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JUHTKIRI

Kevadel seatakse jalgrattad 
taas töökorda ning juba prae-
gu võib neid hulganisti täna-
vatel liikumas näha. Politsei 
juhib nii jalgratturite endi kui 
ka lapsevanemate tähelepanu 
sellele, et enne liikluskeerises-
se asumist vaadataks üle, kas 
jalgrattad ikka vastavad liik-
lusseaduses kehtestatud 
nõuetele. 

Olulised punktid, mida 
teada
Jalgrattal peab olema töökor-
ras pidur ja signaalkell. Siinko-
hal vajabki äramärkimist just 
trikiratastega tänaval sõitmi-
ne, kuna nende tehniline va-
rustus ei vasta kehtestatud 
nõuetele. Trikiratastega sõit-
mine on lubatud ainult skate-

parkides; 
Jalgrattal peab vähemalt ühe 
ratta mõlemal küljel olema 
kollane helkur ning pimedal 
ajal või halva nähtavuse korral 
sõites põlema ees valge ja taga 
punane tuli.
Alla 16aastased lapsed peavad 
teel jalgrattaga sõites - seda nii 
juhi kui ka kaasasõitjana - 
kandma kinnirihmatud jalg-
ratturikiivrit.
10-15aastane isik peab sõidu-
teel sõitmiseks omama selle-
kohast juhiluba.

Üks oluline liiklusreegel, mille 
vastu jalgratturid kipuvad ek-
sima, kuid millele tahab polit-
sei tähelepanu pöörata, on 
sõidutee ületamine ülekäigu-
rajal. Liiklusseadus lubab jalg-

ratturil sõiduteed ületada üle-
käigurajal jalgrattal sõites, 
kuid ei anna jalgratturile teiste 
sõidukijuhtide suhtes eesõi-
gust. Seda tingimust on jalg-
ratturil väga oluline teada, et 
mitte sattuda sõiduteed ületa-
des liiklusõnnetusse. Küll on 
autojuht kohustatud andma 
teed jalgratturile, kes ületab 
sõiduteed, millele autojuht 
pöörab.

Politsei juhib tähelepanu ka 
oma vara kaitsele. Kuna lukus-
tamata jalgratast on hõlbus 
varastada, siis tuleb endast 
olenevalt teha kõik, et mitte 
sattuda varguse ohvriks. Ratta-
luku omamine ei ole kohus-
tuslik, kuid see võiks alati kaa-
sas olla ja kui jalgratta üle 

kaob silmside, siis tuleks see 
lukustada. Isegi kui lahkutakse 
hetkeks. 
Samuti peab alles hoidma 
jalgrattapassi või kui see puu-
dub, tuleb üles kirjutada raa-
minumber ning võimalusel te-
ha pilt oma jalgrattast. Juhul, 
kui jalgratas läheb kaduma või 
see varastatakse, on politseil 
võimalik hiljem seda kergemi-
ni tuvastada.

Rakvere politseijaoskonnas on 
hetkel hoiul leitud 21 jalgra-
tast, mille omanikku pole suu-
detud tuvastada.

Kristi Fuchs,
Rakvere konstaablijaoskon-

na piirkonnavanem

Keskkriminaalpolitseile tea-
daoleva info kohaselt ringle-
vad Eestis narkootilise aine 
ecstasy-sarnased tabletid, mis 
sisaldavad tervisele väga oht-
likke keemiatööstuse jääkpro-
dukte, edastas ametkonna 
pressiteenistus.
Tablette on olnud erinevat 
värvi ja neid on ilmnenud mit-
mes kohas Eestis. Värvuselt on 
neid nii punaseid kui ka sini-
seid. Osa tablette sisaldavad 
narkootilist ainet MDMA, aga 
osa hoopis keemiatööstuse 

jääkprodukte. Värvuselt ja vä-
limuselt on tabletid ecstasy`t 
sisaldavate tablettidega ärava-
hetamiseni sarnased. 
„Kui MDMA ehk ecstasy toime 
inimorganismile on teada ja 
üledoosiga osatakse üldiselt 
toime tulla, siis keemiatööstu-
se jääkproduktide sissesöömi-
se toimet on raske prognoosi-
da,“ ütles keskkriminaalpolit-
sei narkoüksuse juht Toomas 
Loho. Ta lisas, et loomulikult 
on kõige mõistlikum kahtlaste 
ainete tarbimist vältida. Too-

mas Loho sõnul üritavad nar-
kokurjategijad tablette reali-
seerida odavama hinnaga kui 
tavaliselt.
Loho selgituse kohaselt seis-
neb antud juhul suurim oht 
selles, et osa tablettidest sisal-
dab toimeainet ja osa mitte. 
„Kui tarvitaja soovib saavuta-
da joovet, siis ta sööb tableti 
sisse, kuid kui joovet ei teki, 
siis sööb ta järgmise ja nii eda-
si. Nii tekib väga suur oht 
üledoseerimisele,“ lausus Too-
mas Loho.

MDMA ehk ecstasy üledosee-
rimisel tuleks tarvitanule anda 
jahutavat jooki ja teda rahus-
tada. Kui tarvitanul on kõrge 
palavik, siis tuleb tema riided 
märjaks teha. Kui tekivad 
krambid või kehatemperatuur 
ei alane, tuleb kutsuda kiirabi 
lühinumbril 112. 
Politsei ootab vihjeid võimali-
ke narkoainete müüjate kohta 
aadressil ppa@politsei.ee. 

Kuulutaja

Kevad toob jalgratturid tänavatele

Liikvel on keemiatööstuse jääkprodukte sisaldavad tabletid

Vene hing ja 
fašism
Venelasele ei meeldi rutiinne elukorraldus. Kui takistusi na-
pib, siis tekitab ta need ise, et seejärel neid suure entusiasmi-
ga ületada. Tal on lihtsam sooritada kangelastegu, kui tulla 
esmaspäeva hommikul kaine peaga tööle. 
Ülaltoodud tähelepanek ei ole minu mõttetöö vili. Tsitaat po-
le sõna-sõnalt täpne, kuid mõte oli sama ja see kuulub ühele 
nõukogude kirjanikule (nimi ei tule hetkel meelde, aga kellegi 
tungiva soovi korral suudaksin algallika leida – A.O.).
Alates 90ndate algusest kuni möödunud sajandi lõpuni püü-
dis Venemaa oma rinnaesist puhtaks pesta. Muu maailm 
noogutas mõistvalt, sest kes see ikka suure, tugeva ja ettearva-
matuga tülis tahtis olla. Vanad vaenud maeti maha ja tundus, 
et idaimpeeriumist hakkabki asja saama. Mõned eriti torma-
kad hakkasid isegi Venemaa sportlastele kaasa elama. See vii-
mane lause oli nüüd natukene nali, sest ega sportlased selles 
süüdi pole, millega riigijuhid hakkama saavad, aga samas: iga 
rahvas väärib oma valitsejaid.
Tundub, et alates sajandivahetusest jõudis Venemaa aga ru-
tiini. Majandus kasvas – või mis ta nii väga kasvas, arukal te-
gevusega polnud sel pistmist, lihtsalt loodus on neile kapaga 
andnud ja gaasi ning nafta mahamüümisega saavad hakkama 
isegi jutumärkides ärimehed. Igatahes hakkas Venemaa ela-
ma normaalse riigi elu, kus polnudki enam vaja meeletult 
ehitada, ümber ehitada, jõgesid pöörata. 
No ja edasi tuleb see, mida mainitud kirjanik kirjeldas: kui ta-
kistusi normaalseks toimimiseks pole, siis tuleb need ise teki-
tada. Ületamisel saab kangelastegusid sooritada ja kui viima-
ne tehtud, ei pane nende maal keegi sedagi pahaks, kui ka es-
maspäeval vines ollakse.
Minul igatahes muud seletust pole, miks Venemaa siin ja 
praegu naabritega taas tüli norib. Kaasmaalaste aitamise po-
liitika juttu ei maksa uskuda: Putin ja tema sõbrad teavad vä-
ga hästi, et keskmine venelane elab Baltikumis kordades pa-
remini kui kusagil Kaluuga oblastis ja et “bandeeralstest” uk-
rainlaste käest päästetud krimlased ei jõua Venemaa rüpes 
mitte kunagi euroopaliku elustandardini. Ei majanduse ega 
demokraatia mõttes.
Kõige lõpuks ei oska Venemaa oma tegevust veel õige mõiste-
ga seletada ka. Kõiki teisi, kes neid ei armasta, sõimatakse 
fašistideks. Ehk mõni “fašistõ!”-karjuja juhtub seda teksti siin 
lugema ja mõtleb natuke, millise riigi ideoloogia fašismile 
rohkem sarnaneb, kas Eesti (Ukraina, Läti jne) või Venemaa 
oma. 
Väljend “fašism” tuleneb itaalia keelest ja diktaator Mussolini 
tegevusest. Fašism on poliitiline ideoloogia, mis taotleb rah-
vuslikele, kultuurilistele ja rassilistele tunnustele tugineva ja 
ühe isiku juhtimise all olevat sõjaliselt tugeva riigi loomist.
See, et venelased kõiki neid, kes neile ei meeldi, fašistideks 
nimetavad, näitab vaid propaganda imekspandavat jõudu 
ning oma peaga mittemõtlemist.

Aivar Ojaperv
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Petistest küttepuudemüüjad 
pole mitte tänane ega isegi eil-
ne nähtus. Seni kaua, kuni on 
kergeusklikke, üritatakse ka 
petta. Varasematel aastatel on 
petistega tegelenud politsei, 
ka ajakirjanduses on avalda-
tud manitsevaid üleskutseid, 
kuid ühe petise asemele on 
tulnud järgmine ning lugu jät-
kub.

Müüja süüd ei tunnista-
nud
“Tellisin 10 ruumi hinnaga 35 
eurot ruum,” kireldas ülalmai-
nitud läänevirulane temaga 
juhtunud lugu. “Puud toodi 

kohale kahes jaos, kaubikuga. 
Koormas pidi olema 5 ruumi. 
Esimesel pilgul tundus, et 
koormad olid korralikult lao-
tud. Puud loobiti maha ja kui 
ma need hiljem ise riita ladu-
sin, selgus, et neid oli 3,7 ruu-
mi vähem. Võtsin puumüüja-
ga ühendust, kuid tema süüd 
omaks ei võtnud. Samuti ei 
tulnud ta riita laotud puid üle 
mõõtma, öeldes, et sellel pole 
mõtet, kuna ma ise olevat 
kindlasti osa halge mujale toi-
metanud.”
“Olen puid ostnud mitmelt 
ärimehelt ja saanud ka varem 
petta,” jätkas ta. “Ühel aastal 
tellisin 13 ruumi ja peaaegu 
kõik mahtus kuuri, mille ma-
hutavus on vastavalt mõõtmi-
sele 9,5 ruumi. Pea igal aastal 
olen 2-3,5 ruumiga petta saa-
nud. Olen sarnast kurtmist 
kuulnud paljudelt, aga abi po-
le keegi kuskilt saanud. Imelik, 
et see suur äri ei ole kellegi 
poolt kontrollitav.”
Mis kontrollimisse puutub, siis 
siinkohal ei oska vist keegi nõu 
anda ega lahendust pakkuda. 
Kuidas kontrollimine aset 
peaks leidma? Iga halukoorma 

kõrvale politseinik või amet-
nik seisma panna, kes riida 
hiljem üle mõõdab ja arvele 
oma allkirjaga kinnituse an-
nab?
Küll aga soovitavad nii politsei 
kui ka kümme aastat kütte-
puid müünud ettevõtjad olla 
ostjatel endil tähelepanelik, 
sest, nagu mainitud, on suli-
kalduvustega küttepuude-
müüjaid turul tõesti palju.

Konteiner välistab pet-
tuse
“Eelnevatel aastatel on ana-
loogseid probleeme olnud, 
kuid käesoleval aastal pole po-
litseisse kaebusega keegi 
pöördunud, et oleks küttepuu-
de ostmisel petta saanud,” 
mainis Rakvere konstaablija-
oskonna piirkonnavanem 
Kristi Fuchs. “Muidugi on küt-
tepuude varumise periood al-
les ees ja ilmselt tulevad ka 
avaldused. Kõige olulisem on 
meeles pidada, et kindlasti ei 
tohi küttepuude eest raha an-
da ettemaksuna, vaid alles siis, 
kui kaup on käes.”
“Eelnevate aastate kogemu-
sest võib öelda, et tihtipeale 

petetakse just vanemaid nais-
terahvaid,” jätkas ta. “Siinko-
hal oleks mõistlik puude ko-
haletoomise ajaks keegi noo-
rem või meesterahvas appi 
kutsuda, kes oskaks üle mõõta 
küttepuude koguse. Mõõtmi-
ne tuleks kindlasti teha enne, 
kui küttpuude müüjale raha 
antakse. Kui puude kogus ei 
vasta tellitule, tuleb maksta ai-
nult reaalse koguse eest võis 
siis küttepuudest keelduda. 
Kindlasti ei tasu uskuma jääda 
juttu, et hiljem toimetatakse 
küttepuid juurde. Kui aga on 
tekkinud juba selline olukord, 
et raha on üle antud, kuid küt-
tepuude kogus ei vasta tellitu-
le ning kauba toimetaja ei ole 
hiljem küttepuid juurde too-
nud, tuleks kannatanul pöör-
duda kohtu poole, kuna tege-
mist on tsiviilvahekorraga.”
Marko Tiinas Uhtna Puit OÜst 
soovitab küttepuid aga osta 
konteineriga – kõik on koha-
peal kontrollitav ja mõõdetav. 
“Tõsi, kliendid kurdavad, et 
konteinerisse laotud puud on 
liiga kallid,” tõdes ta. “Tõepoo-
lest: meie ettevõttest ostes on 
kõige odavamate puude hin-

naks 40 eurot ruum, mõned 
“konkurendid” müüvad 25-30 
euroga. Aga tõsiasi on ka see, 
et mitmed esialgu konkurente 
eelistanud kliendid on hiljem 
siiski meie juurde tagasi pöör-
dunud, sest kokkuvõttes, pet-
miste arvelt, tulevad konteine-
ris ostetud puud isegi odava-
mad.”
Tiinas leidis, et ühepäevalibli-
kaid on turul tõesti palju. “Pe-
tised saavad petta vaid korra 
või kaks,” märkis ta, “kuid vaa-

dake ajalehtede müügikuulu-
tusi – tegijaid on meie turul 
tõesti palju. Soovitan asju aja-
da nendega, kes pikemalt tu-
rul olnud. Meil näiteks on aas-
tate jooksul tekkinud püsik-
liendid ja isegi kui on juhtu-
nud, et konteineris on mingil 
põhjusel lubatust vähem puid, 
siis olen need probleemid ko-
hapeal ära klaarinud, makstes 
osa raha tagasi või tuues puid 
juurde.”

Uudised

Küttepuid tasub osta
tuntud firmast ja konteineriga
“Küttepuude kontrol-
limatu müük käib ja 
korjab hoogu. Meelita-
takse ostma soodus-
hinnaga, kuid 10 ruu-
mi pealt sain 3,7 ruu-
miga petta,” kurdab 
üks läänevirulane 
Kuulutajale saadetud 
kirjas.

“Korralikule ladustamisele kuluvad töötun-
nid ongi need, mis hinda tõstavad. Samas 
jääb tänu konteinerile kliendil endal töö-
vaeva tublisti vähemaks, ei pea enam puid 
kuuri kandma ja riita laduma. Konteineri 
võib jätta terveks talveks lageda taeva alla 
– meie poolt on sellele paigaldatud kileka-
tus, kuid soovi korral saab sellele ise tuge-
vama katuse peale ehitada – ja kütta rahuli-
kult, kuni see tühjaks saab. Konteinerile 
tuleme ise kevadel järele.”

Marko Tiinas

Tel 654 9900 Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
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13. aprillil avastati, et 
Tamsalus Tehnika tänaval 
on tundmatu kodanik tun-
ginud kaupluse lattu ja va-
rastanud 36 pakki küpsist, 
120 šokolaadi ning 28 pude-
lit puhastusvahendit. Kahju 
on 211 eurot.

15. aprilli hommikul ürita-
sid kaks meest Kadrina val-
las Pariisi külas varastada 
metalli, kuid kuritegu jäi lõ-
pule viimata naabrimehe 
sekkumise tõttu. Kuriteos 
kahtlustatavana peeti kinni 
33- ja 41aastane mees. 

Ööl vastu 11. aprilli varasta-
ti Tamsalu vallast Põdrangu 
külast aia metallposte. Kah-
ju on 80 eurot.

Ööl vastu 14. aprilli tungiti 
Kundas Kasemäe põiktäna-
vas garaažiboksi, kust va-
rastati sõiduauto Opel Ast-
ra. Sõiduk leiti Kundast Sel-
ja teelt põlenuna. Kokku te-
kitati omanikule 1400euro-
ne kahju.

14. aprillil kuulis naaber-
korteris viibinud mees, et 
tema Kundas Pargi tänaval 
asuvasse korterisse on sisse 
murtud. Mees ei teatanud 
sellest kohe politseile. Hil-
jem avastati tulekahju - põ-
lesid kušett ja tool. Täpse-
mad asjaolud on veel selgi-
tamisel. Kahju on 300 eurot. 

Aivar Ojaperv

Lihatööstussektori 302,5 mil-
joni euro suuruse müügitulu 
juures teeniti Statistikaameti 
lühiajastatistika andmetel 10,9 
miljonit eurot kasumit, mis on 
aasta varasemaga võrreldes 
2,4 miljoni euro võrra enam. 
“Müügitulu kasvu põhjuseks 
on toodangumahtude kasv ja 
varasemast suurem müük nii 
sise- kui välisturul. Lisaks pa-
nustas müügitulu suurene-
misse liha ja osa lihatoodete 
kallinemine,“ ütles Põlluma-

jandusministeeriumi põllu-
majandus- ja maaelupoliitika 
asekantsler Illar Lemetti pres-
siteenistuse vahendusel. 
Statistikaameti esialgsetel 
andmetel eksportis lihatöös-
tussektor 2013. aastal toodan-
gut 30,6 miljoni euro väärtu-
ses, mis on aasta varasemast 
2,6 protsenti enam. Lihatöös-
tustesse investeeriti mullu 9,4 
miljonit eurot, enamik sellest 
masinatesse ja seadmetesse 
(41 protsenti). 
Eesti lihatööstussektoris te-
gutses Statistikaameti lühi-
ajastatistika andmetel 2013. 
aasta lõpu seisuga 55 ettevõ-
tet, kus töötas kokku 2731 ini-
mest. See moodustas 19,8 
protsenti toiduainetööstuses 
hõivatud inimestest. 

Sealiha 
jätkuvalt 
esikohal
“Eesti liha-
tööstussek-
tori käibe-
kasv on mi-
nu teadmiste 
põhjal statis-
tiline ega 
peegelda te-
gelikkust, 
sest Tallegg 
hakkas sep-
tembris 2012 

oma portfelli täies mahus 
müüma Rakvere Lihakombi-
naadi kaudu,” täpsustas Rak-
vere Lihakombinaadi äridirek-
tor Margus Venelaine. “Ehk 
siis: Talleggi käive on 2013. 
aasta numbrites sees kaks kor-
da. 2012. aastal oli selline olu-
kord neli kuud.”
Statistika põhjal tarbib eestla-
ne kõige rohkem sealiha (47,2 
protsenti), järgnevad linnu- 
(33,6) ja veiseliha (15,2 prot-
senti). Nii sea- kui ka linnuliha 
tarbimine on tõusnud, veiseli-
ha osakaal aga väheneb pide-
valt.
“Liha üldine tarbimine on sta-
biilne,” märkis Venelaine. 
“Linnuliha tarbimine kasvab, 
veiseliha oma langeb, seda 
eelkõige kõrge hinna tõttu.”

Sama arvas ka OG Elektra 
omanik Oleg Gross. “Üks põh-
jus väheses tarbimises on kõr-
gem hind kindlasti,” leidis ta. 
“Samuti eelistavad tootjad li-
hatoodetes, näiteks vorstides 
kasutada sea- ja linnuliha, mis 
on odavamad. Veiseliha toot-
mine on keerulisem ja lõppu-
de lõpuks on eestlane just sea-
liha maitseomadustega harju-
nud, eelistades siga juba ainu-
üksi sellepärast.”
“Lisaks on Eesti turul veiseli-
hast nappus,” jätkas Gross. 
“Tootja peab seda välismaalt 
sisse ostma ning ei saa kvali-
teedis lõpuni kindel olla.”
Sealiha eluskaalu keskmine 
sisseostuhind tööstustele oli 
2013. aastal 1.47 eurot kilo-
gramm ja keskmine jaehind 

5.43. Veiselihal 
olid vastavad 
näitajad 2.41 ja 
7.22. “Suurt 
hinnakõikumist 
tööstuste vahel 
ei ole, sest turg 
reguleerib,” sel-
gitas Oleg 
Gross. “Aga siis-
ki: meie ettevõt-
tes on keskmi-
ne jaehind 
kindlasti mada-
lam.”
Mille tootmine 

on tööstusele kasumlikum – 
toorliha, kulinaariatooted, 
vorst? “Kasulik on toota ja 
müüa kõike tasakaalus,” vastas 
Gross. “Siga peab müüki jõud-
ma võimalikult suures sorti-
mendis, et tarbija saaks vali-
da.”

Vorstide
kvaliteet paraneb
Statistikaameti andmeil too-
deti 2013. aastal Eestis 32,3 tu-
hat tonni vorsti, mis on viima-
se viie aasta madalaim näitaja. 
Viimati oli vorstitootmine um-
bes samal tasemel (32,4 tuhat 
tonni) 2007. aastal, aga näiteks 
2010. aastal oli toodangu ko-
gumahuks 36,7 tuhat tonni.
“Rakvere Lihakombinaadi 
vorstide ja teiste valmistoode-
te müük Eestis on kasvanud, 
kuid seda pigem paremate 
toodete ja müügitöö kui turu 
kasvu tõttu,” märkis Rakvere 
Lihakombinaadi äridirektor 
Margus Venelaine.
Oleg Grossi sõnul on tema et-
tevõttes umbes sama olukord: 
vorstitoodete tootmine ja 
müük on jäänud viimaste aas-
tate tasemele, kuid selle saa-
vutamiseks on tulnud toot-
misse investeerida ja vorstide 
kvaliteeti tõsta. “Tarbija on aru 
saanud, mis on tervislik ja mis 
mitte,” arutles Gross. 

Lihatööstuste käive kasvas,
Eesti lihatööstussekto-
ri käive kasvas 2013. 
aastal 302,5 miljoni 
euroni, mis tähendab 
16,1protsendilist suu-
renemist võrreldes aas-
ta varasemaga, selgub 
Põllumajandusminis-
teeriumis valminud 
Eesti lihatööstussekto-
ri ülevaatest. Käibe 
kasv ei tähenda otse-
selt toodangumahu 
kasvu: liha toodeti 
mullu küll pisut roh-
kem kui tunamullu, 
aga vorsti vähem kui 
isegi 2007. aastal.

“Vorsti töödeldakse termiliselt ja pikka 
aega, vorst sisaldab palju muid aineid 
peale liha. Ma ise näiteks eelistan samu-
ti toorlihast tooteid vorstile. Kui ostad 
ikka värske lihatüki või pooltoote - näi-
teks šnitsli, siis on raske alt minna.”

Oleg Gross

MUST KROONIKA
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11. aprillil avastati, et Rak-
veres Niine tänaval on läbi 
akna majja tungitud ja va-
rastatud elektrilisi tööriistu, 
pesumasin ning pliidiraud. 
Kahju on 670 eurot.

15. aprillil kella 16.17 ajal 
sai häirekeskus teate tule-
kahjust Vinni vallas Pajusti 
alevikus. Päästjate sünd-
muskohale jõudes oli Töös-
tuse tänaval asuvas hoones 
näha katusel tuulutuskorst-
na juures suitsu. Keraami-
kaahju ülekuumenemise 
tõttu oli tuld võtnud katuse-
alune soojustus. Kustutus-
tööde teostamiseks avasid 
päästjad kahe ruutmeetri 
ulatuses katust ning kustu-
tasid tulekahju kella 
17.48ks. Kella 18.07 ajal said 
päästjad taas väljakutse sa-
masse kohta, kus varem põ-
lenud hoone katusealune 
oli uuesti suitsema haka-
nud. Päästjad teostasid jä-
relkustutust, kustutustööd 
lõpetati kell 18.22.

12. aprillil kell 18.40 teatati 
häirekeskusele liiklusõnne-
tusest Rakvere vallas Lepna 
alevikus Kaasiku tänaval, 
kus sõiduauto oli vastu ma-
ja seina sõitnud. Päästjad 
hoidsid ära avariilise sõidu-
ki süttimisohu, meedikud 
vaatasid sündmuskohal üle 
sõidukis viibinud meeste-
rahva.

vorstitootmine langes

OG Elektra kasvatab Annikvere sigalas osa toorainest endale ise.  Foto: arhiiv

MUST KROONIKA
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Kooliteatrite üleriigilisel festi-
valil noppisid laureaadi tiitli 
Rakvere gümnasistid, homses 
Koolitantsu finaalis osalevad 
Kunda ja Väike-Maarja noo-
red.
Möödunud nädalavahetusel 
Viimsis toimunud kooliteatrite 
gümnaasiumiastme festivalil 
osales Lääne-Viru esinumbri-
na Rakvere Gümnaasiumi 
Teatriansambel, kes pälvis la-
vastusega „Meie küngas“ lau-
reaadi tiitli. Festivali üldvõidu 
ehk Grand Prix` võitis Tallinna 
32. Keskkooli esindus. Lau-
reaaditiitleid jagati kokku viis 

ning see tähendab esikuuiku 
koha jagamist ilma pingerida 
välja selgitamata. Kokku osa-
les festivalil 17 lavastust. 
„Juba ainuüksi vabariiklikule 
festivalile pääsemine on oluli-
ne,“ rõõmustab lavastaja Aili 
Teedla. Tema sõnul sõltub 
edukus festivalidel nüanssi-
dest – kuidas etendus konk-
reetsel päeval välja kukub ja 
mida žürii leiab selles. „Meie 
küngas“ on neiust peategelase 
kujunemislugu, kui ta käib 
lemmikkohas mere ääres, et 
elusituatsioonide üle järele 
mõelda ja neid mõttes läbi 

mängida. Festivali žürii märkis 
tüki arenguruumina võimalust 
vähendada lapsemeelsust ja 
suurendada sügavust.
„Tükk on koolis eiratud inime-
se üksindusest. Üsna tõsise si-
suga lugu humoorikas võtmes, 
otsest põdemist laval ei näe,“ 
kirjeldab lavastaja. Tükk on 
trupi omalooming, noored 
pakkusid välja lugusid ja la-
vastaja kirjutas need kokku. 
Ilmselt mängitakse lavastust 
kodukoolis kevadel veel, huvi-
lised võivad katkendeid lavas-
tusest leida ka Youtube´is. 
Teisel olulisel koolinoorte 

etenduskunstide festivalil 
Koolitants jõudis homme Tal-
linnas Nokia kontserdimajas 
toimuvasse finaali kaks lääne-
virulaste rühma. Kunda Ühis-
gümnaasiumi keskastme lii-
kumisrühm osaleb vabatantsu 
kategoorias tantsuga „Maa 
ema“ ja Väike-Maarja güm-
naasiumi noormeeste rühm 
Diskohundid šõutantsu kate-
goorias tantsukavaga „Laval ei 
ole soosikuid”.

Tõnu Lilleorg

Tõnu Lilleorg

Seekordne etapp Lehtse õdu-
sas kultuurimajas oli eriline, 
sest välja olid pandud auhin-
naraamatud, millele juba enne 
mängu sai pilgu peale visata ja 
loota, et soovitud väljaanne 
õnnestub auhinnalaualt ka 
saada. Ning võimlemisredelite 
vahel oli ootamas banketilaud, 
et pärast ajude ragistamist 
saaks keelt kasta ja suupisteid 
manustada. Ka sportlik pinge 
võistluse üldvõidu pärast oli 
õhus. Enne viimast etappi juh-
tis Rakvere-Tapa võistkond 
Fraternitas, kuid MC Algajatel, 
kes on mehitatud Lehtse, 
Ahula, Aravete ja Jäneda män-
gijatest, oli üldvõiduvõimalus 

Rakvere gümnasistid pälvisid laureaaditiitli

Lehtse mälumäng pakub 
vaheldust ja avardab silmaringi
27 kilbarit tõmbasid 
eelmisel pühapäeval 
joone alla Lehtse mä-
lumänguvõistluse 12. 
hooajale. 

Noortevõistkond All Stars, mille liikmed alustasid mälumänguga 5.-6. klassi poistena, on aasta-aastalt oma taset tõstnud ja 
tuli seekord üldkokkuvõttes kolmandaks. Vasakult Ilmar Tammisto, Ingvar Mägi, Kaspar Uusnurm ja Vello Sild. Foto: Leelo Jürimaa

juhul, kui õnnestub võtta võit 
viimasel etapil. 
Selgus, et mängu läbi viinud 
Ants Käärma seekordsed küsi-
mused sobisid kõige paremini 
MC Algajatele, tuues neile üld-
võidu. Senist liidervõistkonda 
Fraternitast tabas ebaõnn, sest 
mitu küsimust „jäid lauda“. 
Mälumängurite keeles tähen-
dab see olukorda, kus õige 
vastus käib küll arutelust läbi 
ja valitakse juba peaaegu välja, 
kuid viimasel hetkel vaheta-
takse mõne teise vastu välja. 

Puhkepäevaharrastus
Kuid mälumängu ei mängita 
vaid võidu peale, iga etapp on 
tore võimalus pühapäeva-
hommiku veetmiseks. Seda 
meelt on Põgenevas Jäneses 
mängiv Tapa elanik Jaanus, 
kelle sõnul on kilvaüritus va-
heldus igapäevarutiinile ja 
arendab seejuures silmaringi. 
„Käin siin ka seetõttu, et minu 
kodulinnas sarnast üritust po-

le,“ põhjendab igapäevaelus 
spordivahendite tootmisega 
tegelev mees, miks kümneki-
lomeetrine teekond naaber-
asulasse ette saab võetud. 
Kontoritöötaja Elvira Lehtsest 
osales seekordsel hooajal es-
makordselt. „Tulin mullu no-
vembris nii-öelda vabakuula-
jaks, kuid Leelo (kultuurimaja 
juhataja Leelo Jürimaa – T. L.) 
ütles kohe, et pole siin kuulata 
midagi, mine sinna võistkon-
da, kus on vähem mängijaid,“ 
selgitab naine, kuidas sai te-
mast võistkonna OK liige. 
Võistkonnakaaslane Tiiu, 
ametilt pereõde, tunneb Elvira 
liitumise üle rõõmu, sest uus 
mängija teab hästi nõukaaeg-
seid ja vene kultuuriga seotud 
teemasid.
„Olen käinud vene koolis,“ 
mainib Elvira ning lisab, et 
mälumänguharrastus on tal 
küljes juba ajast, kui elas Har-
jumaal ning lõi kaasa sealsetel 
mängudel. Tiiu leiab, et kilva-

üritus on seltskondlik ning - 
sarnaselt Jaanusega – pakub 
vaheldust igapäevaelule ja 
avardab silmaringi.

Küsimused tehakse ise
Üldvõidu saanud satsi raudva-
ra, Aravete mees Viktor Tõnis-
son, nimetab Lehtse mängu 
plussina asjaolu, et võistkon-
nad teevad külakorda ise küsi-
mused. „Vahel osatakse sellist 
asja küsida, mille peale ei oska 
tullagi,“ hindab Viktor, kes 
kuulus 80ndatel Eesti kilbarite 
esikümnesse. Täna osaleb 
mees paaris maakondlikus kil-
vasarjas, et „mitte päris rooste 
minna“, nagu ta tagasihoidli-
kult sõnastab.
Suuremat tähelepanu kilva-
harrastusele osutamast takis-
tab töö, mis nõuab sagedast 
välismaal viibimist. Lehtse 
võistlus sobib Viktorile ka see-
tõttu, et toimub üsna kodu lä-
hedal. 

Päästjad aitavad nõustamisega
kodude tuleohutust parandada
Päästeamet alustab maikuust kodukülastustega „Kodu tule- 
ohutuks!“, et nõustada inimesi üle Eesti tuleohutuse teemal 
nende enda elupaigas. Kõik tänavu traagiliselt lõppenud tule-
kahjud on aset leidnud inimeste kodudes. Selleks, et elupin-
nad oleksid tule eest kaitstud, aitavad päästjad inimestel indi-
viduaalse nõustamise kaudu mõista just neid oma elupaigas 
varitsevaid ohte, püüdes leida parimad lahendused ohtude 
ennetamiseks. 
Teadmiste puudumine, ohtude vähene ennetamine ja tu-
leohtlikud käitumisharjumused on peamised tulekahju põh-
jused kodus. Päästjad oskavad tähelepanu juhtida õigetele 
käitumisharjumustele kui ka jagada soovitusi, kuidas ja mida 
saab inimene oma lähedaste ja vara turvalisuse tagamiseks 
veel ära teha. 
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu sõnul on 
eelmiste aastate kodukülastuste kogemused näidanud, et ini-
mesed vajavad üha enam sellealast informatsiooni ja oma 
elupinnast lähtuvat nõustamist. „Kodukülastused on suuna-
tud eelkõige neile, kellel võib tuleohutusalase info kättesaa-
mine ja mõistmine olla raskendatud. Koostöös kohalike oma-
valitsustega tahame jõuda nende abivajajateni, kes on huvita-
tud selles vallas oma teadmisi ja oskusi suurendama,“ selgitas 
Tammsalu.
Peadirektori asetäitja lisas, et kodukülastuste eesmärk on ai-
data inimestel mõista tulega seonduvaid ohte nende enda 
elupaigas ja selle ümbruses, hinnata elektri- ja kütteseadmete 
korrashoidu, lahtise tule kasutamist, suitsuanduri vajalikkust, 
olemasolu ja töökorda. „Meie soov on aidata inimestel nõus-
tamise kaudu oma elupinnad tuleohutumaks muuta ja seelä-
bi vähendada eluhoonete tulekahjude ning hukkunute arvu,“ 
lisas Tammsalu.
Kodukülastusi viivad läbi inimese elupaigale lähimad vaba-
tahtlikud või kutselised päästekomandod ning regiooni pääs-
teteenistujad, kes teavitavad inimesi enda tulekust ette telefo-
ni või teatise teel. Nõustamisi viiakse läbi maist kuni aastalõ-
puni. Kodukülastuse läbiviijad tunneb ära Päästeameti eral-
dusmärkidega riietuse ning hologrammiga punase töötõendi 
järgi. 
„Kodu tuleohutuks!“ on Päästeameti poolt 2007. aastal ellu 
kutsutud nõustamisteenus eesmärgiga muuta Eestimaa ko-
dud tuleohutuks ning anda nõuandeid inimeste elupinna tu-
leohutusalase seisukorra parandamiseks. Päästeameti või-
mekus on tänavu nõustada kuni 10 000 majapidamist.

Rakvere vallas põles
puidutööstus ja mahajäetud hoone
Möödunud reede, 11. aprilli õhtupoolikul kustutasid päästjad 
Rakvere vallas Lepna alevikus puidutööstust ja Taaravainu 
külas mahajäetud kõrvalhoonet. Sama päeva jooksul pidid 
Lääne- ja Ida-Virumaal päästjad kustutama veel üle 60 kulu-
tulekahju. Tulekahjude kiiret levikut soodustas tugev tuul.
Kell 17.31 teatati häirekeskusele, et Rakvere vallas Lepna ale-
vikus põleb lahtise leegiga puidutööstuse hoone. Tulekahju 
kustutati 15 päästeauto ja eritehnika abil. Sündmuskohal töö-
tasid operatiivkorrapidaja, päästemeeskonnad Kundast, Rak-
verest, Tapalt, Väike-Maarjast, Kiviõlist ja Aravetelt ning vaba-
tahtlikud päästjad Kärmu, Roela, Tamsalu, Kadrina ja Vajan-
gu komandost. 
Puidutööstuses põles hoone ning selle taga olev soojak, 
saepuru ja puidualused. Tulekahjust alguse saanud kulutuli 
levis tuulega kiiresti lähima elumaja suunas. Päästjad panid 
tule levikule piiri kella 19.44ks ja kustutasid lõplikult kella 
22.45ks.
Tulekahju tagajärjel hävis puidutööstuses üks hoone (suuru-
sega umbes 420 m2) ja selle taga olnud soojak. Päästjad suut-
sid ära hoida tule leviku kõrval asunud kolmele hoonele ja lä-
himale elumajale. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.
Poolteist tundi varem, kella 15.57 ajal olid päästjad saanud 
väljakutse Rakvere valda Taaravainu külla, kus põles maha-
jäetud elamu kõrvalhoone.
Tugeva tuulega levis tuli kiiresti teiste kõrvalhoonete ja elu-
maja suunas ning metsa alla. Tulekahju kustutamisel osales 
kokku kaheksa päästeautot: päästemeeskonnad Rakverest, 
Väike-Maarjast, Tapalt ning vabatahtlikud päästjad Kadrinast 
ja Roelast.
Päästjad suutsid ära hoida tule leviku elumajale ja ühele kõr-
valhoonele ning piirata tule levikut metsa. Tules hävis üks 
kõrvalhoone ning põles umbes 400 m2 metsaalust pinnast. 
Päästjad panid tulekahjule piiri kella 17.12ks ning kustutasid 
lõplikult kella 21ks. Üks kõrvalhoonetest oli hävinud juba va-
rem aset leidnud tulekahjus.

Kuulutaja
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Töö

Raamatukogu ja 
Rakvere politsei 
Facebookis
Tapa Linnaraamatukogu ja 
selle harukogude Jäneda, 
Lehtse, Saksi raamatukogu 
tegemisi saab nüüd jälgida 
Facebookis aadressil ht-
tps://www.facebook.com/
tapa.linnaraamatukogu.
Ka Rakvere politseijaos-
kond on sotsiaalmeediasse 
loonud oma lehe, mis on 
nähtav alates 15. aprillist. 
„Plaan teha politseijaos-
konnale oma FB leht küpses 
juba mõnda aega. Kuna FB 
on ülipopulaarne, siis on 
see hea kanal suhtlemiseks 
elanikega,“ ütles Rakvere 
politseijaoskonna juht Joel 
Alla.
Facebooki hakkab politsei 
kasutama enda töö näita-
miseks, kiirete sõnumite ja 
hoiatuste edastamiseks. Sa-
muti on see koht, kus saab 
pidada dialoogi: elanikud 
saavad anda tagasisidet või 
esitada küsimusi politseile.

Aivar Ojaperv

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee
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Rakvere Tsentrumi ostukesku-
se teisel korrusel tegutsev nä-
gemistervisekeskus osutab 
kõiki teenuseid, mis nägemis-
se puutub. See tähendab, et ei 
kontrollita mitte ainult seda, 
kas A ja B on paari sammu 
pealt ikka nähtav, ning ei kirju-
tata välja prille, vaid mõõde-
takse näiteks ka silmarõhku, 
diagnoositakse silmamikros-
koobi abil silma seisundit jne. 

Nägemistervist tasub kontrollida vähemalt kord aastas
Sügisel avatud Eesti 
Nägemistervisekeskuse 
Rakvere konsultatsioo-
nipunkti on patsiendid 
hästi vastu võetnud 
ning konsultatsioonile 
minnes tuleb arvesta-
da asjaoluga, et järje-
kord võib ulatuda paa-
ri nädalani.

Foto: Aivar Ojaperv

“Oleme tavalisest prillipoest 
ikka natuke erinev asutus, 
meie aitame silmahaigusi 
diagnoosida,” märkis keskuse 
juht Peeter Hallikas. “Protse-
duure, mida me Rakveres ko-
ha peal teha saame, on ligi 20 
ehk praktiliselt kõik vajalik.”
Poole aasta jooksul on Rakvere 
nägemistervise kabinetti kü-
lastanud üle 1300 patsiendi. 
“Kümme protsenti külastaja-
test on olnud sellised, kelle sil-
mad vajasid põhjalikku ravi ja, 
nemad tuli edasi saata Tallin-
nasse,” mainis Hallikas. “Mee-
nub üks 53aastane meesterah-
vas, kes tuli meie juurde mure-
ga, et nägemine hakkab halve-
nema. Uuring tuvastas, et ta 
põeb tõsist silmahaigust, ning 
me saime sellele jaole sõna ot-
seses mõttes viimasel hetkel. 
Ta oleks pimedaks jäänud, kui 
arstid poleks kiiresti sekku-
nud.”
Hallikas soovitab n-ö ris-

kigruppidel käia silmaarsti 
vastuvõtul vähemalt kord aas-
tas. Aga kes on riskigrupid? 
Selgub, et sellesse kuulujaid 
on palju: üle 50aastased ini-
mesed; läätsekandjad; koo-
liealised; igapäevaselt arvutiga 
töötavad inimesed. 
Eesti Nägemistervisekeskusel 

pole haigekassaga lepingut, 
seega tuleb vastuvõtule minna 
omal algatusel (perearst sinna 
ei suuna) ja tasuda vastuvõtu 
eest 20 eurot. “Ma arvan, et 
see pole suur summa. N-ö le-
pingulistes silmakabinettides 
on väga pikad järjekorrad, era-
silmaarstide taksid aga tublisti 

suuremad kui meil,” kinnitas 
Peeter Hallikas.
Eriti soovitab Hallikas oma sil-
made tervisele tähelepanu 
pöörata läätsekandjail – kes 
neist poleks tundnud silmades 
kipitust või muud ebamuga-
vust. “Inimesed topivad enda-
le sageli igasugust jama silma. 
Läätse kasutatakse aasta või 
kaks, mõtlemata, mida see sil-
male teeb,” rääkis ta Kuuluta-
jale juba sügisel, kui keskus 
avati. “Näen tihti silmi, mille 
sarvkest on hapnikuvaeguses 
või moondunud.” Sarvkesta 
uurimiseks on Rakvere kabi-
netis vastav aparaat olemas – 
keratograaf. Uuringu tulemu-
sed kuvatakse värvilise kolme-
mõõtmelise joonisena arvu-
tiekraanil. “Pildi järgi saab 
hinnata, kuidas lääts silmale 
mõjub, kust hõõrub, mida ette 
saaks võtta.”
Aga prillid? Miks osta kalleid, 
kui turult ju saab ka?

Peeter Hallikas pidas vajali-
kuks märkida, et prilli teeb 
kõigepealt kalliks raam. “Mis 
turul müüdavatesse prillidesse 
puutub, siis häda korral võib 
neid isegi kasutada, kuid pide-
valt kasutage ikka prille, mida 
on teile soovitanud oma ala 
spetsialist.”
Samuti tasub tähelepanu pöö-
rata päikeseprillidele. “Ere val-
gus iseenesest ei ole silmale 
kahjulik, probleem on ultra-
violettkiirguses,” selgitas Halli-
kas. “Seepärast pöörake päike-
seprille ostes tähelepanu sel-
lele, et oleksid korralikud po-
laroidklaasid ja ultraviolet-
tkiirguse kaitse. Mina isiklikult 
üle 60-80 euro päikeseprillide 
eest ei maksaks ja ostaks need 
sertifitseeritud prillipoest.”
Eesti Nägemistervisekeskuse 
Rakvere kabinet on avatud T-R 
10-18.00 , L 10-15.00. Vastuvõ-
tule saab registreeruda telefo-
nil 3240301.

Peeter Hallikase kinnitusel on Eesti Nägemistervisekeskuse 
Rakvere konsultatsioonipunktis olemas kogu vajalik apara-
tuur silmahaiguste diagnoosimiseks. 

Maris Marko

Kui Auli Vaide otsustas teha 
lõpparve metsatehnikaga ning 
alustada uue ilusalongiga, uu-
ris ta ka olukorda iluteenuste 
turul. „Rakveres on üle 30 ilu-
salongi,“ tõdes Vaide, „aga pä-
ris sellist nagu minul ei ole.“ 
Siluett Stuudio peamine tege-
vusvaldkond on aparaatne 
kosmetoloogia.
Mootorsaagide müügiga alus-
tas omal ajal Auli Vaide isa 
ning jõudis kahe poja kõrvalt 
selle äriga tegeleda 15 aastat. 
Asjad muutusid siis, kui peres-
se sündis tütar. Seda kahel 
põhjusel. Ühelt poolt oli sae-
müügi aeg lihtsalt ümber saa-
nud ning oli mõistlik leida uus 
tegevusala. Teisalt aga leidis 
naine aparaatse kosmetoloo-
gia kliendina, kui tal oli 41aas-
taselt sünnitanuna vaja oma 
keha vormi parandada.
Valdkond tundus huvitav ning 
olles läbinud koolituse, saigi 
Auli Vaidest ilumasinate oma-
nik. Mõistagi koolitusest üksi 
ei piisanud, salongi sissesead-
mine ampsas suure tüki pere-
konna eelarvest ning abiks oli 
ka töötukassa.

Keeruliste nimedega 
teenused
Selle aasta alguses avatud 

Siluett Stuudio võitis kõige-
pealt populaarsust hammaste 
fotovalgendusega.
„Hammaste valgendamine on 
selline teenus, mille puhul on 
tulemus kohe silmaga näha. 
Ühe-kahe korraga saab ham-
bad valgeks, üle kolme korra 
aastas seda protseduuri teha ei 
soovitata,“ märkis Vaide, kut-
sudes ka mehi üles hambaid 
valgendama. Lumivalgeks iga-
ühe hambad ei lähegi, suurt 
rolli mängib hambavaaba kaa-
sasündinud värvitoon. Aga see 
on vaid väike osa pakutavate 
teenuste valikust. Tõsi küll, pa-
kutavate protseduuride seast 
on fotovalgendus üks lihtsa-
mini arusaadavaid teenuseid. 
Krüolüpolüüs, kavitatsioon, 
tripollar, RFlifting, mesoteraa-
pia... Kokkuvõtvalt võib öelda, 
et keeruliste sõnade taga on 
mõned masinad, mis inimese 
käe abil teevad kliendi ilusa-
maks ja ilmselt ka õnneliku-
maks.

Külma ja kuumaga
Krüolüpolüüs on rasvarakku-
de külmutamine. Rasvarakk 
lõhutakse külmaga ära ja 
enam ta rasva ei kogu. Nii 
võiks kõlada lihtsustatud sele-
tus. See on hea võimalus kirur-
gi abita lahti saada näiteks 
puusadele või kõhule kogune-
nud rasvapadjakestest. Sama 
aparaadiga on võimalik teha 
ka vaakummassaaži. „See on 
väga sobilik neile inimestele, 
kes armastavad tugevat mas-
saaži, käsitsi ei jõua iialgi nii 
kõvasti teha,“ soovitas Auli Vai-
de.
Kavitatsioon on rasva vedelda-
mine, sobib hästi ka tselluliidi-
raviks. Vaide sõnul on see ini-
meste seas juba tuntud mee-
tod. Vähem tuntud on tripol-
lar, mis töötab kuumusega, 

mõjutades kõige sügavamaid 
kihte. Ka see seade vedeldab 
rasva ning pingutab nahka. RF 
lifting ehk raadiolifting pingu-
tab nahka, mõjutab vaheldu-
misi külma ja kuumaga.
Kogu see kuuma ja külma jutt 
võib inimese pisut ettevaatli-
kuks muuta. Kõik ju teavad, et 
kuumus kõrvetab, ning küllap 
teab enamik inimesi sedagi, et 
ka külm põletab.
„Karta pole vaja,“ kinnitas Auli 
Vaide. „Kuuma ega külma ini-
mene ei tunne, samuti mitte 
kipitust, torkimist, valu. Sead-
meid saab reguleerida vasta-

valt tundlikkusele.“

Diskreetsus on oluline
Ilusalongis töötamine on teh-
nikamüügiga võrreldes väga 
naiselik ala. Samas on see füü-
siliselt märksa raskem töö. Vai-
de sõnul eeldab see töö aga 
ennekõike diskreetsust ja ini-
mestest hoolimist ning suhtle-
mise armastamist.
Iluteenused on reeglina võrd-
lemisi kallid. Siluett Stuudios 
maksab näiteks kavitatsiooni 
kaheksa korra pakett 270 eu-
rot, hetkel saab soodustusena 
paketile kaks korda lisaks. 

Hammaste fotovalgendus 
maksab 40 eurot. Kui neid hin-
du Eesti mastaabis võrrelda, 
siis saab kahtlemata ka kalli-
malt. Kirurgiline iluabi on 
veelgi kallim.
Ehkki Siluett Stuudio on alles 
suhteliselt uus ettevõte, on 
Auli Vaidel tulevikuplaanid ja 
lähemad sihid silme ees. Järg-
misel aastal on kavas soetada 
näiteks laserdepilatsiooniapa-
raat.
Lisaks aparaatsele kosmeto-
loogiale pakub salong juuste 
keratiinhooldust, mis muudab 
juuksed ühtlaselt sirgeks ja si-

ledaks, ning erinevat sorti 
juuksepikendusi. Salongis on 
ruumi ka juuksurile.
Siluett Stuudio väärtustab oma 
klientide privaatsust, nii on 
maja uks lukus ja protseduuri-
dele pääseb vaid eelneva re-
gistereerumisega. Aja saab kir-
ja panna kas stuudio Faceboo-
ki lehe kaudu või helistades te-
lefonil 5273855. Auli Vaide sõ-
nul toob lähenev rannahooaeg 
kliente usinasti juurde, nii et 
praegu on ülim aeg oma bikii-
nivorm üle kontrollida.

Säravad hambad ja prink pepu
Ilu tulevat inimese 
seest, aga mõnikord on 
inimesel vaja abi, et 
see nähtavale tuua.
Välise ilu eest hoolitse-
mise on oma tööks va-
linud endine Husqvar-
na toodete müüja Auli 
Vaide, kes ka ilu tege-
miseks kasutab masi-
naid.

Foto: Maris MarkoAuli Vaide tutvustab aparaati, mis teeb RFliftingut ja mesoteraapiat. 
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______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Porgand kg 0.60 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Kaalikas kg 0.80 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Küüslauk kg 12.00  ______________________________________________
  Värske kapsas kg 0.40  ______________________________________________
  Koduleib 450 gr tk 2.00 ______________________________________________
  Redis punt 1.00  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 4.50 ______________________________________________
  Värske kurk kg 3.00 ______________________________________________
  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 
______________________________________________
  Tomat kg 3,5 
 ______________________________________________
  Värske räim kg 1.20 
______________________________________________

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 17. aprill 2014
HINNAD RAKVERE TURULKevad jõudis turule

Varakult alanud, kuid külmaks osutunud kevad on lõpuks ka tu-
rule jõudnud. Talvel on Rakvere turul vaikne, sest külm lubab 
müüa ainult kasutatud riideid, käsitööd ja tööstuskaupa. Kodu-
maise kvaliteetse köögivilja, õunte ja meega kauples ainult üks 
kiosk. 
Nüüd on aga juba müügil seemnekartul, tippsibul, värske kurk, 
tomat ja redis. Ja tõesti, kurk ja tomat on õige maitsega! Tööstus-
kauba müüjad on vahetanud talvise kauba kevadsuvise vastu. 
Kaup on värvikam ja ostmine tunduvalt elavnenud. Käsitöö-
meistrite luuad leiavad aga ostjaid nii talvel kui ka kevadisel ko-
ristusperioodil.
Öeldakse küll, et sauna tuleb minna rõõmuga, mitte vihaga, aga 
ometi ostetakse kadaka- ja kasevihtasid just laupäeval.
Sellel kevadel saab turg värskema ilme, sest nii mõnigi lõhutud 
koht remonditakse ja müügiletid saavad uue värvikatte.
Müügilettidele on ilmunud esimesed võõrasemad ja võib öelda, 
et taimemüügi hooaeg on alanud. Loomulikult on turuleti taga 
ka Imre, Rakvere inimestele tuntud tubli taimemüüja. Enamik 
müügikohti on juba eelnevalt broneeritud. Kohalikele taime-
müüjatele lisaks on plaanis turule kutsuda mitmed puukoolid, 
kes pakuks viljapuu- ja marjapõõsaste istikuid. On ju kevad pa-
rim aeg taimede istutamiseks. Vajadusel võib aias kasvavaid 
põõsaid koos mullapalliga ümber istutada enne lehtede puhke-
mist.  Suve jooksul aga korraldame püsilillede, elulõngade ja 
rooside müügipäevi. Kõigist nendest üritustest anname Kuulu-
taja kaudu eelnevalt teada. 
10. mail on turul taimelaat. Kutsume müüma kõike, mis seotud 
aiandusega. Samuti on laadal kohti käsitööle ja tööstuskaubale. 

Rakvere turu administraator
Riina Mitt
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Hillar Kohv

Juba lapsepõlves unistas Airi 
Ojamets saada lauljaks ja näit-
lejaks. Oma abikaasa Vipulku-
mar Kansariga tutvus ta Face-
bookis ning abielluti Indias.

Airi Vipulkumar Kansar 
(Ojamets), teie sünnipäev ja 
sünnikodu?
Sündisin 1977. aastal Tallin-
nas. Juba lapsepõlves teadsin, 
et tahan saada lauljaks või 
näitlejaks. Koolis käisin Tallin-
na Laagna Gümnaasiumis 
(endine 13. keskkool) ja hiljem 
Tallinna Vanalinna Täiskasva-
nute Gümnaasiumis.

Milliseid ameteid olete oma 
senise elu jooksul pidanud?
Lauljatöö on minu ainus amet, 
mida olen tänaseni pidanud. 

Airi Vipulkumar Kansar –
eesti-india kantrilaulja
Airi Vipulkumar Kan-
sar, enne abiellumist 
Airi Ojamets, on laulja 
olnud kogu oma elu, 
see on tema ainus 
amet.

Suur muusikafänn olin juba 
lasteaias. Raadiost ma ei mäle-
ta küll midagi, aga meil oli 
plaadimängija ja palju-palju 
plaate, mille mu meremehest 
isa oli Inglismaalt toonud. Nii-
kaua kui end mäletan, kuula-
sin iga päev neid plaate. Laul-
sin kõva häälega kaasa, kui 
mängis tolleaegne kuulus Itaa-
lia abielupaar - Al Bano ja Ro-
mina Power.

Üks teie tuntumaid hittlaule 
on “Lõunamaa öö”. Kuidas 
see laul sündis ning kes on 
selle autor?
Ivar Männik on autor. Kuidas 
see sündis, ma täpselt küll ei 
tea. Arvan, et autor ise vahest 
oskaks kõige paremini sellele 
vastata.

Mitu plaati olete välja and-
nud ning kas on loota ka uusi 
laule ja plaati? 
Ma ei ole ühtegi plaati veel väl-
ja andnud. Aga kui kunagi rik-
kaks saan, siis teen ära.

Teie perekond ja lapsed?
Lisaks abikaasale on mul 2 

poega – Oliver (17) ja Silver 
(12) ning kolmas laps on õige 
pea sündimas.

Millal ja kuidas tutvusite oma 
praeguse abikaasaga?
Oma abikaasaga tutvusin 
Facebookis. Päev on ka täpselt 
meeles - 2. juunil 2012. Sama 
aasta jõulude ajal abiellusime, 
tseremoonia toimus Indias 
23.12.2012.

Huvialad?
Reisimine, ujumine, lugemi-
ne, jooga ja muusika.

Millist muusikat teile endale 
meeldib kuulata ning kes on 
lemmikud estraadilt?
Minu lemmikmuusika on vai-
kus.
Kui tekib vajadus helide järele, 
siis meeldib kuulata ilusaid 
mantraid. Mõjuvad hingele 
kosutavalt ja inspireerivad vai-
mu.

Millist raadiojaama te enim 
kuulate?
Mul polegi raadiot ja ma isegi 
ei mäleta, millal oleksin seda 

viimati kuulanud.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Eelmine aasta algas minu pul-
mareisiga Taj Mahali juurest 
hotellist Indias. Hotelli katuse-
terrassil vägev ilutulestik, mil-
le taustaks ilutses suur ja uhke 
Taj Mahal.
Eelmisel aastal saabus Eestisse 
minu abikaasa ja hakkasime 
siin koos elama. Juba see oli 
nii põnev, et sain temaga koos 
Eestimaad uues valguses nä-
ha.

Millised on teie plaanid lähe-
mal ajal ja käesolevaks aas-
taks üldisemalt?
Plaan on elada õnnelikku pe-
reelu.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära öel-
da?
Jah, tahaks üht asja öelda küll. 
Eestimaa on nii väike ja armas. 
Olgem üksteise suhtes posi-
tiivsemad, mõistvamad ja sõb-
ralikumad, siis on ka elu siin 
ilusam.

Foto: Svetlana Zaitseva / Õhtuleht

Airi on enda jaoks avastanud taimetoidu.

Veerandsada aastat Rakvere Mementos
Märtsiküüditamise 40. aastapäeva tähistamise aegu toimus 
Virumaal mitmeid üritusi ja moodustati ka represseerituid 
koondav ühing Rakvere Memento. 
1989. aasta 18. märtsil toimus Ed. Vilde nim. kolhoosi klubis 
Rakvere rajooni represseeritute koosolek, kus valiti ka vast 
moodustatud organisatsiooni eestseisus. Sama aasta 25. 
märtsil korraldati Tallinna Linnahallis ülevabariigiline rep-
resseeritute kokkutulek, kus moodustati vabariiklik organi-
satsioon Memento. Tookord olid nende ettevõtmiste eesotsas 
Rahvarinde piirkondlikud ja vabariiklikud juhid. Lääne-Viru-
maal tegeles represseeritutega Vinni NST RR volikogu esi-
mees Arvo Jaakson, kes oli ka Rakvere Memento Ühingu esi-
mene esimees.
Ühingu esimeseks suuremaks ettevõtmiseks oli Virumaalt pä-
rit represseeritutele mälestussamba Okasroos püstitamine 
Rakvere iidsesse tammikusse. Memento algatust toetas Lää-
ne-Viru Maavalitsus, kes rahastas ehitustööd. Monument 
avati ja õnnistati 14. juunil 1991. Teiseks suuremaks ürituseks 
oli Rakvere Vabadussõja monumendi taastamine. Memento 
algatusega ühines Rakvere Linnavalitsus, kes kandis ehitus-
kulud. Monument avati ja õnnistati 20. augustil 1992.
Ühingu ettevõtmisel on kirjastatud kaks raamatut, mille alu-
seks olid Rahvarinde kogutud ja hiljem represseeritute kaas-
abil täiendatud materjalid ning arhiividest taotletud doku-
mendid. 1996. aastal ilmus „Lääne- Virumaa elanikkonna 
kaotused okupatsiooniaastatel“ ja 1999. aastal „Küüditatud 
Lääne-Virumaalt 1949.a.“. 
Maakonna ühisüritusena on tähistatud Eesti Vabariigi aasta-
päeva ausambamäel, samuti 14. juuni ja 25. märtsi suurküü-
ditamisi mälestustseremooniatega tammikus. Jõuluõhtuid on 
peetud temaatiliste üritustena asutamisaastast alates. Loo-
dud on sõprussidemed teiste Memento ühingutega. Koos-
tööd tehakse Lääne-Virumaa teiste repressioonides kannata-
nute organisatsioonidega: endiste poliitvangidega, tööpatal-
jonlasete ja teistega, samuti kohalike omavalitsuste, koolide, 
äriühingute ja mitmete muude institutsioonidega. 
Ühingu tegevuses on olnud halvemaid ja paremaid perioode. 
Ühingu liikmed on valdavalt eakad, kuid pidevalt täieneb liik-
meskond ka küüditatute otseste järeltulijate või Siberis sündi-
nud lastega. Liitunud on ka teisi, ühingu tegevuse põhimõt-
ted omaks võtnud inimesi. Liikmeid on praegu umbes 200. 
Rakvere Mementol on olnud 4 esimeest: Arvo Jaakson, Õlme 
Nurk, Vilma Tereping ja Aino Kiiver.
Alates selle sajandi algusest on ühingu tegevuse põhirõhk 
tööl liikmetega. Üle kümne aasta on kestnud jätkuprojekt 
„Isamaalisus eile, täna, homme“, mille raames toimuvad koh-
tumised koolides, õpilaskonverentsid, õpiekskursioonid jpm. 
huvitavat.
Ühingu üritustele on alati kaasatud noorkotkad ja kodutüt-
red. Eakatele liikmetele viiakse läbi aja- ja eakohaseid kooli-
tusi, et nad saaksid paremini igapäevaeluga toime tuldud, ko-
haneda kiiresti muutuvas ühiskonnas. Viimase kümne aasta 
fookuses ongi olnud ühingu liige ja tema parema käekäigu ta-
gamine vaimuärksuse kaudu. Materiaalsed mured on murtud 
riiklike toetussüsteemidega, mille rakendamisel oli ühing 
üheks arvestatavaks surverühmaks.
Ühingu tegevus on süstematiseeritud juhatuse igakuiste 
laiendatud koosolekutega kuu esimesel esmaspäeval. Seal 
töötatakse läbi kõik ühingule laekunud materjalid. Aasta te-
gevuse aluseks on tööplaan. Memento suuremad üritused on 
salvestatud videosse, mis museaalidena säilitatakse Eesti 
Rahva Muuseumis. Koostöös ERMiga on valminud ühingu 
liikmetest dokumentaalfilm „Meie mälestame. Meie mäleta-
me“ eesti-, inglise- ja venekeelsete subtiitritega. Koostööle-
ping on sõlmitud veel Tveri Eesti Seltsiga, eesmärgiks kultuu-
rialase suhtlemise süvendamine kahe riigi noorte vahel.
Kuna kogu Rakvere Memento tegevus baseerub projektipõhi-
sel rahastamisel, siis läbi aastate on ühingut rahastanud ko-
halikud omavalitsused, VIROL, Lääne-Viru ekspertgrupp, Ko-
haliku Omaalgatuse Programm, Eesti Memento Liit, Avatud 
Eesti Fond, koostööpartnerid piiri tagant ja oma toodanguga 
on aidanud üritusi korraldada OG Elektra ning Hagari Pagar.
Probleemne on rahastus Eesti Represseeritute Abistamise 
Fondi vahenditest. Riigi eelarvest on viimastel aastatel eral-
datud 2 560 000 sihtotstarbelist eurot kommunismiohvrite 
memoriaali rajamiseks, kuid näiteks Rakvere Memento liik-
med ei ole kunagi soovinud selle memoriaali rajamist nn „Al-
joša“ asemele Tõnismäele. Samas jäi 2013. aastal ühingule 
eraldamata Memento Liidu eelarves kinnitatud raamatu „ 
Inimesed ja saatused“ kirjastamiseks mõeldud 2000 eurot, st 
raamat jäi ilmumata ja aastaplaan selles osas täitmata.
Oma muresid ja rõõme arutame 5. mail algusega kell 11 pen-
sioniameti saalis toimuval üldkoosolekul. Päevakorras on 
majandusaasta aruande ja revisjoni arvamise kinnitamine, 
juhatuse ja revisjonikomisjoni arvamise kinnitamine, vasta-
takse kohapeal tekkivatele küsimustele.

Aino Kiiver
Rakvere Memento juhatuse esimees
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Karl Fazeri marjane uudis!

www.fazer.ee

UUS TOODEUUED TOOTED

Maag Piimatööstusel on hea meel pakkuda uusi
kõrge valgusisaldusega Kooreseid kohupiimakreeme vähese suhkruga.
Valikus on Koorene Vanillikohupiimakreem naturaalse vanilliga,
kreem rosinatega, vaarikamoosiga ning Farmi koorese jogurti liidri ja
tarbijate suure lemmiku Musta kirsi moosiga kohupiimakreem.

Farmi Kooresed
kohupiimakreemid

UUS TOODE

Uus madala rasvasisaldusega
D-vitamiiniga rikastatud piim sisaldab
kõiki inimorganismi normaalseks arenguks
vajalikke toitaineid ning sobib eelkõige
neile, kes jälgivad figuuri ning eelistavad
oma toidusedelis vaiksema
rasvasisaldusega tooteid.

Piim
1,5%, 1L

UUED TOOTED

Möller’s – 160 aastat tervist Norrast!

Möller’s kalaõli ja

kalamaksaõli tooted

sisaldavad kalast pärit

asendamatuid oomega-3

rasvhappeid ning A, D ja

E-vitamiine. Need on

vajalikud immuunsüsteemi

normaalseks toimimiseks,

ajule, silmadele ning

südamele.

Müügil AHTME, JÕHVI, JÄRVA-JAANI,
JÄRVEOTSA, KALEV, KARI, KEHRA,
KEILA, KOHILA, KOTKA, KUNDA,
LOKSA, MAARDU, PAASIKU, PAIDE,
RAJA, TAPA, TURU KAUBAMAJA, TÜRI,
VÄIKE-MAARJA ja VÄNDRA kaupluses
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SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:

18-20.04
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18-21.04

18-24.04

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.

0.59
0.82

-28%

3.93 €/kg

Iiriskompvekid
Toffee Cream
150g / Kalev

0.94
1.28

-27%

2.09 €/kg

Majonees
Provansaal Tarplani
450g

0.64
1.28 €/L +0.08

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

1.08
al.1.58

7.35 €/kg

HEA
HIND

Värsked rebitavad
juustupulgad Pik-Nik
147g / 2 sorti

2.68
3.34

Sardell
sealihast
kg

HEA
HIND

2.68
3.48

Kanakints
punases
marinaadis
kg HEA

HIND
2.48

3.48

Kreemikringel
kg

HEA
HIND
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LÕ
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0.48

1.98

4.88

1.74

Õun
Poola
kg

Kurk Peipsi (pikk, kiles)
kg

Roheline sibul
Eesti
kg

Kobartomat
Holland
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND
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A
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NN
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A
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A
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AG
A
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A
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A

HE
A
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21-30.04
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M

IS
ED

PÄ
EV
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AK
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M
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ED

Šašlõkivorst
kg

Tort Madleen
kg

2.88

5.78

6.38

Kartuli-köögiviljasalat
kg

Viinamari
kg

3.28 2.58 HEA
HIND

0.98

0.38

0.24

0.88

0.99

0.68

0.42

0.88

0.78

0.74

0.34

2.98

0.64

4.48

0.68

0.40

1.44

0.54

0.34

1.28

1.58

1.18

0.58

1.48

1.18

0.48

4.88

0.98

1.14

0.58

-32%

-30%

-29%

-31%

-37%

-42%

-28%

-41%

-34%

-29%

-39%

-35%

-40%

-31%

4.90 €/kg

al.9.50 €/kg

4.36 €/kg

4.95 €/kg

2.63 €/kg

0.29 €/paar

1.63 €/kg

1.48 €/L +0.08

1.36 €/kg

0.07 €/tk

2.56 €/kg

1.49 €/L +0.08

4.53 €/kg

0.96 €/kg

Vene Juust
(riivitud) 28,5%
200g

Tee Herba
al 25g / 2 sorti

Krõpsud Oho
55g / 3 sorti

Naiste põlvikud Gamba Perfetta
(40den) 1 paar

Sulatatud juust Merevaik
200g / 2 sorti
Tere

Granaatõunajook
Aura
1L

Küpsised Listek Debowy
(suhkruga)
160g

Kukesupp 3min
480g / Salvest

Siider Sun Pear
4,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Külapräänikud
250g

Kindad Vileda Multisensitive
(S/M; M/L)
40tk

Juurviljade segu Frutico
470g / 250g

Hele õlu A.Le Coq Premium
4,7%, 0,5L (6-pakk)
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kompvekid Griljaz
150g

Kassitoit Teo
415g / 3 sorti

Naiste sokid Trio Sneaker Unisex
3 paari

1.48 0.19 0.34 0.19
1.98 0.30 0.34

-25% -37% -44%

3.80 €/kg 0.48 €/kg

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

Maitsestatud
kanakoib
1kg

Juustusaiake
50g

Mugulsibul
1kg

Spagetid
Presto
400g

AINULT 21.04 AINULT 22.04 AINULT 23.04

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

1.48 1.88 1.48 0.59
3.64 2.98 2.68 0.98

-59% -37% -45% -40%

0.74 €/kg

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

Seljanka põhi
1kg

Hakklihasegu
Oma (jahutatud)
1kg

Soodne
grillvorst
1kg

Tatratang Limor
800g

AINULT 24.04 AINULT 25.04 AINULT 26.04 AINULT 27.04

1.48 0.14 0.18 0.98
3.24 0.26 2.28

-54% -46% -57%

2.80 €/kg

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

Keeduvorst
juustuga
1kg

Kaneelisaiake
50g

Kartul
1kg

Seamaks
(jahutatud)
1kg

AINULT 28.04 AINULT 29.04 AINULT 30.04

HEA
HIND

HEA
HIND
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SOODUSPAKKUMISED!
18. aprill 24. aprill-

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

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.

+0.08

Mineraalvesi
Evian

0.58
0.72

1.16 €/L
+0.04

0,5L

1.00
1.33

0.67 €/L
+0.08

1,5L

1.68

1.24

0.98

1.94

1.48

5.88

1.14

0.74

0.74

12.98

1.78

2.18

0.68

3.78

11.48

3.98

1.34

0.98

1.04

1.04

6.98

2.18

1.58

2.98

0.66

0.68

3.98

3.48

0.98

0.74

2.18

1.84

0.58

0.68

1.08

2.58

1.38

0.89

2.04

1.54

1.34

1.84

6.88

1.44

1.08

0.86

2.28

2.48

0.81

4.78

5.48

1.68

1.26

1.34

1.29

2.69

2.18

3.58

0.78

0.88

4.58

1.28

0.92

2.98

5.98

2.34

0.74

0.99

1.48

3.24

1.69

1.04

Piiskopi keedusalaami
Rannarootsi
330g

Külmsuitsu
heeringafilee
240g / 180g

Kummikommid Haribo
al 175g / 3 sorti

Hele Õlu Zibert
Botškove
5%, 2L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kätepesugeel
Palmolive
(piima ja meega)
300ml

Õhuvärskendaja Air Wick
Freshmatic
White Flower
250ml+täide

Kananagitsad
230g / Tallegg

Kohupiimapasta
300g / 3 sorti

Piimašokolaad Tallinn
100g

Brändi J.P.Chenet XO
36%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Dušigeel Nivea
Creme Sensitive
250ml

Rakvere grillviiner juustuga
500g / Rakvere
Lihakombinaat

Joogijogurt
Activia
300g / 4 sorti

Assortiišokolaad Merci
250g

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

Nõudepesukapslid Fairy
Lemon all in 1
(26tk) 423g

Suupiste Pedigree Jumbone
(suurtele koertele) 210g

Maksarõngas
300g / Rakvere
Lihakombinaat

Bolognese kaste
(kanafileega)
300g / Salvest

Must tee Tetley Intensive
(20x2g) 40g / 2 sorti

Viin Mernaya
40%, 0,5L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor Aqua Violet
750ml

Koerakonserv
Dr.Stern
1250g / 2 sorti

Triibuliha
marinaadis
400g / Nõo
Lihatööstus

Ketšup
(klassikaline)
250g / Salvest

Nektar Hippo
0,75L / 2 sorti

Kreempalsam Garnier
Moisture Match
(normaalsele nahale)
50ml

Pesupulber
Bonux
Color 3 in 1
1,4kg

Jussi viiner
Maks&Moorits
195g / Atria

Tuhksuhkur
Diamant
250g

Šampoon Elvital
Colorvive
(värvitud juustele)
250ml

Bref Duo Activ
Lotus&Lavendel
60ml

Fazeri Suur Kodusai
(viilutatud)
500g / Fazer

Juustumaitselised
maisisnäkid
Cheetos
BigBag
110g

Karastusjook
Coca-Cola ja
Coca-Cola Zero
2L

Šampoon
Head & Shoulders
Total Care
200ml

Tualettpaber Zewa Deluxe
4 rulli

Kondenspiim
Jaani
300g

5.09 €/kg

6.89 €/kg

4.90 €/kg

0.97 €/L

4.93 €/L

23.52 €/L

4.96 €/kg

2.47 €/kg

7.40 €/kg

18.54 €/L

7.12 €/L

4.36 €/kg

2.27 €/kg

15.12 €/kg

22.96 €/L

0.15 €/kg

6.38 €/kg

3.27 €/kg

3.47 €/kg

0.05 €/kg

13.96 €/L

2.91 €/L

1.26 €/kg

7.45 €/kg

2.64 €/kg

0.91 €/L

79.60 €/L

2.49 €/kg

5.03 €/kg

2.96 €/kg

8.72 €/L

30.67 €/L

1.16 €/kg

6.18 €/kg

0.54 €/L

12.90 €/L

0.35 €/rull

2.97 €/kg

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.98
1.28

Marmelaadikompvekid Draakon
(maasika-
banaanimaitselised)
175g / Kalev

5.60 €/kg

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

+0.08

Valge šokolaad (pashamaitseline)
100g / Kalev

Kommikolmik Mesikäpp
300g / Kalev

Šokolaad Pühade mix Only
150g

Šokolaad Pühademunad
150g

0.98 2.08
9.80 €/kg 6.93 €/kg

Marmelaadikompvekid
(maasika-kirsi
maitselised)
175g / Kalev

Piimašokolaad
100g / Kalev

Marmelaadipulgakomm
Fizzy Baby
Jelly Pop
15g

Pulgakomm
Funny Canes
12g

Piimašokolaadi
pulgakomm
Jänes
15g

Üllatusmuna Kinder ja
Kinder Barbie
20g

1.14

0.880.42 0.22 0.28 0.64

6.51 €/kg

8.80 €/kg28.00 €/kg 18.33 €/kg 18.67 €/kg 32.00 €/kg

1.08 1.08
7.20 €/kg 7.20 €/kg

al 0.75

Vaaside
allahindlus!
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KINNISVARA

Raimo 
Koppel
) 510 8511

Avo 
Bergström
) 5302 5650

Aitame Teid
KINNISVARA

ostu-müügi-üüriga-vahendusega
Vaata pakkumisi kodulehelt!

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

Marko
Teiva
) 5344 0585

Martti 
Sikka
) 5695 6535

Aimar 
Türbsal
) 515 3621

info@marbergkinnisvara.eu

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

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

Müüa Vinni vallas Pajus  alevikus Linnu 
tn 3-toaline keskmises seisukorras möb-
leeritud korter. Maja asub rahulikus piir-
konnas. Korter maja keskel, võib ehitada 
mitmesugused kütmisviisid, gaas, elekter, 
õhksoojuspump. HIND 10 000 EUR. Helis-
ta 5530227 Eino 

Müüa renoveeritud 3-toaline korter reno-
veeritud majas Paljus s Linnu tn. Toimiv 
ühistu, õhksoojuspump, köögimööbel. 
Korterisse jääb sisse külmkapp, uus nõu-
depesumasin, integreeritud pliit koos ah-
juga, biokamin. Olemas suur avar garde-
roob, vannitoas põrandaküte. HIND 26 
500 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa kesklinna läheduses Rägavere tee 
ja Karja tn ris s renoveerimist vajav tule-
kahjustusega hoonestatud kinnistu. Kin-
nistul palkmaja ja kõrvalhoone. Krundile 
on toodud vee- kanalisatsioonitrassid ja 
side kaablid. Elektri liitumine olemas. 
HIND 35 000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Koeru vallas, Vaol rahulikus piirkon-
nas väike talukoht, palkmaja, saun, 2 kuu-
ri, maakivist lauda ja garaazhi osa. Maja 
juures oma kaev ja kogumiskaev. Krundi 
suurus 5990 m². Sobiv koht suvekoduks. 
HIND 25 000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kahekordne maja Päides. Teisele 
korrusele trepikoda olemas aga ei ole 
ühendatud. Teisel korrusel on olemas ka-
minahi. Pool maja vajab väljastpoolt re-
noveerimist. 7 km on kesklinnani. 200 
meetri kaugusel on jõgi. HIND 51 000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa elamumaa Paatnal, vana talukoht. 
Kinnistul on vana maakivist vundament ja 
uus betoonplokkidest vundament (300 
m2), paekivist maakelder, puurkaev ja ka 
toimiv salvkaev. Kinnistul on suur veeko-
gu, kuhu voolab vesi kahest allikast. De-
tailplaneeringut ei nõuta. Krundi suurus 
1,3 ha. HIND 29 000 EUR. Helista 5063921 
Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Lai 14 hinnatud 
korterelamu I korrusel eksklusiivne 4 toa-
line korter. Korter avatud planeeringu ja 
huvitava lahendusega kujunduse poolest. 
Sobib kliendile, kes hindab kesklinna, kus 
kõik käepärane on lähedal, ja soovib nau-

da avarust omas korteris. HIND 49 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline 2-toaline korter. Korter on re-
noveeritud, aknad on vahetatud, majas 
toimiv korteriühistu. Korteriühistul plaa-
nis maja välisfasaad korrastada sellel su-
vel. HIND 32 500 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa 2-toaline ahikü ega korter Rakve-
res Võidu 74. Korteri juurde kuulub puu-
kuur. On võimalik välja ehitada duðði-
ruum. Majal hakatakse vahetama katust 
ja ehitama uued puukuurid. HIND 19 900 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ilus korter Tapal, Valve 20. Aknad 
on korteril vahetatud. Uued puidust si-
seuksed. Vannitoas seinas ja põrandas ke-
raamilised plaadid. Korter asub Tapa kesk-
linnas. Tule vaatama! HIND 12 000 EUR. 
Helista 55518067 Roza

Müüa 3 toaline rõduga korter Tamsalus 
Ääsi 17. Korter vajab san. remon . Kom-
munaalkulud talve ca 120 eurot ja suvel 
ca 50 eurot. HIND 3 500 EUR. Helista 
55518067 Roza

Kena valgusküllane 1-toaline korter Semi-
nari 4 Rakveres, 5 minu  jalutuskäigu 
kaugusel südalinnast. Ühistu, keldriboks, 
turvauks. Soe korter asub maja keskel. 
HIND 16 500 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

PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 
 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 47 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k            
H: 4050 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Vahtra pst, üp 84 m2, 2 k, 4 tu-
ba. H: 79 889 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H: 89 000 € tel: 51 16 466 Hel-
ve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt 
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2, üp 
153 m2, kõrvalhooned, kaev, H: 32 000 € 
tel: 58 00 36 48 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 52 88 670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla , krunt 11727 
m2, üp 104,6 m2, kõrvalhooned, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, renov H: 49 900 € tel: 51 16 466 
Helve
Väike-Maarja v, Triigi k, üp 88,2 m2, krunt 
19 336 m2 H: 15 500 € tel: 51 16 466 Hel-
ve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Sonda al,  Sonda v, Karja tn, üp 93,4 m2, 
krunt 1800 m2, 3 tuba, renov, keskküte, 
saun H: 23 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € : 51 
16 466 Helve
Kadrina v, Kihlevere k, üp 157m2, krunt 
2000m2, H: 44 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt 
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, 3 tuba, saun H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi tn, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2, 7 tuba, I k H: 39 800 € tel: 58 00 
36 48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,     
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

1toal Rakvere , Võidu 84, üp 31 m2, IV k 
H: 150 € + komm maksud tel.: 51 16 466 
Helve

1toal Kunda, Pargi 4, üp 25 m2, I k H: 50 
€ + komm maksud tel.: 50 13 658 Anu
2toal Kunda, Aia 2, üp 39,8 m2, III k H: 50 
€ + komm maksud tel.: 50 13 658 Anu

Otsin konkreetsetele klientidele Tapa 
linnas 2toalist remonditud korterit ja 
3toalist remontivajavat korterit, samuti 
heas seisukorras 1- või 2toalist üüri-
korterit tel: 51 10 478 Urmas

Otsin kliendile privaatset maatükki kuni 
10 km Rakverest, suurus 2-5 ha  tel.: 50 
13 658 Anu

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu 
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 2500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Õhtu pst 15, ahiküte, üp 25m2, Ik, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, J.Kunderi 2, üp 23,9m2, Ik, H: 
5900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu 
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov,  ahiküte H: 22 000 € tel. 52 88 670 
Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 1, II k. Üp. 44 m2         
H: 18 650 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahi-
küte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.           
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,         
H: 14 800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k H: 29 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu 
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu   
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 900 € 
+ KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 16, I k, 37 m2, H: 4300 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2, 
renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v,Vinni al, Kiige, I k, üp 48m2, rõdu 
H: 9000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rakvere,  Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Ma-
re
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k        
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., H: 
8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin  
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 1300 
€ + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,      
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp 
67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,          
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, H: 10 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Koidu 71, üp 77,1 m2, IV k          
H: 12 000 € tel.: 50 13 658 Anu 
Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 
16 466 Helve

• 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 mugavustega korter 
Rakveres. Tel 5332 4120
• Müüa 1toaline korter Piiral Õhtu 
tn vaikses elamurajoonis. Hea koht 
elamiseks. Tel 5014 895
• Müüa 1toaline korter Vinnis (II 
korrus, 39 m2). Tel 5554 0402
• Müüa 1toaline rõduga korter Rakkes 
(43 m2). Info 5675 0239
• 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 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
• 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 3toaline korter Haljalas. Tel 
5629 3952
• Müüa 3toaline rem. vajav korter 
Vahakulmus. Odavalt. Tel 5661 1028
• Müüa 3toaline korter (II korrus, 67,8 
m2) Moe alevikus. Tapa linnani 4 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489
• 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 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

• Müüa maja Mahu külas. 1 ha 
maad (võimalus juurde osta 
veel 1 ha), meri lähedal, saun, 
kõrvalhoone, otse omanikult. Vana 
hind 34 500 €, uus hind 31 800 €. 
Soodushind aprillikuu lõpuni. 
Järelmaksu võimalus. KV.ee ID nr: 
2222956. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalvi külas, meri 
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad, 
o t s e  o ma n i ku l t ,  jä re l ma k s u 
võimalus. Vana hind 35 000 €, uus 
hind 30 000 €. Soodushind kehtib 
aprillikuu lõpuni. KV.ee ID nr 
2328286. Tel 5624 4605

•  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 
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SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

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

000 €. Tingi! Tel 5394 4558

• Müü maja Viru-Nigulas Vastal. 
maad 2 ha, oma tiik, kõrvalhooned, 
o t s e  o ma n i ku l t ,  jä re l ma k s u 
võimalus. Vana hind 27 000 €, 
uus hind 22 000 €. Soodushind 
aprillikuu lõpuni. KV.ee ID 2328288. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseriaru külas. Aseri 
alevik 3 km, saun, garaazh, meri 
3 km, otse omanikult, järelmaksu 
võimalus. Vana hind 20 000 €, uus 
hind 16 800 €. Soodushind aprilli 
lõpuni. KV.ee ID 2207794. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Aseri alevikus, meri 
lähedal, kõrvalhoone, suurele 
perele, otse omanikult, järelmaksu 
võimalus. Vana hind 27 000 €, uus 
hind 22 000 €. Soodushind aprilli 
lõpuni. KV.ee ID 2207777. Tel 5624 
4605

• 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 2-3toalise ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5039 650
• 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

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu 
Rakveres,  võib vajada remonti. 
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756
• Vahetada 2 korterit Kundas (2toaline  
- saun, ahi, pliit  + keskküte ja 3toaline 
remonditud) väiksema maja vastu. 
Tel 5645 1242

• Noor pere soovib üürida 2-toalist 
korterit Sõmerul. Tel 5664 6843
• Suitsu- ja viinavaba pensionär soovib 
üürida 2toalist ahiküttega korterit 
Rakveres. Tel 5191 9373
• Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Rakveres, Vinnis või Pajustis norm. 
hinnaga. Tel 5645 1242
• Soovin üürida Rakveres abihoone 
ehitusprusside hoidmiseks. Sobib ka 
aiamaa. Tel 5614 2951
• Anda üürile 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5237 809
• Üürile anda k.m. 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314
• 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
•  A n d a  ü ü r i l e  2 t o a l i n e  k õ i g i 
m u g a v u s t e g a  k o r t e r  R a k v e r e 
kesklinnas. Täielikult möbleeritud ja 
tehnikaga. Tel 5298 053
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5358 6829
• Anda üürile 3toaline kõigi mug. 
korter Rakvere kesklinnas. Üür 170 € 
+ kom.kulud. Info tel 5154 870
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. Tel 5083 305
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685
• Üürile anda garaazh kesklinnas 
Tuleviku tn boks nr 17. Tel 5332 8728

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

• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi A4 2000.a 1,6 soodsalt. 
Tel 5190 1697

• Müüa Ford Escort 96.a, 1,4, kaks 
ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel 
5291 004

• Müüa Ford Fiesta  96.a 36 kW, 
ülevaatus novembrini.  Asukoht 
Tamsalu. Tel 5262 394, Arnold
• Müüa GAZ 52-53 (ka osadena), ZIL 
130 (pika kastiga, mootoririke), 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 Mazda 626 92.a 2,0, üv 07.2014, 
pun., püsikiiruse hoidja, ABS, manuaal, 
4xel.aknad, airbag, suve + talverehvid 
velgedel (185R15). Heas korras. Istu ja 
sõida! Hind 580 . Kiire! Tel 5597 5882
• Müüa MB 814 madel (kast 5,6x3,1x2,2, 
tent kattega), kv. 3,3 tonni, 2 magamist. 
Hind 4700 €. Tel 5287 784
• Müüa sõiduauto Mercedes Benz 123 
1981.a, diisel, lisadeks kärukonks ja 
raadio. Tel 32 53 549 ja 5459 2712

• 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 Shkoda Felicia 791 (2000). 
Kehtiv ülevaatus ja kindlustus. Tel 
5557 0482

• Müüa Suzuki SX4 1,6 bensiin 
ls.134 000. 11/2006. Ökonoomne, 
nelikvedu, manuaal, oranz metallik. 
Püsikiirushoidja, käed-vabad, 
konks jm. Kaasa naastrehvid. Üks 
omanik. Heas korras. Hind 5990 €. 
Tingi Tel 5011 044

• Müüa Toyota Avensis 2,2D 2010.a. 
Tel 5051 902
• Müüa sõiduauto Toyota Avensis 
1 9 9 9 . a ,  v ä r v  r o h e l i n e .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5691 1010
• Müüa heas korras UAZ 3303. Tel 
5691 5810
• Müüa VAZ 21063 ja sõiduautohaagis 
Zubrjonok. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5646 0366
• Müüa VAZ 21011 valge, kärukonks, 
varuosad, talverehvid. Tel 3227 617, 
5331 3911
• Müüa VW Golf II 91.a, roheline 
metallik , roosteta, talverehvid velgedel 
kaasa. Tel 5664 9995
• Müüa Volkswagen Golf universaal 
1.9 diisel 55 kW 1994, punane, 5 ust, 
konditsioneer. Sõidukorras. Hind 1000 
€. Tel 5648 8951
• 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 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 veduk + poolhaagis Mega. 
Tel 5152 673

•  M ü ü a  s õ i d u a u t o  h a a g i s 
Zubrjonok. Hind 350 €. Tel 5836 
4842

• Müüa must hästi hoitud 2006.a 
50cm3 roller, kindlustus 05.01.2015. 
Tel 5636 2823

• Müüa roller Freedo 4. Läbisõit 
100 km, väga heas korras. Hind 
kokkuleppel. Tel 5349 1377

• Müüa nooruki ATV 150 cm3. Hind 800 
€. Tel 5267 099

•  Mü ü a  k a s u t a t u d  v a l u v e l j e d 
suverehvidega ilusad 5 kodaraga (13 
tolli, 165). Sobivad Ford Fiestale ja 
Escortile. Tel 5563 0990
• Müüa suverehvid Falken (185x65R14) 
plekkvelgedel. Veljed sobivad Golf III 
ja Passatile. Tel 5129 628
•  M ü ü a  s u v e r e h v i d  D u n l o p 
(205/55R16, 2 tk, 7 mm ja 205/55R16, 
4 tk, 5 mm), Pirelli (235/55R17, 4 mm). 
Tel 5805 6822

• 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
• Ostan väikeveoautole UAZ 2 rehvi 
215/90R15C. Tel 32 56 420, 5347 4492 
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PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

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

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

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

TEENUSED
• Teie kodu vajab koristust, 
akendepesu? Tel 5897 9293

•  P a k u m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
välikoristust ning trepikodade 
puhastust. Tel 5302 5650
• 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
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Tel 514 9885
• Õhtujuht, ansambel. ohtujuht.
webs.com

• Õhtujuht: estraadiprogramm, 
sünnipäevad, pulmad. Tel 5535 
885

• 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
• Arvutite kiire hooldus, remont. 
Kätte samal päeval. OÜ Baiter, tel 
5190 1697
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Raamatupidamisteenus ed ja 
aastaaruannete koostamine. Tel 
5156 826, www.elgom.eu
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

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

• TV- ja SAT.-süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee 

• 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
•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• KOLITAKSO. Tel 5043 246

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

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535

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

• Kolimine ja transporditeenus (suur 
kaubik). Tel 5552 8487
•  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

• Autosummutite remont, müük, 

paigaldus. Tel 5056 615
• 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

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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 502 4944
• 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
• 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 , 
betoneerimistööd, krohvimine, 
l a d u m i n e  ( t e l l i s e d ,  p l o k i d ) , 
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

• 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

•  KÕIK 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 
veoteenust 53-ga. Tel 5634 0119
• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 

5549 113
• Saeme ja lõhume küttepuid . 
Mõõdud ja hind kokkuleppel. Tel 
5837 6865
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345
• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 

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

www.kuulutaja.ee
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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

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5191 2755

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

45aastane naisterahvas 
hoiab soodsa tasu eest 

teie lapsi ilusas kolmetoali-
ses korteri Rakke keskuses. 
Laps võib ka 24 tundi minu 
juures olla, täpselt nii pikalt 
kui vanemad ise soovivad. 

Tasu on mõistlik ja 
kokkulepitav. 

Olemas on transpordi 
võimalus, et lapsi sõidutada. 
Kõik variandid on oodatud 
ja vahemaa pole oluline – 

kas tuleme ise lapsele järgi 
või toovad vanemad lapse 

ise minu juurde. 
Valdan nii eesti kui vene 

keelt puhtalt.
 Helistage mu pojale ja 

leppige kokku.  

Tel 5639 5333, Gert.
Kuulutus ei aegu!

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553
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KÜTTEPUUD

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

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
19. ja 20. aprillil

PALJUD KAUBAD -50%
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!

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

* 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

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot tel. 5348 5514

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

•  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-
talvejope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa valge heas korras köögipuhvet 
(50ndad). Tel 5563 0224
• 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 kineskooptelerid Samsung 
21`` (hind 30 €) ja Sony 28`` 100 Hz 
(hind 50 €). Tel 5267 099
• Müüa pruutkleit (nr 38 - 42). Hind 
140 € või vahetada millegi vastu. Tel 
5645 1242
• Müüa tigudiivan. Tel 5061 547
• Soodsalt ära anda vähe kasutatud 
diivanvoodi. Tel 5568 1818
• Müüa laste batuut koos võrguga (3 
m 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
•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
meestejalgratas. Tel 5096 395
• Müüa meeste maastikuratas. Hind 
100 €. Tel 5267 099
• Müüa naistejalgratas Trek 28’’ 
(nikkel). Tel 5198 4315
• Müüa uus kabinetõmblusmasin 
132M. Hind kokkuleppel. Tel 5646 0366
• Müüa õmblusmasin Overlock Jaguar. 
Tel 5198 4315
• Müüa uued  puidust raamiga 
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks 
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050 
mm (kõrgus), 1/3 on avatav. Kolmanda 
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav. 
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050

• Ostan vanu kasutatud jalgrattaid. 
Tel 5079 984
• Ostan Nõukogude-aegse jalgratta. 
Tel 5039 650
• Ostan õmblusmasina Overlock 
Singer jne. Korralik. Tel 5134 287

• 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 Vene-ae gs et  tehnilist 
kirjandust. Tel 5039 650
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2 
rm). Tel 5013 862
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
(lepp, kask, haab, metskuiv), pikkus 
vastavalt soovile, transport. Tel 5293 
945
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234s

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
5463 2596

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 

koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848
• 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
• Müüa küttepuid (kask ja kuusk), 
lõhutud, kõik mõõdud. Tel 5645 0678
• Müüa lõhutud küttepuud (30 cm, 
lepp). 17 m3, 28 €/m3. Helist. tööpäeviti 
10-18 tel 5456 0312

• Müüa uued halumasinad Rootsist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
Hinnad alates 1900 € + km. 
Info Rakveres tel 5453 8053 või 
mailto:aivar@profile.ee, www.
agromaskin.ee

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504
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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 

VANAVARA

PÕLLUMAJANDUSOÜ 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

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

Kuulutused

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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 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

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa höövelpink. Tel 5698 2603

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

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990
• Müüa tõupuhtaid suguküpseid 
küülikuid. Tel 5547 194
•  S oovin saada väike s e ko era 
väikeseid kutsikaid. Tel 5649 5026

• Kadunud 15.04 kollane kass 
nimega Nunnu (pikakarvaline, 
kaelaalune, käpad ja sabaots on 
valged). Põeb diabeeti. Leidjal 
ühendust võtta tel 5028 443

• 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 erinevas suuruses kartulit. 
Väga varane “Leyla”, “Anjushka”; 
keskvalmiv “Laura”, “Agria” asukohaga 
Aasperes. Tel 5565 1553
• 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 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 odavalt sõnnikut. Kiire! Tel 
5833 0153

• Ostan töökorras traktori T-25. Võib 
olla ilma dokumentideta. Tel 5552 4887
• Ostan T-16 või T-25  kasutatud 
tagumise rehvi. Tel 3227 617, 5331 
3911
• Ostan meevurri. Tel 5669 8961
• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862

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

• 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

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee
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KOOLITUS

TUTVUS

MUUD

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

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

www.kuulutaja.ee

• Naine otsib tööd (koristus või vanuri 
aitamine) Rakveres. Tel 5395 7415
• Kohusetundlik ja korrektne noor 
naine otsib osalise või täistööajaga 
tööd raamatupidajana, raamatupidaja 
assistendina, andmesisestajana või 
sekretärina. Olemas kõrgharidus, 
hea arvutikasutamisoskus. Asukoht 
Rakvere ja selle lähiümbrus. Helistada 
tel 5660 3539
• Otsin tantsuõpetajat kahele 10-11a. 
tüdrukule 2-3 korda nädalas (õhtuti). 
Tel 5535 125
•  P a k u n  t ö ö d  s a e m e e s t e l e 
(liinilaiendus). Tel 5549 113
•  P a k k u d a  t ö ö d  R a k v e r e s 
v ä l i t e r r i t o o r i u m i  h o o l d aja l e -
transporttöölisele (muruniitmine- 
trimmerdamine, tänavate puhastus, 
pisemad remonttööd, kaubavedu 
kaubikuga ning kolimisteenus). Vajalik 
B-kat juhiluba, elukoht Rakvere. Tel 
5662 1474
• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639
• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(soovitav Rakverest või Haljalast, 
osaline tööaeg, sobib pensionärile). 
Info 5092 583
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tõstukijuhti (kasutusel 
Volvo L-70E). Töökoht asub Sondas. 
Helistada tööpäeviti 8-17 tel 5180 106

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

• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd betoonaluste ettevalmistajatele 
ja betoonpõrandate valajatele ning 
üldehitustöölisele.Objektid üle Eesti. 
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

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

TÖÖ

• InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda 
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sobiks hästi 
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824, 
e-mail: info@intarmetall.ee 
• 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
•  A r a r a t  G r i l l  p a k u b  t ö ö d 
klienditeenindajale täistööajaga. 
Töö vahetustega. Pikk ja lühike nädal. 
Palume CV saata arut@hot.ee. Info 
tööpäevadel 10-17 tel 5557 1356

• Jalgpallitreeningud 2008. a s. lastele. 
Tel 5567 7689

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• LP. mesinikud! Luke Vahavabrik 
vahetab kunstkärge (2 €/kg.) 19. aprillil 
(laupäeval) kell 12.00 - 13-00 Rakveres 
Tammiku tn 6. Tel 5133 356

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Võidu 52, E-  R 10.00 - 
18.00, L 10.00 - 15.00

• Kallid inimesed! Rooma-katoliku 
kiriku Rakvere kogudus annab 
teada :  ülestõusmispüha puhul 
toimub toidupühitsemine laupäeval, 
19. aprillil kell 14.00, püha missa 
pühapäeval, 20. aprillil kell 15.30 vene-
poola keeles, kohal on preester isa Josif 
Poolast. Rakvere Heina tn 9-1

TEATED

• Tutvun 60+ korraliku mehega sõpruse 
eesmärgil. Tel 5596 8511

• 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 4 rulli tsink aiavõrku (2x20 m). 
Tel 5279 486
• Soovin osta hakklihakaste (kuni 12, 
mõõdud 595x395x170). Tel 5614 2951
• Ostan mootorratta külgkorvi ja 
mootorsae Druzhba vintsi. Tel 5039 650
• Müüa tuletõrjevoolikuid. Tel 5662 
1987
• Keskealine naine otsib lisatööd 
(transport; aitan aias; kasvuhoones; 
hoolitsen suvila; loomade eest; müün 
midagi jne). Tel 5157 161

• Müüa omavalmistatud tugeva 
kontruktsiooniga puidutreipink. 
Lisaks käi treipeitlite teritamiseks, 
lihvketas, puuripadrun. Kolm 
kiirust. Treipingil kas. 160mm 
padrunit. Tel 5341 3861, 5597 8390

• Müüa 300mm treipingi padrun 4 
pakiga (uus) või vahetada korraliku 
3 pakiga treipingipadruni vastu. Tel 
5170 844
• Müüa Vene-aegse 3-faasilise 3,5 kW 
el.mootoriga kreissaag. Tel 5052 465
• Anda rendile tellingud. Tel 5552 2819

Südamlik kaastunne Ljudmilale 

ISA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Multi Margerist

Su kalmul mälestuste küünal
las loidab sooja leegiga.

Avaldame sügavat kaastunnet Katrinile 
ja Kalmerile perega

TAMARA HAANI
kaotuse puhul.
Kalli perega

Mälestame majanaabrit

TAMARA HAANI
ja avaldame kaastunnet lahkunu tütrele ja 

pojale peredega ning omastele.
Linnu 1 majarahvas

   Sügav kaastunne Eha Traksile kalli 

EMA 
kaotuse puhul. 

Kulinaariatsehhi öine vahetus 

Sügav kaastunne omastele 

ENN MULLA 
kaotuse puhul.

Garaazhinaabrid

Mälestame 

BERTA SALUMÄED
Laulukaaslased

Rakvere Ingeri-Soome Seltsist

   Südamlik kaastunne Liivile kalli isa 

GUSTAV KASKMAN’i
kaotuse puhul. 

Klassikaaslased 28. lennust

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada 
ka telefonil 322 5091 
või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda 
pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee
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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-

03.04.14 Paide vallast Mäo külast lei-
tud isane sõbralik koer.

Missy - Rakvere vallast Karitsa külast 
leitud emane umbes 4 aastane sõbra-
lik koer. Kasvult on Missy väike, ning 
sobib seetõ u häs  toakoeraks. Ise-
loom on tal hea, väga seltsiv ja sõbra-
lik, nii lastega kui ka teiste loomade-
ga. Kuna Missy on pigem rahulik ja 
vaikne koer, siis sobib häs  ka eaka-
male inimesele seltsiliseks. Ka on ta 
saanud kõik vajalikud vaktsineerimi-
sed ja mikrokiibi.

Kutsikad - kolm emast kutsikat oota-
vad veel kodu, nad on terved ja tuge-
vad ning tublid, oskavad juba ise süüa 
ja mü avad aedikus ringi. kutsikad on 
saanud vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi.

Jänksil pole olnud kodu, kus keegi pai 
teeks, sülle võtaks või end musitada 
laseks... Aga talle nii meeldib see 
kõik! Nimelt on Jänks kohe väga pai-
maias sülekiisu, kes ülekõige tahaks 
sind ainult musutada, paneb oma kä-
pakesed sulle kaelale ja musitab terve 
näo üle See on nii armas ja naljakas, 
et tuleb lausa pisar silma, et Jänks sel-
lise sõbraliku kiisuna pole ikka koju 
saanud Preili ise on jänku moodi isegi, 
sellest ka nimi Jänks! Sulgkerge, 
hüplev, kena kassiplika! Meile sa u-
des oli nurriku tervis halb ja tal oli 
soolepõle k, mistõ u tekkis toiduta-
lumatus... pisike ei saanud süüa mi-
dagi muud peale vee ja krõbinate al-
gul... Nüüdseks on Jänksi kõtu korras 
ja ta on valmis võtma e e tee sinna 
oma päris koju! Ta on üsna kribuke 
veel, aga sööb nüüd usinas  ja küll ta 
vars  juurde võtab! Mängida meeldib 
kiisupreilile ka väga ja eriline lemmik 
on mängupuu, kus ripub mänguasi, 
seda näriks ja ajaks käpaga lõpmatu-
seni taga. Jänksu sobib igasse perre, 
talle meeldivad lapsed, teised kiisud 
ja mida iganes veel, peaasi, et saaks 
ainult sülle ja pai ka sealt kõrvalt! Kii-
su on umbes 1 aastane noor preili, 
kes on saanud ussirohtu, vaktsiini, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja ka-
sutab korralikult liivakas .

Ronja - See kaunitar siin on Ronja (na-
gu röövlitütar Ronja). Ronja lei  eks-
levalt tänavalt ning nüüd on ta hea-
des kätes ja otsib uut kodu! Esimesed 
päevad varjupaigas oli kiisu suures 
stressis, susises, näugus, vehkis käpa-
ga ja me mõtlesime, et kuidas temast 
küll niiviisi asja saab... Aga järsku toi-
mus suur muutus, meie armas Ronja 
muutus üleöö väga sõbralikuks ja pai-
maiaks kassineiuks! Olime ja oleme 
kõik väga õnnelikud, et Ronja stressi 
minema ajas! Ronjake on noor, um-
bes 1 aastane, imelise kasukaga kiisu-
preili, tema karvkate on ala  särav ja 
pehme, puhtust oskab ta vägagi häs  
hoida! Iseloomult on ta rahulik, süles 
olemisest ei ole ka Ronjal midagi, tal-
le meeldib, kui teda aknalauale uudis-
tama viia, oiii, kuidas meeldib... seal 
on ju nii palju linnukesi, keda vaadata 
ja unistada nendele jahi pidamisest. 
Ronja on paimaias, lemmikkohad on 
paitamiseks ja sügamiseks pealagi, 
vurrukohad, kurgualune ja pikk-pikk 
pai ninaotsast alaselga välja... vot see 
pai on niiiii mõnus, et Ronja hakkab 
nurruma, vaatab oma ilusate silma-
dega sulle otsa ja mõnuleb! Kiisutüd-
ruk on vaktsineeritud, saanud us-
sirohtu, steriliseeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab nagu tõeline preili lii-
vakas !

Margus Martin

Kunda linna klubisse saabu-
nuid ootas ees teema “Sport 
isiksuse kujundajana” ning se-
da olid lahkama tulnud pea-
korraldajaga seotud persoonid 
organisatsioonidest, kus juu-
bilar oma kirju elutee jooksul 
on tegutsenud.
Konverentsi alustas Jaak Jala-
kas ise, selgitades, miks selline 
sündmus teoks vormub, ning 
järgnenud kaheksa tunni jook-
sul jälgiti veel 17 esineja tähe-
lepanekuid spordist, eneseüle-
tusest, oma tee leidmisest, 
missioonitundest ning paljust 
muust.
Haridustöötajate Liidu aseesi-
mees Aleksander Tiidemanni 
sõnavõtt näitas ametiühingu 
osa õpetajate omavaheliste 
sportlike mõõduvõtmiste kor-
raldamisel, mis omakorda ai-
tab neil pingeid maha võtta ja 
akusid laadida õpilaste isiksu-
seks kujundamise raske prot-
sessi vaheaegadel.
Jaan Malmberg Eesti Kehalise 
Kasvatuse Liidu esindajana tõi 
välja koolituste osa õpetajate 
töös. Näited iga kahe aasta ta-
gant toimuvatest suvekursus-
test Eestimaal ning samalaad-
setest ettevõtmistest Soomes 
ja Karjalas.
Aivo Erkmaa pajatas lugusid 
seiklustest korvpalli noorte-
koondistega ning paremate 
noorte võimalustest jätkata 
oma arenguteed Eestist väljas 
suurte klubide juures. Nime-
kate Euroopa korvpalliklubide 
köögipoolt kiikab enesetäien-
damisest huvitatud Erkmaa 
jätkuvalt ka ise. Seda suuresti 
tänu oma võimekale korvpal-
lurist pojale. 
Huvitavat vaheldust mõttete-
gevusse tõid naised. Tartu Üli-
kooli doktorant Karmen Viik-
maa (pärit Väike-Maarjast, kus 
Jaak Jalakas pärast ülikooli neli 
aastat õpetajaks oli) lahkas 
mõttespordi male olemust, 
selle seoseid psühholoogia, fi-
losoofia ja isiksuste kujunemi-
sega. Igapäevaselt majanduse 
ja rahandusega tegelev Velda 
Buldas tõi aga välja oma mõt-
ted praegu ülimalt aktuaalsel 
teemal:  maksuamet vs spordi-
klubi. Kas ja kuidas - kui üldse 
-  on klubidel võimalik ellu jää-
da, kui tegevus oleneb suuresti 
sellest, mida peaaegu ei ole - 
rahast.

Imedele pole vaja loota
Ajakirjanik Ivar Jurtšenko lah-

Jaak Jalakas tähistas  sünnipäeva spordiseminariga.
Foto: Siim Semiskar

Jaak Jalakas kinkis endale 
sünnipäevaks spordikonverentsi
Mis juhtub siis, kui 
viiega algav aeg hak-
kab otsa saama? Kun-
da korvpallientusiast 
Jaak Jalakas otsustas 
päeval, mil eluaastate 
numbril viimast korda 
viis ees oli, korraldada 
spordikonverentsi.

kas olümpiateemat, Eesti 
sportlaste liiga vara lõppevat 
saavutusmotivatsiooni ning 
nende liigset kartust välja öel-
da oma eesmärke. Samuti tõi 
ta näiteid oma isikliku järeltu-
leva põlvkonna spordiga sina-
sõbraks saamisest.
Sel aastal oma 25. sünnipäeva 
tähistava Eesti Olümpiaaka-
deemia esindaja Reele Rem-
melkoor rääkis asutuse tuntui-
mast firmamärgist – koo-
liolümpiamängudest, mis RO-
Ki poolt valitud maailma 20 
parima olümpiahariduspro-
jekti hulka ning koos Haapsalu 
ja Tallinna õpetajate Leelo Pa-
ju ning Katrin Kroosmanniga 
korraldati enne lõunalauda is-
tumist ka väikene sellelaadne 
jõukatsumine kolme vabataht-
likest koosnenud koondise va-
hel.
Kaugetest kuuekümnendatest 
jätkas ka meediaekspert Raul 
Rebane, kelle haridustee sai 
alguse Pandiveres. Väi-
ke-Maarja kaudu jõudis ta aga 
keskkoolitarkust omandama 
TSIK-i. Oma klass Tallinna 
Spordiinternaatkoolis, kus 
maapoisid kokku said. Igaüks 
oli seal oma küla liider ja enda 
arvates isiksus. Omavahel 
konkureerides ja vastastikku 
üksteist täiendades jõudis 
enamik arvestatavaks tegijaks 
nii Eestimaal kui väljaspoolgi. 
Palju näiteid tõi Raul ka klassi 
pesamuna Jaagu kohta. Esine-
mise teine pooltund kulus 
Gerd Kanteri edutee lahkami-
sele. Huviga tuleb ootama jää-
da sügist, mil peaks valmima 
selleteemalina raamat. Täht-
saimana jäi kõlama oskus 
märgata võimalusi! Pole vaja 
loota imedele, vaid tegutseda 
järjepidevalt! Kõik on elus või-
malik, kui suudad mõelda 
suurelt!
Suurelt mõtlemisest arutles ka 
järgmine esineja, kelleks Gun-
tis Senhofs Lätimaalt. Paar-
kümmend aastat tagasi viis 
korvpall teda kokku Aivo Erk-
maa ja Jaaguga. Ühistelt arute-
ludelt, mida sel ajal toimunud 
mitmepäevastel turniiridel 
õhtuti peeti, kasvas välja mõte 
korraldada midagi suuremat. 
Guntise initsiatiiv lõi uue liiga 
ja algselt vaid Põhja-Euroopa-
le suunatud kavast on nüüd-
seks välja kasvanud Euroopa 
Noorte Korvpalliliiga (EYBL) 
ning meie lõunanaaber selle 
president. Oma esinemises 
rääkis ta sPORTKUNDA mees-
konnast kui liiga omamoodi 
sümbolist, sest nii väikese 
omavalitsuse osavõtt on sünd-
mus omaette. Suure töö mär-
giks oli presidendil konverent-
si korraldajale üle anda EYBL-i 
orden, mis kandis järjekorra-
numbrit kaheksa!
Tänades austuse eest, ütles 
teenekas treener, et Kunda ük-
sinda ei oleks seda koormat 
välja vedanud. Esimesed kor-

rad said tsemendilinna lapsed 
olla osalised siis, kui võistkon-
nad kandsid KK Lurichi ja 
Rakvere Spordikooli nime. Hil-
jem on firmamärgiks olnud 
küll sPORTKUNDA, aga pika 
aja jooksul on olnud abiks Väi-
ke-Maarja KK, Rakvere SK, KK 
HITO ja Märjamaa SK mängi-
jad ning treenerid. Aga tosin 
hooaega Euroopas on võtnud 
suure hulga energiat.
Presidendid kõnetoolis vahe-
tusid. Jätkas Eesti Korvpallilii-
du juht Jüri Ratas, kes samuti 
enda mälestuste varal isiksuse 
arengu kujundamisest spordis 
rääkis ning hea sõnaga vane-
maid, õpetajaid ja treenereid 
meeles pidas.
Henri Ausmaa Eesti Koolis-
pordi Liidust lisas omalt poolt 
humoorikaid seiku koolipõl-
vest ja esimestest katsetustest 
sportlase okkalisel, kuid huvi-
pakkuval teel, mille „takistus-
teks“ olid muusikaõpingud ja 
pillimäng, kuid samas toeta-
mas muusikust isa kirglik 
spordihuvi.

Sõnum Venemaa ava-
rustest
Selle eest, et päeva teine pool 
ei piirduks vaid kõnelemiste-
ga, hoolitsesid Olev Mäe ja 
Peep Pihlak, kelle kitarrimäng 
ja laul vaheldust pakkusid. 
Peagi saabus saali tagasi ka 
spordiklubi juhatuse esimees 
Kaido Vahesalu, kes maakon-
na korvpallimeistrivõistluste 
teise liiga finaalis poistele ük-
sinda nõu andma pidi. See-
kord edukalt! Lisaks põhitur-
niiri võidule ei vääratatud ka 
kohamängudel ning Kaido sai 
anda üle medali Jaagule ning 
karika selle hooaja põhitoetaja 
Eler Hydraulicu esindajale Er-
ko Vallbaumile.
Järgmine esineja tuli pere-
kondlikust ringist. Jaagu õde 
Epp Jalakas on Sisekaitseaka-

deemia Spordikeskuse juhata-
ja. Tema sõnum tuli hoopis 
erilise nurga alt: kuidas mõjub 
mittesportimine isiksuse kuju-
nemisele. Istuv eluviis arvuti 
taga, teleri ees. Autoga kooli, 
tööle, poodi, trenni. Sunda-
sendid õppimisel ja töötami-
sel. Mittesobilik dieet. Kõik see 
kokku kujundab isiksuse, kel-
leks selles saalis küll ei igatse-
tud saada...
Kalle Kollin Märjamaa Spordi-
klubist, viimase EYBL-i koos-
tööpartner, tutvustas ettekan-
des omalaadset, pisikestele 
palluritele alternatiivset võist-
lusvõimalust pakkuvat korv-
palliliigat, mis laste sünniaasta 
järgi kandnud nime 2005-liiga, 
2006-liiga jne.
Trotsist üleoleva suhtumise 
vastu noortesse ja nende tree-
neritesse sündinud võistlus-
sarja hooaja osalustasu oli 
2010. aastal võistkonna kohta 
500 krooni, mis 30 korda väik-
sem summa kui samal hooajal 
küsitud noortemeistrivõistlus-
te A-vanuseklassi osavõtu-
maks. Tänaseks on sari jõud-
nud Eesti Korvpalliliidu tiiva 
alla.
Viimane lektor Üllar Kerde 
saatis sõnumi Venemaa ava-
rustest. Kuna Uhta lennuväli 
oli lumetormi (!) tõttu kolm 
tundi suletud, siis ei jõudnud 
ta Moskvas Tallinna lennukile 
ning Riia kaudu reisides oli 
esinemisaja saabudes alles 
teel. Siiski õnnestus tal saata 
oma esinemise teesid ning 
need lähetati konverentsil osa-
lenute meilidele ootama.
Esinejad kuulatud, tänas kor-
raldaja neid ning ka koostöö-
partnereid Jõgeva Koolituskes-
kust, Kunda Klubi, Eesti Kul-
tuurkapitali, Eesti Korvpallilii-
tu, filmimees Jaanus Lekki ja 
moderaatorit, kelleks oli alla-
kirjutanu.
Järelpeoga jõuti sünnipäeva!
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Rakvere Teatri mängukava aprillis
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

rakvereteater.ee

18. - 20. aprill kell 15 ja 17
21. aprill kell 16

Animafilm
(Perefilm)

HÄRRA PEABODY JA
SHERMAN

19. - 21. aprill kell 19
Draama, komöödia
(Alla 16 a keelatud)

WALL STREETI HUNT

MÕNE REAGA

Tamsalu langes
esiliigas konkurentsist
Tamsalu Los Toros/MinuVine kaotas Eesti esiliiga korvpalli-
meistrivõistluste veerandfinaalis Võrumaa Korvpalliklubile 
ning langes konkurentsist välja.
Seeria avamängu kaotasid läänevirulased Võrus 68:75 ning 
teise kohtumise kodus kõige napimalt 65:66.

Tarvas ühe jalaga poolfinaalis
Alexela Korvpalli Meistriliigas kestavad veerandfinaalmän-
gud. Rakvere Tarvas on kahel korral alistanud KK Pärnu (vii-
mati 86:74) ja on kolme võiduni mängitavas seerias lähedal 
edasipääsule.
Teises Tarva võidumängus jätkus tasavägist heitlust ainult 
mõneks minutiks. Esimese veerandaja võitis Tarvas juba 
kindlalt 36:16 ja poolaja 51:33.
Teiseks poolajaks suutis Pärnu end küll kokku võtta ja vähen-
dada vahe viiepunktiliseks (56:61), seejärel, neljanda veeran-
di alguses, lausa ühele punktile, kuid Tarvas võttis lõpuks ik-
kagi oma. Rakvere poolelt jõudsid kahekohalise arvu punkti-
deni viis meest, kellest resultatiivseim oli Maris Laksa 19 
punktiga. Silver Leppik lisas 18, Kristo Saage 17, Juris Umb-
raško 14 ning Giedrius Gustas 12 silma.

Kuulutaja

Rakvere Jalgpalliklubi
Tarvas mängib kahvatult
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas ei lähe Rakvere JK Tar-
val sel hooajal kõige paremini. Nelja viigi ja ühe võidu kõrvale 
saadi eelmisel nädalavahetusel teine kaotus, kui koduväljakul 
jäädi alla Nõmme Kalju II meeskonnale 0:1. Seejuures jätsid 
vastased realiseerimata penalti. Reedel, 18. aprillil mängib JK 
Tarvas võõrsil Vändra Vaprusega. Enne seda kohtumist on 
läänevirulased seitsme punktiga seitsmendad, Pärnumaa 
meeskonnal on aga seni kirjas vaid üks viigipunkt, kuid neil 
on konkurentidest ka kolm mängu vähem peetud.
Rõõmusõnumeid pole edastada ka madalamatest liigadest. 
Kolmanda liiga idatsoonis jäi Tarvas II alla Tallinna Maccabile 
0:4 ja neljanda liiga idatsoonis sai SK Tapa hoopis suure kere-
täie, kaotades Narva Trans II meeskonnale koguni 0:15.

Aivar Ojaperv

Lääne-Virumaa meistriks pat-
tonis (lühimatšidest koosnev 
võistkonnaturniir) tuli ühen-
dus nimega Kelp (Oleg Anton-
kov, Hannes Linnamägi, Kalle 
Pentel, Mihkel Juhkami, Eino 
Vaher); järgnesid Eisma (Tõnu 
Juhanson, Päivo Lootus, Erki 
Valmra, Arvi Rootsmaa) ning 
Later (Tõnu Mäeker, Ants Olev, 
Raivo Saremat, Jaak Strand-
berg).
Kolmest osavõistlusest koos-
neval tšempionaadi esimesel 
ja teisel etapil läks tabelisse 

küll ridamisi üllatustulemusi, 
kuid lõpuks võtsid suuremate 
kogemuste ja oskustega võist-
konnad siiski oma. Nii näiteks 
oli esimese etapi järel liidriks 
Viru-Nigula (Ants Kalda, Eha 
Kork, Mart Muru, Märt Sutt; 
kokkuvõttes neile neljas koht), 
hilisem meister Kelp alustas 
neljanda ja Later alles seits-
menda kohaga. Teisel etapil 
pressis end esikolmikusse Ta-
pa võistkond (Gerda ja Heinar 
Tiidumaa, Viido Koppel, Rein 
Tali). Viimase etapi võitis La-

ter, Kelp ja Eisma jäid jagama 
teist-kolmandat kohta. Eisma 
pressis end esikolmikusse see-
juures alles viimases mängu-
voorus ning kohapunktide liit-
misel selgus, et see tagas neile 
ka kõige napimalt hõbemeda-
li.
Bridžis on sel aastal jäänud 
selgitada veel kaks maakonna 
meistrit: 5. mail segapaaridele 
ja mai lõpus võistkondade 
klassikalisel turniiril. Võist-
kondlikul turniiril on jäänud 
mängida kolm vooru (mõnel 

võistkonnal ka neli) ning ka 
selles mänguviisis on meistri-
tiitlile kõige lähemal Kelp, kes 
on ülekaalukas liider. Ülejää-
nud võistkonnad paiknevad 
tabelis tihedalt, iga voor võib 
tuua muudatusi, seda enam, 
et liidrite gruppi kuuluvad 
võistkonnad kohtuvad omava-
hel.. Hetkel on teine Viki (Har-
ry Mones, Reet Relvik, Viktor 
Varkki, Alo Sillamaa) ja kol-
mas Later.

Aivar Ojaperv

Tugevamad võtsid bridži lühikesel võistkonnavõistlusel siiski oma

Pühapäeval, 13. aprill peeti 
Vinnis XV Eesti noorte meistri-
võistlused sumos. Neli Lää-
ne-Virumaa klubi - SK Sakura, 
SK Tapa, Väike-Maarja RSK ja 
Eesti karud - jätsid kodumaa-
konda 30 medalit.
Võistlused olid valikturniiriks 
koondise komplekteerimisel 
septembri lõpus peetavale 
noorte EMile, mis praeguse 
kalenderplaani kohaselt peab 
toimuma Ukrainas, Užgorodis. 
Väga tõenäoline on aga, et toi-
mumise kohta muudetakse. 
EMil saab iga riik välja panna 
kuni 2 võistlejat kaalukategoo-
rias.
Läänevirulastest medalivõit-
jad (mitmed loetletutest teeni-
sid kaks või enam medalit): Ele 
Lokk, Jonete Visnapuu; Geiti 
Viljak, Mariliis Vahter, Kadi 
Arula, Joel Visnapuu, Olavi 
Laisaar, Jegor Sahno, Artur 
Morgenson, Ats Pajula, 
Fred-Markuis Rüü, Polina Sah-
no, Eleri Aleksa, Karmen Kukk, 
Kati Tuzberg, Marta Pajula, 
Anabell Eeriksoo, Andris Pent, 
Denis Rudenas

Läänevirulased võitsid sumo
meistrivõistlustelt väga palju medaleid

Poiste U14 raskekaalu finalistid: I Ryan Kruberg, SK Sakura ja II Georg Kovzarov, MK 
Aberg.
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Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing
27. aprillil toimub Tamsalu Kultuurimajas eakate maakondlik 
pidupäev „Tantsu, laulu, muusikat“. Tantsuks mängib ansam-
bel Törts. Peopääsmete õnneloos, loterii. Pääsmeid saab Pen-
sionäride Ühingust 22.-24. aprillil kell 10-14. Rakverest läheb 
buss. Info tel 32 45 013 või 5822 7920.

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Diabeetikute ja Parkinsonide Seltsid kutsuvad 21. aprillil Rak-
veresse, Lille tn. 8 kella 10-12 veresuhkru, kolesterooli, he-
moglobiini ja vererõhu mõõtmisele ja kell 12 algavale loengu-
le naha hooldusest. Mõõtmistel on omaosalus 2 eurot. Mõõt-
mistele palume ette registreeruda telefonil 3242 023 või 5342 
5030.

Virumaa Looduse omnibussi väljasõidud mais
Maikuu on laadakuu.
Info ja registreerimine Rakvere Turismiinfokeskuses Laada 
14, telefon 3242 734, info tel 5690 0141.
2. mai Sigulda lillelaat ja Baltezesi aiand. Osalustasu 30 eurot. 
Väljasõit Tsentrumi kõrvalt kell 6.
11. mai Uudeküla laat ja Kiltsi mõis. Hind 12. eurot. Väljasõit 
Tsentrumi kõrvalt kell 9.
18. mai Türi lillelaat. Hind 10 eurot. Väljasõit Tsentrumi kõr-
valt kell 10.
25. mai Jäneda aiapäev. Hind 8 eurot. Väljasõit Tsentrumi kõr-
valt kell 10.
1. juuni Kuremäe klooster ja Kurtna järved. Hind 12 eurot. 
Väljasõit Tsentrumi kõrvalt kell 10.

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta.
18. aprillil suur munadekoksimise MM. Õhtut ohjab pühade-
jänku DJ Marko Pille.
19. aprillil retrodisko DJ Margus Teetsov
25. aprillil videodisko DJ Andrus Kuzmin.

Rakvere Kultuurikeskus
Laupäeval, 19. aprillil kell 16 Rakvere pangamaja saalis kont-
sert FUSION Pop/Rockkoor Lätist. Tegemist on pea kuue-
kümneliikmelise segakooriga, kus osalevad noored erineva-
test Läti paikadest. Kontserdil esitatakse pop- ja rocklugude 
kooriseadeid ning gospelmuusikat. Kontsert on publikule ta-
suta! Lisainfo: Facebook: Fusion Rakvere Tel: +372 562 100 70 
Korraldab: Rakvere Karmeli Kogudus MTÜ Noorteühendus 
Koma.
Teisipäeval, 22. aprillil kell 18:00 Rakvere reaalgümnaasiumis 
dokfilm “Ballettmeister”. Filmi pikkus 63 min. Pilet 2 eurot va-
hetult enne seanssi.
Teisipäeval, 29. aprillil kell 10 Rakvere rahvamajas doonori-
päev.



24 Reklaam Kuulutaja reede, 18. aprill 2014

• 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

Oleme avatud!

Uus suur valik rõivakangaid
19. aprillil pühade puhul kõik

kardinakangad ja voodipesu -20%
TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele
Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 8-14

Tel 322 4780
Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124
Paide mnt 7i

ILUTOOTED PARIMA
HINNAGA, OSTA NETIST

või laost:
Lääne-Virumaa Pajusti,
Tartu mnt 2.
Kontakt: Kulla OÜ

Tel 53005016

www.epood24.eu

info@epood24.eu

Ostame kulda ja hõbedat

PARIMA HINNAGA

Parandame ja valmistame ehteid

Leiunurk -50%

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

Rakvere Jaama 19 (kirbuturu vastas)

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

Põltsamaal Aia 1a

Lõpumüük OÜ KK-RIDEEN

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

REHVID alates 20.- tk

Kõik kasutatud rehvid -20%

LAI VALIK plekk ja valuvelgi

SUUR VALIK vähekasutatud ja

uusi suverehve 13"-21"

www.k-kummid.ee

TARGA MAJA TEMAATILISED

TEABEKONVERENTSID 2014

Teadmistepõhine ehitus ja targad

ehitusmaterjalid
24. aprill 2014

Rakvere Ametikooli saalis, Piiri 8

•Teadmistepõhine ehitus, kui Eesti ehituse tulevik

Millised muudatused toob kaasa uus ehitusseadustik?

Targad ehitusmaterjalid

Osalustasu 10 €

Vaata konverentsi kava ja registreeru

www.rakveretarkmaja.ee

•
•

18. aprill suletud


