakkab 
juhtuma Sillamäel. Kunagine 
maa-alune uraanikaevandus 
on suureks saladuseks tänase 
päevani.

Ressursimaks
kui peibutuspart 
Sageli meelitatavad arendajad 

omavalitsusi magusate juttu-
dega sellest, et õnne toob valla 
õuele kaevandusõiguse tasu. 
Kui aga vaadata valdade jätku-
suutlikkuse või edukuse ede-
tabelit, siis näiteks aastal 2011 
oli Mäetaguse vald 226 omava-
litsusest 111. kohal. Aga mis 
saab siis, kui kaevandus sule-
takse ja ressursimaksu enam 
ei laeku? 
Ain Rego: „Kui võrdleme Mäe-
taguse valla eelarveid aastatel 
2013 ja 2014, siis näeme eelar-
ve mahu olulist vähenemist. 
Aidu karjäär läks kinni, Viru 
kaevandus läks kinni. See rik-
kus on ajutine. Laekunud ra-
haga püüti 
korda teha ha-
ridus- ja sot-
siaalvaldkon-
na vajalikud 
asjad. Paari 
aasta pärast 
oleme aga sa-
ma seisus na-
gu iga teinegi 
vald. Ainult 
selle olulise 
vahega, et iga-
veseks jääb 
meie kanda 
kaevanduste 
tekitatud ja 

osaliselt lahendamatu prob-
leemide pundar. Laenuleib ja 
pirrutuli ei kesta kuigi kaua!“
Väidetavalt on mäetööstus ko-
gu maailmas allakäiva majan-
dusega tööstus. Reeglina alus-
tatakse kaevandamist maardla 
kõige paremas kohas. Kui aga 
maavara ammutamine ei tasu 
enam ära, jäetakse kaevandus 
maha ja minnakse mujale. 
Kõigele sellele mõeldes on iga-
ti mõistlik enne uute kaevan-
duste rajamist hoolikalt uuri-
da, mis on juhtunud aasta-
kümneid tagasi töötanud 
mäeettevõtetega.

Viltu vajunud hooned Mäetaguse vallas.

Suletud Viru kaevanduse lammutatavad 
hooned.
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MÕNE REAGA

Töö /Koolitus

Rakvere Põhjakeskuses selle 
avamisest alates turundusjuhi 
ametit pidanud Doris Vellend 
(pildil) vahetab töökohta, asu-
des alates 21. aprillist ametisse 
SEB Pangas. Põhjakeskust hal-
dav Balti Teenused OÜ on uue 
turundusjuhi leidmiseks välja 
kuulutanud konkursi.
“Möödunud ligi kuue aasta 
jooksul on olnud ütlemata pal-
ju toredaid kohtumisi, huvita-
vaid turundusprojekte ja edu-
kaid ettevõtmisi,” seisab kirjas, 
milles Vellend annab koostöö-
partneritele teada oma lahku-
misest. “Kindlasti jään taga 
igatsema nii Rakveret, Põhja-

Põhjakeskuse turundusjuht 
siirdub uude töökohta

keskust kui ka võrratuid töö-
kaaslasi ja koostööpartnereid. 
Tänangi siinkohal teid kõiki 
meeldiva koostöö ja paljude 
eredate hetkede eest!”

Aivar Ojaperv

Kirbuturg
ootab kaupa tegema
Laupäeval, 12. aprillil toi-
mub Tapa Kultuurikojas 
kella 11-14 kirbuturg. Ke-
vadhooajal toimub üritus 
juba teist korda ning sealt 
leiab näiteks majapidami-
starbeid, lasteasju, raama-
tuid, spordivahendeid, eh-
teid jms. Kaupa saab lisaks 
ostmisele ja müümisele ka 
vahetada. Müügiplatsi koos 
lauaga võib lunastada ühe 
euro eest ning müügisoo-
vist palutakse kultuurikotta 
teada anda reede, 11. aprilli 
jooksul.

Mihkel Raud osaleb 
Tapa noorteüritusel
Laupäeval, 12. aprillil toi-
mub Tapal noorteüritus 
Wörkshop, mille peakõne-
lejaks on muusik ja kirjanik 
Mihkel Raud. 
Raua esinemine on avatud 
kõigile, on tasuta ning algab 
kell 15 gümnaasiumi aulas. 
Lisaks saavad koolinoored 
üritusel osaleda hip-
hop-tantsu, teaduse, näitle-
mise ja jooga töötubades. 
Töötoapäeva eesmärk on 
pakkuda lähemat sissevaa-
det põnevatele tegevusala-
dele, et noored saaksid tule-
vikuks sihte seada.

Tõnu Lilleorg



Kuulutaja reede, 11. aprill 2014 9

Auto kätte 0%
sissemaksega ja
lepingutasuta!

Autoliisingu pakkujaks on Krediidipanga Liisingu AS. 

Tutvu tingimustega www.krediidipank.ee, vajadusel 

konsulteeri pangatöötajaga. Krediidi kulukuse esialgne 

määr on 2,68% aastas järgmistel näidistingimustel: 

vara hind 23 000 eurot koos km-ga; sissemakse 0%; 

jääkväärtus 30%;  lepinguperiood 60 kuud; lepingu- 

tasu 0 eurot.

Liisingu eripakkumine kehtib kuni

30.04.2014 uutele ja kasutatud

Toyotadele maksumusega kuni 23 000€.

Tasub teada

Maris Marko

Viru Batuutide omanik Raivo 
Ridala on neil päevil usinasti 
ametis Tsentrumi keskuse tei-
sel korrusel asuva suure ruumi 
lastele meelepäraseks muut-
misega. 140 ruutmeetri suuru-
ses saalis avatakse lähitulevi-
kus Möllumaa, mis pakub mü-
ramis- ja hüppamisrõõmu kõi-
gile lastele.
Raivo Ridala sõnul on Rakve-
resse batuudikeskuse rajami-
ne ennekõike oma laste ja 
klientide idee ning surve. „Ne-
mad annavad jõudu ja innus-
tust,“ kiitis Ridala. Statsionaar-
set ja aastaringset hüppamis-
võimalust pole Rakveres siiani 
olnud. Viru Batuudid käib lap-
si lõbustamas spordikeskuses 
toimuvatel üritustel.
Nüüd siis on valmimas Möllu-
maa. „Siia tuppa tuleb kolm 
batuuti, õhuhoki, lauajalgpall, 
hüppepallid ja väiksemaid as-
ju,“ kirjeldas Ridala plaane. 
„Meil pole kavas konkureerida 
Mesimummu mängutoaga, 
päris väikestele lastele, 1-2 
aasta vanustele, me suurt mi-
dagi ei paku.“
Batuutidel hüppamisega saa-
vad lapsed energiat välja ela-
da, aga kindlasti parandab see 
ka nende füüsilist vormi, ke-
hatunnetust ja koordinatsioo-
ni.
Eeloleval nädalavahetusel 
plaanib Ridala testida Möllu-
maad oma poja sünnipäevaga. 
Sünnipäevadeks saab ruumi 
juba praegu tellida. Kui kõik 
läheb plaanipäraselt, saab ala-
tes 16. aprillist Möllumaad ka 
nii-öelda tunnipileti alusel kü-
lastada. Kindlalt ei julgenud 
Ridala veel lubada, testimine 
on ju veel tegemata.
Kui Möllumaa osutub menu-
kaks, siis on seda võimalik 
laiendada. Tsentrumis ruumi 
on ning juurde annaks tuua 
veel uhkemaid batuute ning 
rajada eraldi peoruumid. Aga 
need on alles tulevikuvisioo-

nid, mille teostumise otsusta-
vad tegelikult lapsed. Täna-
seks on Ridala sõnul reaalne 
huvi Möllumaa vastu juba 
suur. „Facebookis küsitakse, 

Möllumaa
valmistub uksi avama
Lastel on tihtipeale 
ülearust energiat, mi-
da oleks vaja välja rah-
meldada. Viru Batuu-
did on võtnud nõuks 
neile selles appi tulla 
ning peatselt avatakse 
Rakveres Möllumaa.

Tsentrumi poodidest on uuri-
tud, inimesed on siin juba ot-
simas käinud,“ rõõmustas Ri-
dala.
Lisainfot ja kontakte võib otsi-

da kodulehelt www.viruba-
tuudid.eu, Raivo Ridala sõnul 
saab Möllumaa peatselt ka pä-
ris oma kodulehe.

Raivo Ridala esitleb Piraadi nime kandvat batuuti. Foto: Maris Marko
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JURIST
  ANNAB NÕU

Tasub teada

Tõnu Lilleorg

Tüki autori ja lavastaja Urmas 
Lennuki sõnul on Anton Han-
sen Tammsaare teostel põhi-
neva loo keskmes Andres ja te-
ma soov endale kodu luua, 
vaatamata kõhnukesele raha-
kotile. „See koht oli jõukoha-
ne,“ ütleb Andres lavastuses 
otsekoheselt mägede ja soode 
vahel asuva Mäe talukoha 
kohta. Ometi ei tähenda kitsad 
olud, et tegelased ei võiks 
unistada paremast tulevikust. 
Siit ka tüki pealkirjas olev sõna 
„unistaja“.
Tükki mängitakse Vargamäe 
rehetares Järvamaal.

Vanemuise ja telesarja „ENSV“ 
näitleja Liisa Pulk ütles, et oo-
tab suveprojekti suure põne-
vusega ja et usaldab Lennukit 
lavastajana täielikult. Rolli 
Lennuki lavastatud tükis „Tap-
pa laulurästast“ peab Pulk 
oma senises karjääris üheks 
olulisemaks ja ka emotsio-
naalselt väga puudutavaks. 
„Juba selle emotsiooni pärast 
järgnen Lennukile kõikjale, 
kuhu ta tahab, et ma järgnek-
sin,“ lausus Pulk, kes astub la-
vastuses üles Mari rollis. „Su-
veks linnast ära saada on väga 
tervitatav,“ lisas näitlejanna 
teise plussi, mida suvetükk pa-
kub. 
Eesootava lavapartnerluse 
kohta Ott Sepaga (kehastab 
Andrest) ütles Pulk: „Mulle 
tundub, et meil on omavahel 
väga hea klapp.“ Samuti kiitis 
ta tervet truppi ja lavastus-
meeskonda. Kolmas praegu 
teadaolev näitleja, telesarja 
„Naabriplika“ peaosatäitja 
Loore Martma, mängib suve-
tükis Krõõta.

Rakverlane Urmas Lennuk, 
kellele sellesuvine lavastus on 
juba mitmes Vargamäel, ütles, 
et suvist ajaveetu otsides tasub 
Tammsaarele läheneda aukar-
tuseta. Klassiku teosed on täis 
elu ja põnevaid keerdkäike, 
pakuvad tabavaid üldistusi ja 
on mitmekihilised. „Olen 
püüdnud teha neid lavastusi 
lihtsalt, mänguliselt ja arusaa-
davalt,“ ütles Lennuk. “Võima-
lik, et mõnevõrra mõjutavad 
Tammsaare vastuvõttu varase-
mad kooli kirjandustunnid, 
kus kirjaniku teoseid käsitleti 
ülitõsiselt.”
Suvelavastuse prooviperiood 
kohapeal algab 1. juunil ning 
esietendus on 18. juulil. 
Eelolev suvehooaeg on Varga-
mäel eriti teatrirohke. Maist 
augustini toimub teatrieten-
dus koguni 34 päeval. Lisaks 
„Vargamäe unistajale“ mängib 
Ugala edasi mullusuvist me-
nutükki „Vanad ja noored“, ku-
hu võib saada veel üksikuid pi-
leteid.

Teletähed kolivad 
suveks rehetarre
Albu teatrisuve tänavu-
seks lavastuseks on 
„Vargamäe unistaja“, 
kus mängivad Liisa 
Pulk, Loore Martma ja 
Ott Sepp. Oru Pearu 
osatäitja on selgumas 
lähipäevil.

Suvetüki esitlusel jäid pildi peale kunstnik Anni Rajas, Albu vallavanem Kalju Kertsmik, 
Urmas Lennuk, Liisa Pulk ja Vargamäe muuseumi juhataja Aune Suve-Kütt. Foto: Silja Juursalu

Sellest, kuidas kasvatada ise-
päist 8aastast last, räägib pü-
hapäeval Rakverre kinno jõu-
dev eestikeelne animafilm 
„Härra Peabody ja Sherman“.
Härra Peabody on andekuse 
musternäide, sest ta leiutas ru-
sikatervituse, plankingu (see 
jäigalt lebamine objektidel), 
alternatiivse energiamasina ja 
vetruva aeroobikastiili zumba. 
Eriliseks muudab asjaloo tõsi-
asi, et härra Peabody on koer. 
Muidugi rääkiv koer. Sherma-
ni eest hoolitsemise õiguse sai 
ta adopteerimise teel. Multita-
lent on leiutanud ka jalpalli 
meenutava ajamasina, mille 
abil ta oma hoolealusele ajalu-
gu õpetab. Ja nagu arvata võib-

ki, algavad siit sekeldused. 
Kuigi tegelaste eluolu näib 
täiuslik, on neis peidus tahku-
sid, mis ettearvamatuste käi-
gus välja tulevad ja sunnivad 
leidma uusi lahendusi.
Film väärib täiega žanrimää-
ratlust „kogupere“ ning selles 
leiavad mõtteainet nii vaba-
kasvatuse kui konservatiivse-
ma kasvatusstiili pooldajad. 
Samuti on film visuaalselt kaa-
sahaarav. Miinustena on mõ-
ned välismaa kriitikud välja 
toonud loo liigse tiheduse ja 
ajamasina alateema liigse eks-
pluateerimise. Sügavust lisab 
loole tõik, et mõlemad tegela-
sed on orvud ja peavad õppi-
ma, kuidas maailmas sõpru 

leida.
Suur rasvane pluss filmi juures 
on Taavi Teplenkovi hääle-
dublaaž härra Peabodyle. Te-
gelase kõnes kuuleb ühelt 
poolt briti telesarjast „Jah, här-
ra peaminister“ tuntud irooni-
list jahedust (millest sai inspi-
ratsioooni kodumaine „Riigi-
mehed“, kus Teplenkovil on 
küll teises võtmes roll). Samuti 
on hääles nõtkust, mida 
Teplenkov kasutab sketšisarjas 
„Heeringas Veenuse õlal“. Film 
on ka väga värske, nii Eesti kui 
USA esilinastus oli 7. märtsil. 

Tõnu Lilleorg

Seiklused punases jalgpallis

Lugeja küsib: Töötaja läheb 
24. aprillist rasedus-sünni-
tuspuhkusele. Kas ettevõttel 
on õigus võtta sellest kuu-
päevast (haiguslehe kehti-
mise algusest) tööle ametli-
kult töötaja asendajana tei-
ne inimene või saab seda 
teha alles alates lapsehool-
duspuhkuse algusest? 

Vastab Tööinspektsiooni 
töösuhete osakonna juha-
taja Meeli Miidla-Vanata-
lu.
Töölepingu seaduse § 9 lg 2 
kohaselt võib ajutiselt 
äraoleva töötaja asendami-
seks sõlmida tähtajalise 
töölepingu asendamise 
ajaks. Antud juhul ei ole 
oluline, kas asendatav on 
lapsehoolduspuhkusel, ra-
sedus- ja sünnituspuhkusel 
või ka lihtsalt ajutiselt töö-
võimetuslehel.
Tööandja võib asendaja 
tööle lubada sellest päevast, 
kui asendatav enam tööl ei 
viibi. 
Tähtajalise töölepingu sõl-
mimisel lepivad pooled 
kokku, et tööd tehakse aju-
tiselt sellest päevast, kui 
asendamise vajadus reaal-
selt tekkis, ning leping lõ-
peb kokkulepitud tähtaja 
või sündmuse saabumisel 
ehk antud juhul äraoleva 
töötaja tööle naasmisel.

Kuulutaja

Ideede laat
spordikeskuses
Kolmapäeval, 16. aprillil 
kell 11 algab Rakvere spor-
dikeskuses maakonna kol-
mas ideede laat, mida kor-
raldavad Lääne-Viru Maa-
valitsus, Europe Direct Lää-
ne-Virumaa teabekeskus ja 
Lääne-Viru Karjäärinõusta-
miskeskus koostöös maa-
konna mitme kooli tehnika- 
ja tehnoloogiaringi ning va-
baühendustega.
Kolmandal ideede laadal 
osaleb üheksa haridusasu-
tust, näitamaks noortele 
erinevaid võimalusi tehnika 
ja tehnoloogiaga tegelemi-
seks. 
Laata külastama ja tegevus-
tes osalema on oodatud nii 
koolijuhid, õpetajad, noor-
sootöötajad kui õpilased. 
Töötoad on mõeldud eel-
kõige 6.-9. klasside õpilaste-
le, kuid huvitavat leidub 
igaühele nii etendustel kui 
näitustel. Õpetajatel peaks 
olema võimalik seostada 
töötubade külastusi ka õp-
petundidega (keemia, füü-
sika, töö- ja tehnoloogia-
õpetus jm). Korraldajad 
kutsuvad koole üles tutvus-
tama aktiivselt õpilastele 
võimalusi tehnika ja teh-
noloogiaga tegelemiseks, et 
järgmistel aastatel oleks 
meie maakond arvestatav 
tegija ning õpilastel selles 
valdkonnas oleks enam va-
likuid.
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Täidetud munad

Sefiirist
tibu 50g

Dekoorkleepsud

1.18

Munavärvi tablett
5 värvi
komplektis

0.88

Lihapallid toorjuustuga
(jahutatud)
260g
Nõo Lihatööstus

Valge šokolaad (pashamaitseline)
100g / Kalev

Kohuke Bono Tip-Tip
43g

Kommikolmik Mesikäpp
300g / Kalev

Kohupiimakreem
(aprikoosi)
300g
Alma

Šokolaad Pühade mix Only
150g

Kleepsud
kaunistamiseks
23tk

Kohupiim
5%, 2 sorti
1kg
Tere

Pulgakommid
Jänese
15g

Munavärvid
marmorläikega
Glamour
6 tooni

Lihavõttemunad
Halloren
(vanilje täidisega)
108g

Lihavõttešokolaadid Trumpf
4x15g

Lihavõttemunade
värvipulgad
4 värvi

Lepatriinud šokolaadist
5g

Kõndiv jänes, tibu
1tk

Jänes
tibu
valgusega

10cm,

7,5cm

1tk

1.09

0.19

2.08

0.88

0.68

3.54

0.28

2.48

2.54

1.18

0.24

1.28

1.28

10.90 €/kg

4.42 €/kg

6,93 €/kg

2.93 €/kg

0.03 €/tk

18.67 €/kg23.52 €/kg

48.00 €/kg

Tort Madleen

Marmelaadikompvekid
(maasika-kirsi
maitselised)
175g / Kalev

Piimašokolaad
100g / Kalev

Marmelaadipulgakomm
Fizzy Baby
Jelly Pop
15g

Laima
Tibu
180g

1.28 0.88 0.42 2.08
7.31 €/kg 8.80 €/kg 28.00 €/kg 11.56 €/kg

Profitroolid

Kana juustus
Kohv Paulig
Classic
500g
2 sorti

1.48
5.69 €/kg

Kohupiimavorm Ekstra
(rosinatega)
250g

0.84
14.00 €/kg

Rõõmsaid kevadpühi!Rõõmsaid kevadpühi!

2.98
5.96 €/kg

2.08
11.56 €/kg

1.18 0.88
0.68 2.48 1.18

KEVADPÜHADEKS

HIND KUNI 1.05.2014HIND KUNI 24.04.2014 HIND KUNI 24.04.2014 HIND KUNI 24.04.2014

HIND KUNI 24.04.2014

HIND KUNI 24.04.2014

HIND KUNI 24.04.2014 HIND KUNI 04.05.2014

1.08
7.20 €/kg
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:

11-13.04
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14-20.04

11-17.04

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.

0.68
0.95

-28%

4.53 €/kg

Nisukrõpsud Piraat Maxi
(suitsupeekoni ja
chilli maitselised)
150g

0.88
1.08

HEA
HIND

Piimakissell
(vanilje) 1kg
Tere

0.68
0.88

1.36 €/L +0.08

Siirup Elektra
(mustsõstramaitseline)
0,5L

HEA
HIND

0.98
1.28

2.80 €/kg

Naturaalne Letšo Minu
680g / 350g

HEA
HIND

0.481.98 4.98
0.682.88 5.98

Põimiklill
300g

Keeduvorst
Latsekese
kg

Kaelakarbonaad
hapukoore-sibula
marinaadis
kg HEA

HIND
HEA

HIND
HEA

HIND

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN
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A

HE
A

HI
NN

AG
A

Jaani
grillvorst
kg

Seakülg
(suitsu-keedu)
kg

Spinatipirukas
70g

3.88

4.88

5.78

0.38

Hiinakapsa-
suitsukanasalat
kg

5.43 €/kg

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

0.38 0.74 0.68 0.58 1.18
0.53 1.09 0.98 2.16

-28% -31% -45%

2.30 €/kg 7.40 €/kg 0.34 €/L 1.16 €/L +0.08 4.72 €/L

Küpsised
165g / Kalev

Šokolaad Bitter
100g / Kalev

Dušigeel
Palmolive
250ml

1.18

0.74

0.54

0.74

1.58

0.68

0.88

0.29

1.84

1.09

0.78

1.14

2.24

1.08

1.34

0.42

-36%

-32%

-31%

-35%

-29%

-37%

-34%

-31%

1.57 €/kg

3.70 €/kg

0.90 €/kg

1.23 €/kg

3.95 €/kg

2.72 €/kg

5.87 €/kg

2.93 €/kg

Friikartulid Kuldne Krõbe Maahärra
(sakiline, külmutatud)
750g

Delikatess
maksapasteet
200g

Must vormileib
(viilutatud) 600g / Fazer

Neljaviljahelbed
Nordic
600g

Rosinad Sultan
250g

Lumekrabipulgad
(jahutatud) 150g / Viciunai

Popkorn
Blockbuster
99g / 3 sorti

0.98 1.98 1.98 1.18 1.58
2.08 4.48 3.98 1.98 1.98

-53% -56% -50% -40%

2.18 €/L 1.45 €/L 2.64 €/L 0.15 €/rull 0.32 €/kg

Plekieemaldaja
Vanish Regular
450ml

Klaasipesuvahend
Cillit Bang
750ml

Tualettpaber Daisy Smart
8 rulli

Õunasaiake Cristella
(külmutatud) 8x50g
Eesti Pagar

-32%

HEA
HIND

Multivitamiini-
jook Grand
2L

Pesugeel Bonux
1,365L / 2 sorti

Kassiliiv Teo
5kg

Hele õlu Meistrite Gildi
Pilsner 4,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

1.14
2.28

-50%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Eineviiner
1kg

AINULT 14.04

0.14
0.28

-50%

2.33 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

Kapsapirukas
60g

2.68
4.28

-37%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Sinkvorst
1kg

AINULT 19.04

0.69
0.88

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Suhkur
1kg

AINULT 20.04

0.50
al. 0.68

-26%

2.50 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Kohupiim
200g / 2 sorti
Tere

AINULT 15.04

HEA
HIND

0.79
0.98

HEA
HIND

0.08 €/tk

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp!

Kanamunad
(10tk karbis)

AINULT 18.04

2.38
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta 5kg!

Sea raieliha kaelast
(jahutatud)
1kg

AINULT 17.04AINULT 16.04Keeduvorst Vene
1kg

1.88
2.88

-35%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

2.88
4.98

-42%

Sea raieliha seljast
(jahutatud)
1kg

3.88
-39%

1.60 €/kg

HEA
HIND

HEA
HIND

Õun Jonagold / Jonagored
Belgia
kg

Paprika (punane)
Hispaania
kg

0.88

2.18
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SOODUSPAKKUMISED!
11. aprill 17. aprill-

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

* Sortimendis Ahtme, Kunda, Loksa, Maardu, Tapa, Turu Kaubamaja, Paasiku, Paide, Türi, Väike-Maarja, Kalevi, Kohila, Kotka, Kari, Järveotsa, Tartu, Keila, Paldiski ja Jõhvi kaupluses

2.58 5.68

3.14

0.98

11.58

3.18

2.38

1.24

1.14

1.74 1.94

1.19

0.94

5.68

17.80

1.78

1.98 2.58

0.98

0.58

6.58

1.98

0.98

5.98

0.28

0.89

2.84

1.18

4.98

1.98

0.54

2.28

1.14

4.28

1.08

7.48

1.98

0.54

2.28

3.99

3.68

1.68

1.54

0.88

0.36

1.78

6.98

1.38

3.68

3.57 6.94

4.14

1.38

2.68

1.54

1.48

2.34 2.38

1.48

1.24

20.48

2.38

2.58 3.38

1.28

0.84

2.64

1.24

7.98

0.35

1.24

3.28

1.54

6.68

2.58

0.74

2.68

1.48

5.78

1.38

9.24

2.74

0.68

2.78

4.78

2.13

2.08

1.07

0.54

2.28

1.94

4.88

Kana Barbeque pallid
(jahutatud) kg / Rakvere
Lihakombinaat

Delikatess peekon
kg / Rannarootsi

Granuleeritud
suhkur
Billington´s
1kg

Kartulikrõpsud
Lay´s Max
140g / 2 sorti

Rumm Bacardi
al 37,5%, 0,5L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Arom. puuviljavein
Kagor 14%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed
Always Duo Pack
Ultra Normal Plus
20tk

Tallegg viinerid
(jahutatud)
500g

Suitsutatud
Keeduvorst Juustu
300g / Luha
* Valitud kauplustes

Rafineerimata Demerara
suhkur Billington´s
Fairtrade
500g

Rafineerimata tume suhkur
Billington´s
Muscovado
500g

Nektar, jook
ja morss
Sadotšok
0,95L / 3 sorti

Viski Grants The Family Reserve
40%, 0,2L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Laste mähkmed Pampers
Active Baby Maxi 4
7-18kg
82tk

Täissuitsuvorst
Rakvere
210g / Rakvere
Lihakombinaat

Doktorivorst
Vastse-Kuuste
500g / Atria

Basmati riis
Royal Heritage
1kg

Vahvel Helle
(heleda glasuuriga)
150g

Energiajook Burn
Energy Drink
(karboniseeritud)
500ml / 2 sorti

Viin Nemiroff
40%, 0,5L / 3 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor Sensitive
(konsentreeritud)
1L

Viru sink (viilutatud)
150g
Rakvere
Lihakombinaat

Suitsu seakaelakarbonaad
Maks&Moorits
kg / Atria

Kiirkaerahelbepuder Axa
35g / 2 sorti

Halvaa Ali-Baba
200g

Karastusjook
Coca-Cola
(3+1-pakk)
4x1,25L

Hambapasta Metsa Palsam
(nulg+tammekoor)
75ml

Geelkapslid Ariel
Color & Style
(15x28,8g)
432g

Sulatatud juust Merevaik
370g / Tere

Näkileivad
7 Days
80g / 4 sorti

Piimašokolaad Milka
(tervete pähklitega)
250g

Tonic
Schweppes
1,5L / 3 sorti

Raseerija Gillette
Mach 3
(aluseta)
1tk

Kindad Vileda
DL keskmine
1 paar

Suitsusauna sink
kg / Nõo Lihatööstus

Suitsujuust
18%, 280g
Tere

Sojadessert Alpro
125g
3 sorti

Kakao O´Boy
450g

Geogr. täh. lauavein
Frontera
al 12%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Habemeajamisgeel
Nivea for Men
Sensitive
200ml

WC puhastusvahend
Bref Power Gel Citrus
750ml

Suitsusardell
(naturaalne)
500g / Rannarootsi

Hiina kaste
300g / Salvest

Popcorn
Mogyi
100g / 3 sorti

Kibuvitsamahl ja
multinektar
Barinoff
1L

Rumm Barbuda
37,5%, 0,5L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Schauma šampoon
Color Shine
250ml

Kassiliiv Dr.Stern
kvartsteemandid
1,8kg

7.00 €/kg

23.16 €/L

4.24 €/L

0.12 €/tk

2.48 €/kg

3.80 €/kg

3.48 €/kg 3.88 €/kg

7.08 €/kg

0.99 €/L

28.40 €/L

0.22 €/tk

8.48 €/kg

3.96 €/kg

6.53 €/kg

1.16 €/L +0.04

13.16 €/L

6.53 €/kg

8.00 €/kg

4.45 €/kg

0.57 €/L +4x0.08

15.73 €/L

11.53 €/kg

5.35 €/kg

6.75 €/kg

9.12 €/kg

0.76 €/L +0.08

7.07 €/kg

4.32 €/kg

5.07 €/kg

5.32 €/L

18.40 €/L

2.24 €/L

3.08 €/kg

2.93 €/kg

3.60 €/kg

13.96 €/L

5.52 €/L

2.04 €/kg

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.

Voodilina
1tk

6.40

(150 x 220cm)

7.98

8.80

(200 x 220cm)

9.98

Padjapüür
1tk

1.98

(50 x 70cm)

2.23

1.68

(50 x 60cm)

1.88

Tekikott
1tk

11.80

(200 x 210cm)

13.80

9.80

(150 x 210cm)

11.80

0.88

1.88

0.88

1.88

0.48 0.78

3.98

1.48

3.20

1.44

3.18

0.98 1.28

4.99

Kunstlillekimp
(raudrohi)
1tk

Siidine padjakate
1tk

Kruus
(lillega)
1tk

Prügikast
(sangadega)
1tk

Koogipaber Saana
(läbimõõt 36cm)
6tk

Kinkekott M
1tk

Porivaip (80 x 50cm,
must, hall, punane)
1tk

4.48

11.80

Laste sukk-
püksid Disney
(4 suurust)
1 paar

Naiste kummikud
Lemigo
1 paar

Hea hind!

Hea hind!

0.08 €/tk

Kaerahelbe-täisteranisu-
küpsised (kaetud Alpi piimasokolaadiga)
168g

8.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

8.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

8.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

SUUREMATES KAUPLUSTES MÜÜGIL:

0.98
1.19

Tippsibul Stuttgarter
500g

1.96 €/kg

Kuni kaupa
jätkub!
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• 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 3toaline korter Kungla 5. Vajab 
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30 
000 €. Tel 5111 458
• Müüa 3toaline k.m. korter Võidu tn 
70 (V k.), soodsad kom.kulud. Hind 
kokkuleppel. Tel 5563 4574
• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Kungla tn 9. Hind kokkuleppel. Tel 
5079 202
• Müüa 3toaline korter Piiral Õhtu tn 
2. Üp 62 m2, III k., elektriküte. Hind 50 
000 €. Tel 5606 7767, Galina
• Müüa ruumikas 3toaline korter. 
Rakvere vald, Lepna küla, Lasteaia tn. 
Üp. 61,6 m2, II korrus, el.küte, 2 rõdu, 
2 panipaika, kamin. Maja renoveeritud 
ja soojustatud, korteriühistu. Hind 19 
500 €. Tingi! Tel 5305 3522
• Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel 
5629 3952
• Müüa 3toaline rem. vajav korter 
Vahakulmus. Odavalt. Tel 5661 1028
• Müüa 3toaline korter Kundas 
Kasemäe 11. I korrus, aknad vahetatud, 
kauplus ja kool lähedal. Mereni 3 
km. Otse omanikult. Hind 5200 €. Tel 
5519 610
• Müüa maja Rakveres (kesklinn, kool 
ja lasteaed lähedal), oma vesi, 3x20A 
elekter. Tel 5174 186
•  M ü ü a  m a a t u l u n d u s m a a 
(katastritunnus: 27301:001:0117). Tel 
5170 844
• Müüa 3,7 ha maad Karepal. HInd 40 
000 €. Tingi! Tel 5394 4558
• Müüa maa (11,6 ha), maja, el., vesi, 15 
km Rakverest. Omanikult. Tel 5021 543

• Müüa Kadrinas elamumaa 1317 
m2. Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

• Soodsalt müüa ühekordne 3toaline 
maja Tamsalus. Tel 5550 5362
• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990
•  M ü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a , 
kõrvalhoonete ja metsaga (18 km 
Rakverest) või vahetada 2-toalise 
korteri vastu Rakveres (II korrusel). 
Tel 5562 2948
• Müüa kahekordne maja mere ääres 
koos kõrvalhoonetega. Maad 1,8 ha. 
Vahetusvõimalus. Tel 5363 5300
• 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
• Otsin kliendile sobivat maja Tapa 
linnas või vallas ning 2- ja 3toalist 
korterit Tapa linnas;  2- või 3toalist 
ahiküttega korterit Rakvere linnas. 
Kõik  pakkumised on oodatud, 
müügiga seotud konsultatsioon on 
tasuta. Info tel 5110 478 või urmas.
saarmets@pindi.ee 
• Ostan maamaja koos ca 2 ha maaga. 
Tänan pakkumast. Tel 5845 4951
• Ostan väikese vana maja Rakveres. 
Tel 5811 5380
• Ostan väiksema elamukrundi 
Rakveres või selle lähiümbruses. Võib 
olla ilma kommunikatsioonideta. 
Hind kuni 8000 €. Sobivusel raha 
kohe. Helista 5676 6334 või saada kiri 
vihula@hotmail.com 
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135
• Ostan Mulla tänavale garaazhi. Tel 
5648 6638

Kuulutused

KINNISVARA

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Müüa kesklinna läheduses Rägavere 
tee ja Karja tn ris s renoveerimist vajav 
tulekahjustusega hoonestatud kinnistu. 
Kinnistul palkmaja ja kõrvalhoone. 
Krundile on toodud vee- kanalisatsioo-
nitrassid ja side kaablid. Elektri liitumine 
olemas. HIND 35000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Koeru vallas, Vaol rahulikus 
piirkonnas väike talukoht, palkmaja, 
saun, 2 kuuri, maakivist lauda ja ga-
raazhi osa. Maja juures oma kaev ja 
kogumiskaev. Krundi suurus 5990 m². 
Sobiv koht suvekoduks. HIND 25000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kahekordne maja Päides. Teisele 
korrusele trepikoda olemas aga ei ole 
ühendatud. Teisel korrusel on olemas 
kaminahi. Pool maja vajab väljastpoolt 
renoveerimist. 7 km on kesklinnani. 200 
meetri kaugusel on jõgi. HIND 51000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa suvekodu Iisakul, Kuru külas, 
mille kooseisus on palkmaja, palkidest 
heas korras aida- ja laudahoone. Hoovis 
oma kaev, avar hoov. Peipsi järv vahetus 
läheduses. Kena koht, läheduses mets 
rannamändidega ja liivaluited. Krundi 
suurus 18068 m². HIND 69000 EUR. He-
lista 5530227 Eino

Müüa elamumaa Paatnal. Krundi suurus 
14855 m2, sealhulgas metsamaad 2114 
m2. Elekter olemas, vesi puurkaevust. 
Rakvereni umbes 3 km ja Põhjakeskuse-
ni 1,5 km. Rahulik ja looduskaunis koht. 
HIND 18500 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundi 
suurus 1 317 m². Krundil olemas vunda-
ment, ehitusluba ja maja projekt. Elektri 
liitumisleping olemas, vee- ja kanalisat-
siooni leping olemas. HIND 11000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Rakveres Koidula tänaval 3 toal-
ine korter. IV korrusel . Korter asub kesk-
linnas, kauplused läheduses. HIND 25 
000 EUR Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline 2-toaline korter. Korter on 
renoveeritud, aknad on vahetatud, ma-
jas toimiv korteriühistu. Korteriühistul 
plaanis maja välisfassaad korrastada sel-
lel suvel. HIND 32500 EUR. Helista 
56814899 Kerly

Müüa ilus korter Tapal, Valve 20. Aknad 
on korteril vahetatud. Uued puidust si-
seuksed. Vannitoas seinas ja põrandas 
keraamilised plaadid. Korter asub Tapa 
kesklinnas. Tule vaatama! HIND 12000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa väga soodne korter Tamsalus 
Sääse tänaval. Roheline ja ilus koht. Aia-
maa kasutamise võimalus ja võimalus 
osta garaazh. Korter vajab remon . 
Korter asub maja keskel ja on soe. Tingi! 
HIND 2200 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa kena valgusküllane ahikü ega 
korter Haljalas Tallinna tn. Korteriühistu 
olemas. Maja on väljast soojustatud ja 
korter soe. Vajab remon . HIND 8000 
EUR. Helista 5530227 Eino

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 ter-
rass. HIND 88000 EUR. Helista 5530227 
Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

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 KORTERID MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa Arkna tee 1E, Rakvere
Üldpind: 2 160 m², krundi 
suurus: 3 600 m². 
Hind 300 000 eurot

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

• 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 1toaline rõduga korter Rakkes 
(43 m2). Info 5675 0239

• Müüa Tapal 1 tuba ja köök (ahik. 37 
m2), soodsalt .Tingi! Tel 5373 3221
• Müüa remonditud 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5558 
7544
• Müüa 2toaline korter  Lepnal 
Rakvere vallas (48 m2, Rakvere linnast 
4 km). Hind 7000 €. Tel 5825 4063
• Müüa 2toaline k.m. korter Tamsalus 
(41,7 m2, 2/3). Hind 6000 €. Tel 5665 
3810
• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus Koidu tn. Aknad ja uks 
vahetatud. Dushsh, boiler, kaabelTV. 
Tel 5187 520
• Müüa 2toaline korter (I k., toad 
eraldi, suur köök) Kungla tn 11. Otse 
omanikult. Tel 5326 9908
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere kesklinnas. Hind 22 800 
€. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn (III k., üp. 39 m2). Hind 15 
900 €. Tel 5884 1258
• Müüa 2toaline renoveeritud korter 
Rakveres Lennuki tn 3 (3/3, 46 m2, 
rõdu). Tel 5252 303

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
puitelamus. Üldpind 32,9 m2, 
seisukord rahuldav, kaasa panipaik 
ja kuur. Sauna võimalus. Tel 5623 
9547

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 5B, Rakvere
Avatud E-R 9-18, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Opel Meriva, 03/2005a. 1.6(74kw), 
bensiin, manuaal, punane. Sn: 
129 825km. Hind: 2990.-
Mazda 5, 05/2006a. 2.0(105kW), 
diisel, manuaal, hall met. Sn: 
208 640km. Hind: 4690.-
Renault Clio, 08/2008a. 1.2(55kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
57 030km. Hind: 4750.-
Peugeot 107, 06/2010a. 1.0(50kw), 
bensiin, automaat, tumehall met. Sn: 
54 800km. Hind: 5190.-
Toyota Avensis, 08/2006a. 
2.4(120kw), bensiin, automaat, uni-
versaal, nahksisu. Sn: 303 900km. 
Hind: 5990.- 
Kia Sportage, 05/2007a. 2.0 
(104kw), bensiin, manuaal, nelikve-
du, must met. Sn:190 475km. Hind: 
6290.-
Chrysler Sebring, 07/2008a. 2.4 
(125kw) bensiin, automaat, punane 
met. Sn:107 500km. Hind:6490.-
Renault Trafic, 01/2007a. 1.9 (74 
kw), diisel, manuaal, 6 kohta, kau-
bik, kollane. Sn: 200 650km. Hind: 
6490.-
Hyundai Sonata, 05/2008a. 2.4 
(119kw), bensiin, automaat, helehall 
met. Sn: 92 465km. Hind: 6690.-
Peugeot 407, 06/2008a. 2.0(103kw), 
bensiin, automaat, nahksisu, must 
met. Sn: 135 635km. Hind: 6990.-
Mitsubishi Outlander, 06/2007a. 
2.0(100kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 114 420km. Hind: 7190.-
Renault Trafic Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, ma-
nuaal, hall met. Sn: 271 340km. 
Hind: 7290.-
Peugeot Partner, 02/2010a. 
1.6(66kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 87 190km. Hind: 7490.-
Nissan Pathfinder, 06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 280 115km. Hind: 7990.-
Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež met. 
Sn: 172 000km. Hind: 8990.-
Mercedes-Benz Vito 111 CDI, 
07/2007a. diisel, manuaal, 9-kohta, 
punane met. Sn: 239 706km. Hind: 
8990.-
Chrysler Sebring, 04/2010a. 
2.7(137kw) bensiin, automaat, puna-
ne met. Sn:75 055km. Hind: 9990.-
Peugeot 208, 04/2012a. 1.4(70kw) 
bensiin, manuaal, tumepruun met. 
Sn: 14 250km. Hind: 9990.-
Renault Koleos, 2008a. 2.5(126kw) 
bensiin, manuaal, nelikvedu, punane 
met. Sn: 80 050km. Hind: 9990.- 
Audi A4 Avant, 04/2007a. 
3.0(171kw), diisel ,automaat, tumesi-
nine met. Sn: 115 985km. Hind: 
9990.-
Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw), 
universaal, bensiin, manuaal, nelik-
vedu, must met. Sn: 26 430km. 
Hind: 9990.-
Nissan Juke 1.6 Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hõbe-
dane met. Sn: 40 500km. Hind: 10 
990.-
Nissan Qashqai Acenta CVT, 
03/2008a. 2.0(104kw), bensiin, must 
met. nelikvedu, Sn: 68 455km. 
Hind: 11 490.-
Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, univer-
saal, hõbedane met. Sn: 10 500km. 
Hind 11 990.-
Nissan X – Trail, 11/2008a. 
2.0(110kw), diisel, manuaal, pruun 
met. Sn: 121 240km. Hind: 11 990.-
Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, auto-
maat, sinine met. Sn: 177 490km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 01/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, halle 
met. Sn: 56 250km. Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 01/2012a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, lilla 
met. Sn: 33 965km. Hind: 14 490.- 
 

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

AUTOREMONT

Sõiduautode             
veermiku           
ja pidurite            

remont

Õlivahetus

18 EUR/h
Tel 525 5126

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/4,2i/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 C2                     1,0i                       06
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
UUS! OPEL ZAFIRA            2,0 TD                99 

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
UUS! PEUGEOT 307 5 ust 2,0i        05
UUS! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i           06

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

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

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

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
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

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/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu 
Rakveres,  võib vajada remonti. 
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756
• Vahetada kõigi mug. 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas korteri vastu 
Tallinnas. Info tel 5154 870

• Noor pere soovib üürida 2-toalist 
korterit Sõmerul. Tel 5664 6843
• Noor pere väikese lapsega soovib 
üürida 2-3toalist korterit Rakveres 
või selle lähiümbruses. Kuuüür 
maksimaalselt 200 €. Kõik pakkumised 
teretulnud. Tel 5569 6090
• Võtan üürile tühjalt seisva ahiküttega 
vanema maja. Tel 5550 5148
• Anda üürile 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5237 809
• Üürile anda 1toaline kena ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, sees korralik kiviahi, 
köögimööbel, WC- ja dushshiruum. 
Tel 5160 906
• 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
• Anda üürile 1toaline k.m. osaliselt 
möbleeritud soe rõduga korter. Tel 
5346 9751
• Üürida 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034 
972, info@ko.ee 
• Üürile anda 2toaline korter. Hind 
150 € + maksud. Tel 5622 7861
• 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 Ford Escort 96.a, 1,4, kaks 
ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel 
5291 004

• Müüa sõiduauto Ford Transit 1991.a 
2,5d 9 kohta, punane; Opel Astra 
1992.a 1,4 bensiin 44 kW, 3ust, punane 
ja Opel Vectra 1997.a 1,6 bensiin 74 
kW, sedaan, sinine. Info tel 5863 2761
• Müüa GAZ 52-53 (ka osadena), ZIL 
130 (pika kastiga, moororirike), UAZ 
kastikas. Tel 5031 849
• 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 MB 814 madel (kast 5,6x3,1x2,2, 
tent kattega), kv. 3,3 tonni, 2 magamist. 
Hind 4700 €. Tel 5287 784
• Müüa Toyota Camry 3,0 138 kW 
univs. aut. konks, püsik., nahks., ülev. 
8.14, heas korras, valge. Hind 1500 €. 
Tel 5127 119
• Müüa heas korras UAZ 3303. Tel 
5691 5810
• Müüa VW Golf II 91.a, roheline 
metallik , roosteta, talverehvid velgedel 
kaasa. Tel 5664 9995
• 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 Mitsubishi Carisma 1,9 diisel 
1999.a uuem mudel, hõbemetallik, 5 
ust, luukpära, üliökonoomne. Auto 
väga heas korras. Otse omanikult. 
Rikkalik lisavarustus. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa sõiduauto Mitsubishi 
Space Runner 1997.a, 1,8 mootor, 
tumeroheline. Sõidukorras auto. 
750 €, tingimisvõimalus. Tel 5394 
5363

• Müüa Opel Astra sedaan 1,8 
96.a,  e lektr iaknad,  peegl id, 
istmesoojendused, kärukonks. 
Töökorras. Tel 5291 004

• Müüa Opel Astra 1,7 turbodiisel 
1992.a. Intercooler, tumesinine, 
sõidukorras, võib ka osadena. 
Ökonoomne, luukpära. Tel 5332 
9205

• Müüa heas korras Peugeot 406 
universaal, 80 kW HDi manuaal 
2003.a, 270 000 km. Hind 2300 €, 
tingitav, kiire! Tel 5099 685

• Müüa Shkoda Felicia 791 (2000). 
Kehtiv ülevaatus ja kindlustus. Tel 
5557 0482
• Müüa Toyota Avensis 2,2D 2010.a. 
Tel 5051 902
• Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel 
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust, 
universaal, üliökonoomne, rikkalik 
lisavarustus. Väga heas korras. Otse 
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa autosuvila Peugeot 1993.a 
diisel, läbisõit 130 000 km. Kõik 
mugavused: WC, boiler, külmik, 
gaasipliit, riidekapp, 4 magamiskohta. 
Sobib Soomes töölkäijatele. Tel 5353 
7711

• Müüa veduk + poolhaagis Mega. 
Tel 5152 673

• Müüa must hästi hoitud 2006.a 50 
cm3 roller, kindlustus 05.01.2015. Tel 
5636 2823
• Müüa suverehvid (4 tk) 175/65R14 
koos velgedega. Hind kokkuleppel. 
Tel 5817 7861
•  Mü ü a  k a s u t a t u d  v a l u v e l j e d 
suverehvidega (13 tolli, 165). Sobivad 
Ford Fiestale ja Escortile. Hind 100 €. 
Tel 5563 0990
• Müüa suverehvid Falken (185x65R14) 
plekkvelgedel. Veljed sobivad Golf III 
ja Passatile. Tel 5129 628
• Müüa Hyunday Sonata rehvid koos 
velgedega. Tel 5564 1342
• Müüa Fordi valuveljed korralike 
suverehvidega (18 tolli). Tel 5127 119

• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• MOTOPOOD ostab sääreväristaja 
või selle mootori. Tel 5648 6638
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• Ostan VAZide uusi plekke jne, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Ostan dokumentidega ZAZ 965 
(maanteemuhk) või Moskvitsh 400 - 
408. Tel 5115 448
• Ostan väikeveoki FSO (Poola Fiat) 
korraliku bensiinipaagi. Tel 5170 844
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• Eramajade ehitus. Vundamendist 
võtmeteni. Küsi pakkumist +372 
5172 395

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

• Katuste ja fassaadide pesu. Tel 
5896 7912

• Üldehitus,  sis eviimistlus, 
v u n d a m e n d i -  j a 
reustareerimistööd. Tel 5896 7912

•  T r e p i k o d a d e  r e m o n t , 
maalritööd ja plaatimised. Tel 
5897 9293, Janek

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

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

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
puitvoodrid, hoonete renoveerimine 
ja sisetööd. Tel 5646 0674
• Kõik lammutustööd. Tel 5896 7912
• Teen farmides lukksepatöid ja 
veoteenus 53-ga. Tel 5634 0119
•  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
• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• 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

• 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
• 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

• Interneti püsiühendus + telepilt 
täiesti hullumeelse hinnaga al. 5 
eurost. Levib linnas ja maal. Sobib 
kokku Wifi net-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 
• Polsterdan uksi. Tel 5370 3971
• Uute õmblusmasinate müük. 
Hinnad alates 130 eurost. Garantii. 
Transport linnas tasuta. Kuulutus ei 
aegu! Rohuaia 20-2, tel 5588 429, 32 
45 085
• 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
• Puksiirveoteenus (4t kandejõuga), 
ehitusmaterjalide vedu, sõiduautode 
diagnostika ja remont. Tel 5206 306
• 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
• 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

Kuulutused

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

TEENUSED

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot tel. 5348 5514

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

• Teie kodu vajab koristust, 
akendepesu? Tel 5897 9293

• Õigusabi liiklusasjades, kaebuste 
ja vaiete koostamine, perekonna ja 
pärimisõigus, tööõigus ja lepingud. 
Tel 5341 7513

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

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318

•  Te o s t a n  i g a s u g u s e i d  v e o - , 
transpordi- ja kolimisteenuseid. 
Hinnad soodsad. Tel 5192 9007
• 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
• Rakke-,  salv-,  shahtkaevude 
kaevamine, puhastamine ja remont. 
Tel 5574 792

• 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 tööd. Tel 5830 7593

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veesüsteemid ja küte. Tel 5850 
1276

•  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

• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Pottsepatööd (ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad - ka nende remont). 
Tel 5606 5456
• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 5047 459
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Paekiviehitised. Aiad, müürid, 
kõnniteed. Tel 5896 7912
•  K õ n n i t e e d e  p a i g a l d a m i n e , 
krohvimine, ladumine (tellised, 
plokid), plaatimistööd. Tel 5458 4642
• “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
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Ehitus, remont ja siseviimistlustööd. 
Tel 5045 560
• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743
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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

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

• 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

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

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

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

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5191 2755

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS,
HEKKIDE PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883

www.kuulutaja.ee
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• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848
•  M ü ü a  l õ h u t u d  k ü t t e p u i d 
(pikkus vastavalt tellija soovile) 
kohaletoomisega. Tel 5607 3823
•  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 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 saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa kuivi kaseklotse (paksud), 40l 
võrk 1,60 €, vedu tasuta. Tel 5675 0536
• Müüa küttepuid (sanglepp). Tel 
5074 958
• Müüa odavalt kuivi kasepuid (40l 
kott 1,80 €). Vedu tasuta. Tel 5839 7207

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Sireli tee 6 
Avatud

T, N, R  10.00-18.30 
K  16.00 - 20.00

 L, P 10.00 - 15.00
Rakverest Kadrina 
suunas ca 200m 

 P.S. Tasumine  sularahas!

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%
www.kuulutaja.ee

Kuulutused

KODU

MÜÜA KÜTTEKLOTSE 
(5-25 cm pikad, 

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

Klotsid on koormas loobitud. 
Kohaletoomisel võimalik 

kontrollida kogust. 

Tel 5568 4683

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

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

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

KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talve jope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa valge heas korras köögipuhvet 
(50dad). Tel 5563 0224
•  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 heas korras vanker-käru 
(beezh, kaasa vankrikorv, Maxi-Cosi 
turvahäll), Baby Björni lamamistool, 
võrevoodi kardinapuu + beezhid 
k a r d i n a d ,  v o o d i k a r u s s e l l  j a 
tõukeratas Ben 10. Info 5550 5817
• Müüa laste batuut koos võrguga (3m 
läbimõõt, 1 aastat vana), lillevanker 
(väike), korralik  kreissaag 4 kW 
mootor (kaabel). Tel 5031 849
• Müüa heas korras muruniiduk ja 
vana talukirst. Tel 5816 6122
• Müüa naiste jalgratas City 26’’ (3 k., 
uus, pakendis, hõbehall). Hind 3100 €. 
Tel 5815 2893
• Müüa kolmerattaline jalgratas 
Schwinn - 24’’ (50 x 50 pakikorv). Uus, 
pakendis. Hind 533 €. Tel 5815 2893
• Müüa uus massaazhitool käte ja 
peatoega. Hind 172 €. Tel 5815 2893
• Müüa laevalgustid (2 tk, valged). 
Hind 10 €. Tel 5815 2893
• Müüa allajooksuga WC pott, vannitoa 
valamu, roostevaba köögi valamu, 
riidekapp, lai voodi, tüdrukute 
jalgratas ja meeste jalgratas. Helista 
5592 0376
• Müüa uus kokkupandav 4rattaline 
rulaator, mõlemal käetoel käsipidurid, 
istumisalus, eemaldatava korvi ja 
lauaga. Hind 125 €. Tel 5815 2893
• Müüa kushett. Odavalt. Tel 5833 0153

• Ostan vanu kasutatud jalgrattaid. 
Tel 5079 984
• Ostan õmblusmasina Overlock Singer 
jne. Korralik. Tel 5134 287

• Ostan Vene-aegseid mänguasju ja 
vanema lapsevankri. Tel 5107 541

• Ostan Vene 1/43 mudelautosid.
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 hästi säilinud Eesti kroone. 
Min. tasu Eesti Panga vahetuskurss + 
10%. Tel 5043 349
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• 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 pakitud kuivad kütteklotsid 
40l kottis.Ostes 100 tk, on kotti hind 
1.60 € ja transport 40 km Rakvere piires 
tasuta. Tel 5036 867

• 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
• 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
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• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 
514 1346
• JUUKSUR Rohuaia 21. Kevad käes, 
aeg rõõmustada end uue soenguga! 
Ootan teid, head kliendid. Tel 3223 
506, 5342 5032

• Tamsalus taas avatud juuksur 
Raudtee 5 teisel korrusel. Reedel 
9.15 - 16.30 ja laupäeval 9.00 - 14.00 
teid ootab Alli

rootorniidukiga. Töökorras. Hind 400 
€. Tel 5515 680
• Müüa käsiader. Tel 5685 8009
• Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153
• Pakun munakoori ja karpe. Tel 
5305 3227

• Ostan mesilaspere. Tel 5564 1342
• Ostan 3-4 tonni sõnnikut. Tel 5348 
2887, õhtul
• Ostan pulkäkked. Tel 5264 115
• Ostan töökorras traktori T-25. Võib 
olla ilma dokumentideta. Tel 5552 4887
• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862

TÖÖ

METS 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

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

LOOMAD

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

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

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD

EHITUS
• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326

• Müüa  ehitusplokke  Aeroc 
Ecoterm 300 (kolm alust). Hind 
2,50 €/tk. Tel 5348 5514

• Müüa miiusaag Metabo 255 (uus). 
Tel 5198 4315
• Müüa tsinkplekki (125 x 200). Tel 
5564 1342
• Müüa höövelpink. Tel 5698 2603
• Müüa  laepaneele (50 x 50 cm, 
mustrilised, 10 - 20 m2). Hind 10 €. Tel 
5815 2893
• Müüa põrandakate linaleum (pruun, 
12 m2). Hind 15 €. Tel 5815 2893

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

• Müüa kaks imearmsat Chihuahua 
kutsikat. Huvi korral helista 5302 6788
• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990
•  S oovin saada väike s e ko era 
väikeseid kutsikaid. Tel 5649 5026

• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
• Müüa toidukartulit ja porgandit 
(mahe). Tel 5148 848

•  M ü ü a  t o i d u - , s ö ö d a -  j a 
seemnesuurust kartulit “Laura”, 
“Vineta”, “Gala”. Vedu. Tel 5141 
338

• Müüa toidu- ja seemnesuurust 
kartulit  “Laura” ja  “Printsess” 
Vaekülas. Tel 5150 246
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002 
• Pandivere seafarm müüb heade 
lihaomadustega põrsaid. Tellimine ja 
info tel 5850 4423
•  M ü ü a  b a s h k i i r i a  p a r d i d 
(kodulinnud). Hind 20 € 1 lind. Tel 
5564 1839
• Müüa vaarika- ja kuuseistikuid. Tel 
5398 1891
• Müüa hobusesõnnikut turbaga 
segamini. Hind soodne! Tel 5305 0306
• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239
• Müüa põlluheina (hein on kuhjas). 
Lüganuse vald. Tel 5383 6181
• Müüa DT-75, T-100 ja T74 varuosi ja 
DT-54 käigukast, DT-75 universaalne 
buldooser ja lindipoldid. Tel 5123 247
• Müüa DT-20, ader, muldaja ja 
varuosi.Tel 5351 8901
• Müüa sõnnikulaotaja (6 tonni), 
kaherealine kartulipanemismasin, 
kartulivaheltharija ,  4meetrine 
kultivaator, 2 atra (2- ja 3hõlmalised), 
õ õtslatt  s õnnikutransp ortö ör , 
torusselüpsiseade Westvalia. Tel 
5641 214
• Müüa T-25, Jumz kopp L-Virumaa, 
Mob 5695 9345
• Müüa väiketraktor MF70 koos 

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

• 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

• Kogemustega majahoidja soovib 
leida tööd(ka eramajad). Tel 5742 0668
•  P a k u n  t ö ö d  s a e m e e s t e l e 
(liinilaiendus). Tel 5549 113
• Otsin täispuituste valmistajat tellija 
materjalist. Telefon 507 2929
• Otsitakse abilist suvila õuetöödele: 
võsalõikus, puude lõikus ja lõhkumine 
k ü t t e p u u d e k s ,  m u r u n i i t m i n e , 
peenarde tegemine,  rohimine, 
kastmine jne. 2-3 päeva nädalas 
a 8 tundi, aprill kuni oktoober või 
kokkuleppel. Asukoht Toolsel. Tel 
5045 662

• Ehitusmees saab tööd. 4 € kätte. 
Komandeeringu võimalus. Kasuks 
tuleb põrandavalu-, plaatimis- ja 
iseseisvalt töötamise oskus. ÕIGE 
NUMBER 5278 191

• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Palk kuni 4 €/h.
Info tel 5463 7464
• Seoses töömahtude suurenemisega 
otsib OÜ Egesten Metallehitused 
o m a  m e e s k o n d a  k e e v i t a j a i d , 
metallitöölisi, montaazhitöölisi. 
NB! Väljaõppe võimalus. Info telefonil 
5347 7879
• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(soovitav Rakverest või Haljalast, 
osaline tööaeg, sobib pensionärile). 
Info 5092 583

• OÜ Nurkse Seafarm pakub tööd 
põrsaste talitajale  Assamalla 
võõrdepõrsaste farmi. Tel 5055 240

• OÜ Saaremaal otsib oma väiksesse 
kollektiivi tublit lüpsjat ja karjakut, 
kes tahavad korraliku palga eest teha 
korralikku tööd. Helistada 5453 9970
• Piimafarmi vajatakse lüpsjaid ja 
ka r ja ku t- t ra kt o r i s t i .  S o ov i t av 
perekond. Elamine kohapeal. Palk 
korralik. Tel 5656 4680, 5699 0533
• Pakume tööd  lihunikule  Tartu 
lähistel Maramaal Rotaksi lihapoe 
tapapunktis. Sigade tapamajas liinitöö, 
tükitöö, brutopalk 1000 € kuu. Töö 
sobivusel 2-toaline ametikorter Tartust 
10 km Erala külas. CV saata aadressil 
aare@rotaks.ee või posti teel Pikk 30, 
Väike-Maarja, 46202 Lääne-Virumaa. 
Tel 5050 425

Loe Kuulutajat interne  st 
www.kuulutaja.ee



Kuulutaja reede, 11. aprill 201420

• Mees 57a., omab oma maja ja autot, 
soovib tutvuda heasüdamliku naisega. 
Viinalembelistel mitte tülitada. Tel 
5253 339

• 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
• Ostan vanu autosid, traktoreid ja 
vanarauda. Tel 5896 7912
• Müüa tuletõrjevoolikuid. Tel 5662 
1987
• Keskealine naine otsib lisatööd 
(transport, aitan aias, kasvuhoones, 
hoolitsen suvila, loomade eest, müün 
midagi jne). Tel 5157 161
• Müüa 300mm treipingi padrun 4 
pakiga (uus) või vahetada korraliku 
3 pakiga treipingipadruni vastu. Tel 
5170 844

Kuulutused 

______________________________________________
 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 ______________________________________________  
 Küüslauk kg 12.00  ______________________________________________
  Värske kapsas kg 0.40  ______________________________________________
  Koduleib 450 gr tk 2.00 ______________________________________________
  Redis punt 1.00  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 4.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Põlduba kg 3.00 ______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.00  ______________________________________________
  Till  kg 12.00  ______________________________________________ 
  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 
______________________________________________
  Vürtsikilu kg 2.00 
______________________________________________
  Värske kurk kg 3.00 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 10. aprill 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

TUTVUS

MUUD

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Mälestame naabrimemme 

INGE EHASOOD 
ja avaldame kaastunnet lahkunu 

omastele. 
Perekond Gildemann ja Hiiemaa

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus....

Südamlik kaastunne omastele 

HARRI ROTKA 
traagilise kaotuse puhul. 

Liivi, Ave, Raigo, Kersti peredega

Raske haigus murdis Su töökad käed...
Hüvasti, 

INGE EHASOO
Südamlik kaastunne omastele.

Mälestavad kaaslased Tapa 
Käsitööringist

Sügav kaastunne Sulle, Evi, armsa 

ÕE 
surma puhul. 

Puu- ja juurviljaladu

• Kes  leidis 31. märtsil Turu 
Kaubamajas ostukorvist vanaaegse 
kullipeaga kepi, palun viia tagasi 
Turu Kaubamajja kondiitriletti 
või teatada telefonil 5041 674 
Vaevatasu

JUUKSUR 

Turukaubamaja 
II korrusel!

Naiste juustepesu+lõikus 
8 eurot  

Pensionäridele
soodustus 

(lõikus 5 eurot)
E - R  9.00-19.00
       L  9.00-17.00 

Ootame vanu ja uusi klien-
te!

Tel 526 9069

JUUKSUR 

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

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

www.kuulutaja.ee

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varju-

22.03.14 Rakvere vallast Karitsa kü-
last leitud emane sõbralik koer.

Poiss - Sonda alevikust omaniku 
surma tõttu varjupaika sattunud 
sõbralik isane noorem koer. Kutsa 
on väga õnnetu, nälginud ning veidi 
arglik, seega soovib kiiresti uut ko-
du kust tal kaotusevalust üle saada 
aidataks. Iseloomult on kutsa väga 
sõbralik, tahab kangesti pai ja et te-
maga tegeldaks. Saab läbi ka teiste 
loomadega ning ka lastega, peami-
ne on et ta tähelepanu ja seltskonda 
nautida saaks.

Doora - Haljala vallast Põdruse kü-
last leitud emane umbes 2 aastane 
koer. Iseloomult on kutsa väga selt-
siv, soovib kangesti et temaga keegi 
tegeleks ja talle tähelepanu pöö-
raks, kuna vanas kodus on sellest 
nähtavasti puud jäänud. Kutsa os-
kab ilusti jalutada, ning talle meel-
dib väga lahtiselt aias ringi joosta, 
kuna on alles noor ja energiat täis. 
Ka haukuda oskab, kui keegi tuleb, 
nii et sobib lisaks seltsiliseks olemi-
sele ka kodu valvama ja võõrastest 
märku andma. Sobib nii korterisse 
kui ka maakoju, kuna on tihedama 
karvaga ent siiski väike koer.

03.04.14 Paide vallast Mäo külast 
leitud isane sõbralik koer.

Kätu on umbes 1 aastane emane 
kass, saanud ussirohtu, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud, steriliseeri-
tud ja kasutab ilusti liivakasti.

Tiger on umbes 2 aastane isane 
kass, saanud vajalikud veterinaar-
protseduurid, steriliseeritud ja mik-
rokiibistatud. 

Ronja - Aastane sõbralik emane kii-
su, vaktsineeritud, saanud ussiroh-
tu, steriliseeritud, mikrokiibistatud 
ja kasutab nagu tõeline preili liiva-
kasti.

Tibi - Umbes aastane emane kass, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Jänks - Jänks on umbes 1 aastane 
noor preili, kes on saanud ussiroh-
tu, vaktsiini, mikrokiibistatud, steri-
liseeritud ja kasutab korralikult lii-
vakasti.
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Koolidele suunatud projekt 
„Südasuve tegija“ selgitab lii-
kumisaastal välja Lääne-Viru-
maa sportlikumad koolipered.
„Südasuve tegijad“ selguvad 
koolide vahel, kust hiljemalt 
25. aprilliks registreeritakse 
koolisiseselt enim osalejaid 
Südasuve maratoni 7 km dis-
tantsile.
„Oleme ka varem võimalda-
nud tavapärasemast soodsa-
mat osavõttu Lääne-Viru koo-
lilastele ja pedagoogidele Eesti 
Ööjooksu 5 km distantsist. Sel 
aastal suurendame noorte ter-
viseteadlikkust ja tähistame 
koolinoortega liikumisaastat 
12. juulil Võsul toimuval Sü-
dasuve maratonil,“ selgitas ter-
visespordiürituse korraldaja 
Riina Ignatov.
Ta lisas, et Lääne-Virumaa 
koolidele suunatud projekti 
peamine eesmärk on noorte 
liikuma toomine ja tervises-
pordi atraktiivseks tegemine 
ning osalus on aina kasvanud. 
„Kui algusaastal registreeris 
konkursi korras liikumisüritu-
sele 116 inimest, siis aastal 
2012 oli neid juba 1200 ja mul-
lu 1662.“
Tänavusel liikumisaastal asu-
vad „Südasuve tegija“ tiitli ni-
mel võistlustulle Kunda, Väi-
ke-Maarja, Haljala ja Tapa 
Gümnaasium, Rakvere Reaal-
gümnaasium, Rakvere Era-
gümnaasium, Rakvere ja Sõ-
meru Põhikool ning Lasila 
Kool.
Arvestuses osalevad koolide 

19.-20. aprillil toimuvad Vinni 
Spordikompleksis Lääne-Viru-
maa meistrivõistlused sulg-
pallis.
Võistluse üks eestvedajaid Erki 
Valmra märkis, et teadaolevalt 
pole Lääne-Virumaa meistri-
võistlusi sellel alal varem toi-
munud. Küll aga harrastati 

sulgpalli ja selgitati ka meist-
rid ajal, mil eksisteeris veel 
Rakvere rajoon. “Rakvere 
Sulgpalliklubi otsustas tradit-
siooni taastada. Vinni meistri-
võistluste toimumiskohana on 
igati sümboolne: äsja täitus 
kompleksil 40 tegutsemisaas-
tat ja sama kaua on seal ka 

sulgpalli harrastatud,” märkis 
Valmra.
Võistluste juhendi leiab Lää-
ne-Virumaa Spordiliidu kodu-
lehelt, kõik mänguhuvilised 
on oodatud meistrivõistlustel 
osalema.

Kuulutaja

Orienteerumiskolmapäevakute
hooaeg algab Rakveres
16. aprillil algab Rakveres Palermo metsas Lääne-Virumaa 
orienteerumiskolmapäevakute 32. hooaeg. Kevadest sügiseni 
toimub maakonna erinevates paikades 15 orienteerumiskol-
mapäevakut.
Orienteerumiskolmapäevakud pakuvad head võimalust loo-
duses liikumiseks nii üksi kui ka sõprade ja perega. Päevaku-
tel võib käia nii sportimas ja konkurentidega tulemusi võrdle-
mas kui ka lihtsalt looduses liikumist nautimas. 
2014. aastaks on Eestis välja kuulutatud kui liikumisaasta, 
eesmärk on suurendada liikumisharrastusega tegelejate osa-
kaalu, tõsta liikumis- ja sportimisalast teadlikkust, pannes 
inimesed rohkem märkama sporti ja liikumisharrastust. 
Orienteerumiskolmapäevakud toetavad inimeste liikumis-
harrastuse kasvu.
Esimese päevaku start on avatud kella 16.30–19, finiš suletak-
se kell 20.15.
Igal päevakul on võimalik valida endale sobiva raskusastme-
ga rada. Etteantud planeeringuga ja vanuseklasside vahel jao-
tatud radu on kuus ja lisaks on veel vabarada, millel võib vali-
da endale sobivad kontrollpunktid. 
Uuendusena on sellel aastal koondarvestus võistkondlikus 
valikorienteerumises, milles vähemalt kaheliikmelised võist-
konnad peavad 1,5 tunni jooksul leidma võimalikult palju 
kontrollpunkte. Samuti on sellel aastal eraldi rada lemmik-
loomadega liikujatele. Lemmikloomaga rajale minnes peab 
olema veendunud, et loom on teistele osalejatele ohutu ning 
omanikuna järgite lemmikloomaga looduses liikumise head 
tava.
Päevakute korraldajad on valmis lahkesti ka kõiki esmaosale-
jaid ja algajaid nõustama.
Kogu orienteerumiskolmapäevakute info on kättesaadav Rak-
vere Orienteerumisklubi kodulehel internetis (http://www.
raok.ee). 
Esimeste päevakute toimumiskohad:
16. aprillil Rakvere Palermo metsas;
23. aprillil Pariisi Puhkekülas;
30. aprillil Padaorus.

Kuno Rooba,
Rakvere Orienteerumisklubi

Tarva järelkasv
lõpetas veerandfinaalis
Eesti teises liigas osaleva BC Tarvas/Rakvere Spordikooli 
korvpallimeeskonna liigahooaeg lõppes veerandfinaalis, kus 
mängudega 1-2 jäädi alla Rapla KKle. Rapla võitis seeria esi-
mese kohtumise 77:73, Tarva järelkasv oli parem teises män-
gus 86:83. Otsustav kolmas kohtumine kujunes aga kahjuks 
ühepoolseks, KK Rapla sai kindla 80:60 võidu.
Esiliigas on veerandfinaali jõudnud mullune hõbedamees-
kond Tamsalu Los Toros/MinuVine. Seeria esimeses mängus 
jäädi Võrumaa Korvpalliklubile võõrsil alla 68:75, teine mäng 
toimub reedel, 11. aprillil algusega kell 19.30 Tamsalu spordi-
hoones.

Aivar Ojaperv

MÕNE REAGA

Maakonna 
korvpallimeistriks 
tuli Väike-Maarja 
Päästekool
Möödunud nädalavahetu-
sel toimunud 
finaalturniiridega lõppesid 
Lääne-Virumaa korvpalli-
meistrivõistlused kõigis kol-
mes liigas.
Meistriliiga poolfinaalis 
alistas Väike-Maarja Pääste-
kool Kirde Kaitseringkonna 
70:64 ja RLV Massive Simu-
na Spordiklubi 75:67. 
Pronksmedalid kuuluvad 
sõjameestele, kes võitsid Si-
muna 83:71 ning maakonna 
meistriks tuli päästekooli 
esindus, kes pingelises fi-
naalis oli üle RLV Massivest 
69:66.
Esiliiga võitis SK Aaspere, 
kes alistas finaalis kindlalt 
Tamsalu Los Torose 83:62. 
Põhiturniiri kaks paremat, 
Hulja ja Rakke Korvpalli-
meeskond, said poolfinaalis 
kaotuse ja selgitasid omava-
hel pronksivõitja, kelleks 
osutus 85:65 võiduga Rakke.
Teise liiga võitis Kunda 
meeskond KÜG/Eler Hyd-
raulic, võites finaalis Määri 
küla meeskonda 75:68. Kol-
manda koha sai Revin 
Grupp.

Jalgpallurid 
viigistasid Levadia 
II meeskonnaga
Eesti jalgpallimeistrivõist-
luste esiliigas viigistas Rak-
vere JK Tarvas võõrsil Tal-
linna Levadia II meeskon-
naga 0:0. Pühapäeval, 13. 
aprillil algusega kell 16 võõ-
rustavad rakverlased Nõm-
me Kalju II meeskonda.
Kolmanda liiga idatsooni 
avavoorus kaotas Tarvas II 
Koeru meeskonnale 0:2. 
Järgmise mängu peab Tar-
vas II võõrsil Tallinna 
Maccabiga.
Neljanda liiga idatsoonis al-
gavad mängud eeloleval nä-
dalavahetusel, SK Tapa 
kohtub võõrsil Narva Trans 
II meeskonnaga.

Aivar Ojaperv

Sulgpallis selgitatakse
esimesed Lääne-Virumaa meistrid

Foto: Riho Lüüs

Koolinoortele antakse 
liikumisaastal hoogu juurde

kõik õpilased alates esimesest 
kooliastmest gümnaasiumini 
välja. Projektis saavad osaleda 
ka pedagoogid ja teised kooli-
ga seotud töötajad.
Eraldi kategoorias võistlevad 
suured, keskmise suurusega ja 
väikesed õppeasutused.

Südasuve tegijad kuulutatak-
se laekunud tulemuste alusel 
välja pidulikul vastuvõtul 2. 
mail AQVA Spaa ja Veekes-
kuse ruumides.

Kuulutaja
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Rakvere Teatri mängukava aprillis
Reedel, 11. aprillil kell 19 E.-E. Schmitt ”Oscar ja Roosamam-
ma: Kirjad jumalale” (lav.Üllar Saaremäe) Puhja seltsimajas
Kell 19 trupi ühislooming ”Elu ja kuidas sellega toime tulla” 
(lav.Üllar Saaremäe) Suur Maja
Kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissarov) 
Väike Maja

Laupäeval, 12. aprillil kell 19 E.-E. Schmitt ”Oscar ja Roosa-
mamma: Kirjad jumalale” (lav.Üllar Saaremäe) Väike Maja
Kell 19 Neil Simon ”Meie, mehed” (lav. Toomas Suuman) 
Suur Maja

Esmaspäeval, 14. aprillil kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa 
ehk Uno Loobi seitse elu” (lav. Hardi Volmer) Vanemuise väi-
keses majas
Kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/Tähelaev” 
(lav. Kadri Noormets/Kertu Moppel) Sadamateatris

Kolmapäeval 16. aprillil kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat 
naist” (lav. Eili Neuhaus) Sadala rahvamajas
Kell 19 Conor McPherson ”Meresõitja” (trupi ühistöö) Väike 
Saal

Neljapäeval, 17. aprillil kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel 
”Siseturism/Tähelaev” (lav. Kadri Noormets/Kertu Moppel) 
Väike Maja
Kell 19 Rein Raud ”Vend” (lav. Rein Raud) Suur Maja

Esmaspäeval, 21. aprillil kell 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes 
kaotas prillid ära” (lav. Elina Pähklimägi) Endla Teatris
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neu-
haus) Endla Teatris
Kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. Indrek Apinis) Vene 
Teatris

Kolmapäeval, 23. aprillil kell 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes 
kaotas prillid ära” (lav. Elina Pähklimägi) Paide kultuurikes-
kuses
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neu-
haus) Paide kultuurikeskuses
Kell 19 Tiit Aleksejev ”Leegionärid” (lav. Madis Kalmet) Väike 
Maja

Neljapäeval 24. aprillil kell 19 Martin McDonagh ”Leenane’i 
kaunitar” (lav. Üllar Saaremäe) Väike Maja
Kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse 
elu” (lav. Hardi Volmer) Suur Maja

Reedel, 25. aprillil kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. 
Kalju Komissarov) Põlva kultuurikeskuses
Kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (lav. Nils Riess) Väike 
Maja
Kell 19 Eldar Rjazanov/Emil Braginski ”Armastus tööpostil” 
(lav. Peeter Tammearu) Suur Maja

Esmaspäeval, 28. aprillil kell 19 Aleksandr Ostrovski ”Kaasa-
varatu” (lav. Eili Neuhaus) Endla Teatris

Teisipäeval, 29. aprillil kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. 
Indrek Apinis) Väike Maja

Kolmapäeval, 30. aprillil kell 19 Rein Raud ”Vend” (lav. Rein 
Raud) Vanemuise väikeses majas
Kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/Tähelaev” 
(lav. Kadri Noormets/Kertu Moppel) Väike Maja

Kadrina kirikukoor otsib uusi lauljaid
Kadrina kirikukoor ootab oma ridadesse uusi lauljaid, eriti te-
noreid.
Koor harjutab esmaspäeviti alates kella 19 Kadrina leerimajas 
(Viitna tee 5). Koori regendiks on Anu Korsar (tel. 53 88 74 
57), vanemaks aga Terje Tiimus (56 21 03 70).
Koor tähistab peagi 120. aastapäeva. Koos Kadrina pasuna-
kooriga on plaanis teha suvereise teha ja palju muud hinge-
kosutavat korda saata. Mõned aastad tagasi osales koor ka 
ETV “Laululahingus” ja esitas seal muuhulgas näiteks üht 
ABBA hitti.

Kuulutaja

rakvereteater.ee

13. aprill kell 15 ja 17

14. aprill kell 17

Animafilm
(Perefilm)

HÄRRA PEABODY JA
SHERMAN

13. ja 14. aprill kell 19

Draama, komöödia
(Alla 16 a keelatud)

WALL STREETI HUNT
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O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta.
12. aprillil kütab tantsupõranda kütab kuumaks DJ Taavo Soodla.
18. aprillil suur munade koksimise MM. Õhtut ohjab pühadejänku 
DJ Marko Pille.
19. aprillil retrodisko DJ Margus Teetsov.

Kunda linna klubi
Kunda noortemajas avatud noorte kunstiringi joonistustest Kevad-
näitus.
12. aprillil kell 12-16 Kunda linna klubis avatud moeturg “Vanast 
uus!”. Ootame kõiki soovijaid müüma kasutatud, aga puhtaid ja ilu-
said riideid, jalanõusid, ehteid jms ning huvilisi uudistama ja ost-
ma. Müügile võib tuua ka pirukaid ja kooke. Müügikoha (hind 1 eu-
ro) broneerimine hiljemalt 11. aprillil tel 3221556 või klubi@kunda.
ee.
12. aprillil kell 12 Kunda krossirajal Eesti Hobikrossiklubi karika-
sarja hooaja avaetapp.
17. aprillil kell 17-20 Kunda noortemajas pidu lastele.
19. aprillil kell 18 Kunda linna klubi keldrikohvikus noortekohvik 
Friendship.
25. aprillil kell 19 Kunda linna klubis kontsert “Kevad koputab”, esi-
nevad Luisa Värk ja Artjom Savitski. Piletid hinnaga 10 ja õpilastele, 
pensionäridele, tudengitele 6 eurot müügil klubis.
27. aprillil kell 14 Kunda linna klubis laste näiteringi Karoliine 
muusikaline etendus “Pipi Pikksukk”. Lavastaja Maarika Koks. Pilet 
2 eurot ja perepilet 6 eurot.
30. aprillil kell 18 Kunda linna klubis playback “See video kõlab tut-
tavalt” ja volbriõhtu pidu.
1. mail kell 19 Kunda linna klubis Komöödiateatri etendus “Kavar-
tett”. Piletite info ja broneerimine tel 3221666 (E,T,N,R kell 13-20 ja 
K kell 15-20). Kehtivad samad piletid, mis olid ostetud 14. aprilli 
etendusele. Soovi korral ostame 14. aprilli etenduse piletid tagasi.
Rohkem infot Kunda linna klubi sündmuste kohta www.kundalin-
naklubi.ee ja tel 32 21 556.

MTÜ KaRakTer esitleb:
“Õnnistatud Hullumeelsus”
12. aprillil kell 18 Rakvere Rahvamaja keldrisaalis. Komöödia kahes 
vaatuses. “Hea ja mugav saab Elmeril seal hullumajas olema...seal 
on ju need...eriarstid ja puha...”
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 Lem-
berg, Riina Vaher, Urmas Lindlo, Janika Lauri, Tanja Zalite, Vilve 
Tombach.
Piletite broneerimine: alinakxg@gmail.com tel. 5597 7778. Pilet 5 
eurot. Viimane etendus!
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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

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

•SUURIM VALIK •KAUP KOHE KÄTTE

•HEAD HINNAD •TRANSPORDIVÕIMALUS

Tel 32 71 533

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

JUUKSURI TEENUSED
KULMUDE JA

RIPSMETE KEEMILINE
VÄRVIMINE

KORRIGEERIMINE

ILUSALONG

Tel 5547 151
Karivärava k,

Laanemõise tee, Otsa

ÜHENDUSKOHTADETA VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

UUS SUUR VALIK
MOODSAID
RÕIVAKANGAID
KEVADEKS JA SUVEKS

Täiendatud valik
kardina- ja mööbliriideid
Väga lai valik soodsa hinnaga
voodipesukangaid (ka krepp- ja
satiinist voodipesukangad)

Oleme avatud!

Wiru Auto

Autokaubad
Kreutzwaldi 5b

Rakvere
Telefon 329 5567
Avatud E-R 9-18

L 9-15


