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HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300

Muudatused lasteaedade kohamaksus lk 4-5Ohtlik ristmik Rakveres lk 3

TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%

UUS PEUGEOT 308

www.wiruauto.ee
Wiru Auto OÜ Kreutzwaldi 5b Rakvere
Tel. 329 5560; automüük 329 5565; peugeot@wiruauto.ee

Keskmine kütusekulu al. 3,7 l/100 km

Erihinnaga al. 12 990 €

EUROOPA AASTA AUTO 2014

Vaid üks saab olla parim!

UUS PEUGEOT 308

pakkumine kehtib kuni 30.06.2014. 

Kaskokindlustus 280 €

Tule proovisõidule
Euroopa parima autoga ja
võida reis kahele Pariisi!

Pikk 17

Adoffi 11, KROONIKESKUSE I korrusel

, E–R 10–17.30, L 9–14, P suletud. Tel 322 3828.
Nägemise kontroll neljapäeviti ja laupäeviti eelregistreerimisega.

E–R 10–18, L 10–15, P suletud. Tel 327 7789.
Nägemise kontroll neljapäeviti ja laupäeviti eelregistreerimisega.

SOODUSPAKKUMISED:
-20%

Esmaste prillide tellijatele PRILLIRAAMID -40%

104 €/tk.

49 €/paar

Fotokroomsed progressiivklaasid ,

Pensionäridest tellijatele bifokaalsed klaasid – kaks klaasi ühe hinnaga,

hind alates

hind alates ja nägemise kontroll tasuta. Pakkumine kehtib ainult Pika tänava kaupluses.

* Kõik sooduspakkumised kehtivad klaaside ja raami koosostul! Püsisoodustused õpilastele ja pensionäridele ning peresoodustused.

Ideest teostuseni!

Vilde 14, Rakvere

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

Koduleht: www.küttesalong.ee

(bussijaama lähedal)

MÜÜGILE
SAABUSID
AIAGRILLID

Alates 28. aprill
OLEME UUEL AADRESSIL

Jaama 25, RAKVERE
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Arvamus

JUHTKIRI

Reformierakond otsustas oo-
tamatult, aasta enne Riigikogu 
valimisi, Isamaa ja Res Publica 
Liidu valitsusest külmalt välja 
visata. Oravad pidasid pare-
maks ühte heita hoopis sot-
siaaldemokraatidega. Kuigi 
valitsuse vahetus on Eesti riigi 
jaoks alati keeruline aeg, tuleb 
ühe sammu eest uut koalit-
siooni siiski juba ette tunnus-
tada. Nimelt, Rõivase-Mikseri 
valitsus jätkab Keskerakonna 
igihalja idee elluviimist ehk 
siis tasuta koolitoit jõuab vars-
ti ka gümnaasiumiõpilasteni. 

Tasuta koolitoit
on Keskerakonna
poolt elluviidud idee
Järjest enam tuleb Eesti ühis-
konda kahjuks juurde neid 
lapsi, kelle vanemad ei suuda 
kodus pakkuda korraliku 
kõhutäit. Seda olulisem on, et 
õpilane saaks sooja ja tasuta 
koolilõuna kätte vähemalt 
koolis. Kui kõht on ikka tühi, 
jäävad ka uued teadmised ras-
kemini meelde. Eesti riik peab 
tahtma oma laste eest hoolt 
kanda ning suutma nende 
heaolu eest seista, sest teata-
vasti on iga rahva tulevik pei-
dus just tema noorsoo elujõu-
lisuses. 
Omal ajal, kui Keskerakond oli 
riigis võimul ja Eesti majandu-
sel läks suurepäraselt, oli ühis-
konnale päris keeruline sel-
geks teha, miks on tasuta koo-
litoit üldse vajalik. Täna mõis-
tavad selle sammu mööda-
pääsmatust peaaegu kõik ja 
tasuta koolitoitu võetakse ise-
enesestmõistetavana. Kui tol 
ajal otsustati, et õpilased saa-
vad tasuta koolitoidu kuni põ-
hikooli lõpuni, siis täna astu-

takse järgmine samm edasi, 
mille tulemusena jõuab tasuta 
koolitoit ka gümnaasiumiõpi-
lasteni. Kurb, et seda varem ei 
tehtud, aga parem hiljem kui 
mitte kunagi.

Järgmiseks peab tule-
ma tasuta lasteaiatoit!
Tegelikkuses ei tohiks piirdu-
da ainult põhikooli- ja güm-
naasiumiõpilastele tasuta 
koolitoidu pakkumisega. Ta-
suta lõunat peaks kindlasti 
võimaldama ka lasteaialastele 
kõikjal Eestis, sest on teada, et 
lapse esimesed eluaastad on 
määrava tähtsusega tema üle-
jäänud elus. Kui ei jätku piisa-
valt toitu, kaasnevad sellega 
edaspidised pöördumatud 
muutused nii lapse füüsilises 
kui ka vaimses arengus. Vane-
mate õhuke rahakott ei tohiks 
küll olla 21. sajandi Eestis põh-
juseks, miks laps ei saa tervis-
likku ja täisväärtuslikku toitu – 
kasvõi kord päevas. Kahjuks 
kohtan aga üha enam vane-
maid, kelle lapsed ei käi selle-
pärast lasteaias, et lasteaia ko-
hatasu ja toidu eest maksmine 
käib peredele majanduslikult 
üle jõu. 
Minu juttu kinnitab ka rahvus-
vaheline organisatsioon 
UNICEF, mille kohaselt on 
Eesti lapsed laste heaoluin-
deksi alusel Euroopa Liidus 
paigutatud viimastele kohta-
dele. Üle 30 000 Eesti lapse 
elab ja kasvab täna vaesuspii-
ril või lausa süvavaesuses. Ja 
kõige suuremates raskustes 
ongi pered, kus vanemad on 
töötud või saavad miinimum-
palka. On ülimalt oluline, et 
riik sellistel hetkedel sekkuks 
ja toetaks perekonda ning eel-

kõige kasvavat järelpõlve. Kui 
pole noorsugu, hääbub riik ja 
kaob rahvas.
Eesti rahvas on liiga väike, lu-
bamaks vaesust kannatavaid 
lapsi
On teada, et vaesus on nõia-
ring, millest on ülimalt raske 
ja kohati praktiliselt võimatu 
omal jõul välja tulla. Lisaks 
kehtib ka reegel, et vaesus too-
dab vaesust juurde. Kui pere 
rahalised võimalused oma las-
te harimiseks on tagasihoidli-
kumad, siis laste haridustase 
on tavaliselt ka madalam. Kui 
aga pole korralikku haridust, 
pole ka tasuvat tööd. Sellest 
ringist on ülikeeruline väljuda. 
Seetõttu on äärmiselt oluline, 
et riik tagaks kõikidele eesti 
lastele võrdsed võimalused 
alates lasteaiast kuni koolitee 
lõpuni. Ainult siis saame olla 
kindlad, et uus põlvkond on 
terve, haritud ja edukas. Meie 
riik peab hakkama vaatama 
näoga tavainimese poole. Ük-
sikute kitsaste ringkondade 
huvide eest seismine peaks 
olema teisel kohal. Paraku on 
praegu meie riigis vastupidine 
olukord – valitsuskoalitsioon 
tegutseb eelkõige neid rahas-
tavate ja toetavate ärimeeste 
nimel.

Siret Kotka
Keskerakonna juhatuse liige

Keskerakond on alati
seisnud tasuta koolitoidu eestLukud on loomade jaoks

Tuleb välja, et Rakveres on olemas oma “Raasiku ülesõit”. Pos-
ti ja Jakobsoni tänava ristmikul toimub selle kandi elanike sõ-
nul iga kuu kaks-kolm plekimõlkimist. Midagi nii katastroofi-
list kui Raasikul seal juhtunud muidugi pole, kuid suhteliselt 
hõreda liiklusega ristmiku kohta on ka kaks-kolm pisiavariid 
palju. Ja kes garanteerib, et ühel päeval seal mõni kaubaauto 
liinibussile küljelt sisse ei põruta?
Politsei esindaja leiab, et avariid toimuvad juhtide hooletuse 
tõttu. Mis on muidugi täitsa õige, sest olgu nähtavus või 
teeolud millised tahes, liigelda tuleb ikka oludele vastavalt. Ja 
STOP-märgi eiramine on samuti igapäevanorm: käin sellest 
ristmikust päris tihti mööda ja näen, et just nõnda juhid käi-
tuvad.
Abilinnapea Rainer Miltop pakkus välja, et tähelepanu ärata-
miseks võiks teele joonida täiendava STOP-joone, muuta 
STOP-märgi paremini nähtavaks või paigaldada ristmikule 
lausa hoiatav foor, mis koosneb ühest kollasest vilkuvast tu-
lest. 
Raske öelda, kas neist meetmetest oleks abi: raudteeületus-
kohtadel on ju ka märgid-foorid, aga ikka sõidetakse rongide-
le ette. Kui autojuht on hajameelne või lihtsalt süüdimatu, siis 
ei aita miski. Eks olete teiegi näinud autosid, mis põrutavad 
sirge seljaga üle ristmiku, kuigi punane foorituli koos mitme 
dublandiga vastu sirab.
Raudteeületuskohtades aitaksid ohutust suurendada tõkke-
puud, kuid tänavaristidele neid panna muidugi ei saa. Ehk 
oleks abi hoopis röögatult suurtest plakatitest kirjadega “Oht-
lik! Siin toimub avarii igal viiendal päeval!”? Või tuleks see tä-
navarist, tunnen siinkohal juba ette autojuhtide meelepaha, 
ehitada ringi hoopis ringristmikuks?
Ütlete, et asjatu paanika, pole see asi seal Posti-Jakobsoni 
nurgal sugugi nii hull. Mis see väike plekimõlk ikka teeb, 
kindlustus maksab tuled-viled ja iluliistud kinni ning elu lä-
heb edasi. Aga veel kord: Raasikul polnud ka ükski rongireisi-
ja seni surma saanud kuni ta sai. Ning eelnevad “plekimõlki-
mised” (sealhulgas autojuhi hukkumine ühes varasemas õn-
netuses) asjapulki ja ametimehi tegutsema ei pannud.
Pärast Raasiku õnnetust räägiti palju tõkkepuudest. Mõni 
ametimees julges väita, et pole neistki kasu, sest lukud on loo-
made jaoks, tavaline tõkkepuu autojuhti ei peata. Aasta jook-
sul saavat Eesti autojuhid neist umbes 70st jagu.
Julgeksin vastu vaielda, õigemini täpsustada. Maanteega juba 
horisontaali jõudnud tõkkepuid ei sõideta maha. “Ohvriks” 
satuvad puud, mis on parajasti langemas. Juht näeb (või ei 
näe) punast vilkuvat tuld, arvab, et jõuab veel läbi lipsata (kui 
tõkkepuu veel all pole, on rong kaugel, arutleb ta), aga tegeli-
kult ei jõua. Tõkkepuu langeb auto kapotile või katusele. Tõk-
kepuu ikka midagi rohkemat kui mitte midagi, kui tõkkepuu 
on all ja seda on kaugelt näha, siis nii naljalt seda maha ei sõi-
deta ja rongile ette ei kihutata.
Veel üks meelevaldne võrdlus ja sellest tulenev järeldus tuli 
pähe. Nõukogude sõjaväes aega teenides panin tähele, et kui 
vene sõduril oli vaja uksest sisse minna, kuid uksel oli lukk 
ees, siis murti see lihtsalt maha. Aga kui uks oli “lukustatud” 
tavalise niidijupi ja plastiliinist pitsatiga, siis seda austati, kar-
deti ja käidi suure ringiga mööda. Äkki tuleks meie ristmikud 
ka “pitseerida” tahvliga “Liikluskaamera” ning mõne suvalise 
kastiga, kus seesinane aparaat teoreetiliselt sees võiks olla?

Aivar Ojaperv

Vinni-Pajusti Gümnaasiumis
anti üle Vilde kirjandusauhind
Kolmapäeval, 23. aprillil andis 
Vinni vald üle E. Vilde nimeli-
se kirjandusauhinna, mille tä-
navu pälvis Elo-Maria Rootsi 
koolielu käsitlev romaan “Vai-
mude jaam”.

Kirjandusauhinda rahastab 
Vinni vald ja selle suurus on 
640 eurot.
Kirjandusauhinna žürii valis 
Elo-Maria Rootsi “Vaimude 
jaama” välja nelja nominendi 

seast E. Vilde sünniaastapäe-
val, 4. märtsil.

Kuulutaja

Põles šašlõkibaar
Möödunud laupäeva õhtul 
kustutasid päästjad Kadrina 
vallas Viitna lähistel Rõme-
da külas šašlõkibaari. Tege-
mist on toitlustusasutusega 
Rõmeda Šašlõkibaar Artur, 
kus pakuti armeenia köögi 
roogasid. Häirekeskus sai 
teate tulekahjust kella 17.55 
paiku. Sündmuskohal töö-
tasid operatiivkorrapidaja, 
päästemeeskonnad Tapalt, 
Rakverest, Väike-Maarjast 
ja Kundast ning vabatahtli-
kud päästjad Kadrina, Kär-
mu ja Võsu komandost. Ko-
hal olid ka meedikud. Polit-
sei reguleeris sündmusko-
hal liiklust. Päästjate sünd-
muskohale jõudes olid ka-
hekordse puidust hoone 
plekk-katusest leegid väljas. 
Päästjatel tuli kustutustöö-
de käigus avada katuse-
konstruktsioone tulekollete 
leidmiseks. Päästjad panid 
tule levikule piiri kella 
20.35ks. Tulekahju tagajär-
jel hävis hoone katus täieli-
kult. Kogu hoone sai kustu-
tustööde käigus kuuma-, 
kustutusvee- ja tahmakah-
justusi. Tulekahju tekke-
põhjus on selgitamisel. Ini-
mesed kannatada ei saa-
nud.
Möödunud nädalavahetu-
sel tuli Virumaa päästjatel 
kustutada 84 kulupõlengut, 
neist 66 Ida- ja 18 Lääne-Vi-
rumaal. Sarnased tulekah-
jud jätkusid ka järgmistel 
päevadel.
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Rakvere politsei ot-
sib 23aastast meest

13. aprilli õhtul lahkus Kun-
dast oma kodust 23aastane 
Deniss Tšistjakov, kes pole 
tänaseni koju tagasi tulnud. 
Samuti pole teda ka tööko-
has nähtud. Deniss on 160 
cm pikk, kõhna kehaehitu-
sega, tal on tumedad lühi-
kesed juuksed. Seljas oli tal 
musta värvi jope ja jalas tu-
mesinised teksapüksid. 
Kõigil, kel on infot mehe 
asukoha kohta, helistada 
politsei telefonil 513 9088 
või 110.

Ööl vastu 21. aprilli varasta-
ti Rakverest Tallinna täna-
valt lukustamata kõrval-
hoonest jalgratas väärtuse-
ga 150 eurot.

16. aprillil avastati, et Väike- 
Maarja vallas Rastla külas 
on sisse tungitud tööstus-
hoonesse ning varastatud 
130 liitrit diislikütust, 50 liit-
rit bensiini, veoautoaku ja 
traktori haakekolmnurk. 
Kahju on 394 eurot.

18. aprillil varastati Rakve-
res spordihoone naiste riie-
tusruumist mobiiltelefon ja 
kahest rahakotist kokku 95 
eurot. Kahju kokku on 295 
eurot.

Aivar Ojaperv

“Aeg-ajalt on antud ristmikul 
toimunud tõesti varalise kah-
juga liiklusõnnetusi, kuid ena-
masti on osapooled jõudnud 
kokkuleppele ning pöördunud 
kindlustusse,” ütles Rakvere 
politseijaoskonna patrulltee-
nistuse vanem Margo Kukk. 
“Selliste juhtumite puhul po-
litseid teavitama ei pea ja see-
ga puudub politseil täpne sta-
tistika. Politseile teadaolevalt 
pole viimastel aastatel ühtegi 
tõsisemat ehk inimkannata-
nuga liiklusõnnetust ristmikul 
juhtunud.”
Tõsi: inimkannatanuid pole 
sellel ristmikul toimunud ava-
riides olnud, kuid “kõkse” juh-

19. aprillil avastati, et talve 
jooksul on Tapal Rohelisel 
tänaval maja keldrist varas-
tatud maastikujalgratas 
väärtusega 350 eurot.

Ööl vastu 21. aprilli varasta-
ti Vihula vallas Võsupere 
külas seisnud neljast veoau-
tost kokku 295 liitrit diisli-
kütust. Kahju on 354 eurot. 
Lõhuti ka kütusepaagi kor-
gid.

18. aprillil avastati, et Laek-
vere vallas Rahkla külas on 
tallu tungitud ja varastatud 
veepump, elektriline ket-
tsaag ning metallesemeid. 
Kahju on 1770 eurot.

19. aprillil avastati, et Laek-
vere vallas Kaasiksaare kü-
las on tallu tungitud ja va-
rastatud mootorsaag, võsa-
lõikur, kaks jalgratast, 15 
liitrit bensiini ning teisi ma-
japidamisesemeid. Kahju 
on 635 eurot. 

16. aprillil tungiti Väi-
ke-Maarja vallas Sandimet-
sa külas tallu ning varastati 
jalgratas väärtusega 354 eu-
rot.

Ööl vastu 16. aprilli murti 
Rakveres Narva tänaval sis-
se kolme remontimist vaja-
vasse autosse. Midagi ära ei 
varastatud.

MUST KROONIKA MUST KROONIKARakvere Posti-Jakobsoni
ristmikul toimub palju pisiavariisid
Rakvere Posti-Jakob-
soni ristmik pole küll 
suure liiklustiheduse-
ga, kuid piirkonna ela-
nike sõnul toimub 
seal igas kuus kaks-
kolm väiksemat ava-
riid. Kindlasti on 
üheks põhjuseks juhti-
de tähelepanematus, 
kuid õnnetusi soodus-
tab ka halb nähtavus 
väljasõitmisel peatäna-
vale Jakobsonile.

tub seal tõesti tihti. Siinkirju-
tajale meenub näiteks, et mõ-
ni aasta tagasi sattus seal ava-
riisse isegi fekaaliveok ehk 
rahvakeeli “virtsapütt”. Klaa-
sikilde ja iluliiste vedeleb sel 
ristmikul tõesti tihti. Mis on 
põhjuseks?
“Liiklusõnnetuste peamiseks 
põhjuseks on asjaolu, et auto-
juht ei pea liikluskorraldusva-
hendi nõudest kinni,” leidis 
politseinik Kukk. Selleks, et 
ristmikul oleks liiklus ohutum, 
paigaldati Posti tänava ühele 
suunale, Pika tänava poolt lä-
henejatele STOP-märk, mille 
kohaselt peab juht peatuma 
ristuva sõidutee ääres. Kuid 
kokkupõrked toimuvadki just 
seetõttu, et sõidetakse ristmi-
kule peatumata välja ega 
veenduta manöövri ohutuses.
Posti tänava ühest suunast lä-
henejate vaatevälja piirab 
hoone nurk, teiselt poolt tuli-
jaid segab aga suur puu. Hoo-
nel, kus asub emailitöökoda, 
enam pikka pidu pole, see 
kuulub lammutamisele ja de-
tailplaneeringu põhjal asub 
uus hoonestus Jakobsoni tä-
navast kaugemal. Samuti on 
sinna kavas rajada kõnnitee.
Rakvere abilinnapea Rainer 
Miltop pakkus, et mõned au-
tojuhid võivad sõita ka n-ö au-
tomaatpiloodil ja vana harju-

muse järgi. Liikluskorraldus 
sellel ristmikul muudeti ära 
küll juba ei-tea-kui-ammu, 
aga ometi leidub neid, kes ar-
vavad, et Posti on peatänav ja 
ei vaevu ristmikul kiirustki vä-
hendama. “Kusjuures ka mina 
olen seal ohvriks langenud,” 
meenutas Miltop. “See juhtus 
küll aastaid tagasi, vahetult 
pärast liikluskorralduse muut-
mist. Minu autole põrutati 
Posti tänavalt nii sisse, et pil-
pad taga. Õnnetuse põhjusta-
nud juht tunnistas ausalt, et 

Foto: Ivo Õuekallas

vana harjumuse kohaselt pi-
das ta Postit peateeks.”
Miltopi hinnangul parandaks 
olukorda STOP-märgi dublee-
rimine STOP-joonega, samuti 
peeglite paigaldamine ristmi-
kule. “Nähtavus jätab seal 
tõesti soovida, tuleb ninaga 
ristmikule välja sõita, et näha,” 
tõdes ta. “Oleme viimasel ajal 
mitmele “pimedale” ristmiku-
le peegleid paigaldanud ja ma 
arvan, et ka Posti-Jakobsoni 
ristis oleksid need asjakoha-
sed.”

17. aprillil toimus Posti-Jakobsoni ristmikul järjekordne 
pisiavarii.
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Aivar Ojaperv

Rakveres on lasteaiakohtadest 
küll puudus, kuid tänu koos-
tööle eraettevõtjatega pole 
probleem väga terav ning pä-
rast Rohuaia lasteaia renovee-
rimise lõpetamist kaob see 
pea sootuks. Jutt käib siiski 
vaid 3-7aastastest ehk lasteai-
aealistest lastest. Hoopis hal-
vem on olukord sõimeealiste 
(1,5-3aastased) lastega, kellele 
hoiukohti napib ja jääbki nap-
pima. Linn suudab praegu ta-
gada sõimekoha vaid kolman-
dikule sõimeealistest (tegelik 
vajadus muidugi nii suur pole, 
sest osa emasid eelistab lapse-
ga kodus olla – toim.). 
Sellest tulenevalt on Rakvere 

linnavolikogus menetlemisel 
määrus, mille vastuvõtmisel 
hakatakse sõimeealiste laste 
hoiu teenust linnaeelarvest 
toetama. 

Lapsehoid on alterna-
tiiv sõimerühmale
“Kui vanemahüvitis hakkab 
lõppema, on iga ema küsimu-
se ees, mis edasi saab,” rääkis 
abilinnapea Kairit Pihlak. 
“Lapse jaoks on loomulikult 
ideaalne, kui ema on lapsega 
koos vähemalt kolm esimest 
eluaastat, kuid paljudel Eesti 
peredel pole kahjuks kerge 
loobuda nii pikaks ajaks ühe 
vanema palgast. Seetõttu on 
huvi sõimerühma koha vastu 
suur, kuid paljudel omavalit-
sustel pole kohti piisavalt pak-
kuda. Õigemini pole küsimus 
kohtades, vaid ikka rahas, mis 
koha loomiseks nii investee-
ringute kui ka ülalpidamise 
kuludena tuleb panustada.”
“Kuna sõimekohtade juurde-
loomine käib Rakvere linnal 
hetkel üle jõu, saab lahendus 
peituda laste perehoius, kus 
üks ema või vanaema, kellel 
on tegevusluba, võtab enda 
lapsele lisaks hoida kuni neli 
last,” jätkas ta. “Ettevõtliku-

mad lapsehoidjad võivad tee-
nust pakkuda ka spetsiaalselt 
selleks kohandatud ruumides, 
kuid sellisel juhul on tervise-
kaitse tingimused karmimad, 
aga täidetavad. Hetkel tegut-
seb Rakveres küll vaid üks te-
gevusloaga lapsehoid, kuid 
loodetavasti leidub piisavalt 
ettevõtlikke inimesi, kes ar-
mastavad lapsi ja soovivad 
teenusepakkujatena ennast 
teostada.”
Selline lastehoid läheb aga va-
nemale hoopis rohkem maks-

ma kui n-ö tavaline koht sõi-
merühmas ja seepärast on 
Rakvere linn valmis sõimeea-
liste laste hoidu toetama.
Eelnõu põhjal kujuneb toetuse 
määraks ühe lapse kohta ka-
lendrikuus 70-95 protsenti 
Rakvere linnavalitsuse kinni-
tatud munitsipaallasteasutus-
te kulude madalaimast mak-
sumusest ühe lapse kohta 
(suurusjärk jääb vahemikku 
140-180 eurot). Toetust maks-
takse alates lapsehoiuteenuse 
osutamise alguskuupäevast 

kuni lapsehoiuteenuse osuta-
mise lõppemiseni või lapse 
kolmeaastaseks saamisel õp-
peaasta lõpuni. Õigust toetu-
sele ei teki lapsehoiuteenuse 
saajal, kui vanem osutab 
lapsehoiuteenust oma kodus. 
Toetuse taotlejaks on lapse-
hoiuteenuse osutaja ja see 
makstakse välja temale, mitte 
hoiuteenust kasutavale lapse-
vanemale. Praeguse plaani 
põhjal on toetuse taotluste esi-
tamise tähtaeg 2014. aasta 1. 
august. 2014. aastal määratak-

se ja makstakse toetust alates 
septembrist osutatud lapse-
hoiuteenuse eest.
“Lapsehoiu teemat kui reaal-
set alternatiivi sõimerühmale 
on Rakvere linna volikogus ja 
komisjonides käsitletud juba 
aastaid ja positiivne meelsus 
selle teenuse suhtes kajastub 
linna arengukavas,” lisas abi-
linnapea Kairit Pihlak. 
Olgu lisatud, et samateemali-
ne seaduseelnõu on ka Riigi-
kogu menetluses, kuid seal ku-
lub vastuvõtmiseks ilmselt 
palju rohkem aega kui Rakve-
res, kus määruse eelnõu muu-
tub määruseks ilmselt juba vo-
likogu järgmisel istungil. 
Tänavu märtsikuu seisuga 
soovib sõimekohta 144 Rakve-
re last. Alates 1. septembrist 
kuni aasta lõpuni on linna eel-
arves vahendeid 20-23 lapse 
hoiuteenuse toetamiseks.

Kohamaks tõuseb 9.50 
eurot
Kui eelnev uudis on lastevane-
matele kahtlemata rõõmustav, 
siis järgnev mitte nii väga. Ni-
melt kavatseb linn tõsta n-ö 
lasteaiamaksu ehk vanemate 
poolt kaetava koolieelse laste-
asutuse kulude osa suurust.
Hetkel on vanema poolt kae-
tav osa 15,34 eurot kuus, hin-
natõusu järel suureneb see 
lasteaiarühmades 9.50 eurot, 
sõimerühmades veelgi roh-
kem. Samas pole linnal erilisi 
alternatiive: praegune hind 
hakkas kehtima juba 1997. 
aastal, moodustades 28,4 prot-
senti toonasest alampalgast. 
Hinnatõusu järel hakkab laste-
aia kohatasu suurus moodus-
tama 7 protsenti töötasu prae-
gusest alammäärast, sõime-
rühmas 12 protsenti.
Rakveres on lasteaia koha-
maks praegu vaat et kõige 
väiksem Eestis ja jääb alumi-
sele nivoole ka pärast hinna-
tõusu (võrdluseks: näiteks Tal-
linna-lähedases Viimsi vallas 
on kohamaks 71 eurot kuus). 
Samas on Rakvere lasteaedade 
õpetajate palk (keskmine het-
kel 715 eurot) Eesti sama vald-
konna keskmisega võrreldes 
sellest üle.Eelnõu põhjal jõus-
tub määrus uuest õppeaastast 
ehk 1. septembrist.
“Arvestades viimaste aastate 
majanduskuludest tekkinud 
hinnatõuse, alushariduse sea-
dusest tulenevaid ülesandeid, 
riigipoolse rahalise toetuse vä-
henemist õpetajate koolitus-
kulude katmisel, on lapseva-
nema osaluse suurendamine 
rahastamise allikana praktili-
selt ainus võimalus kvaliteetse 
alushariduse andmise jätku-
miseks,” seisab ellnõu põhjen-
duskirjas. “2014. aastal tõuseb 
aiarühma tasu vanemale 9,50 
eurot kuus, mis katab osaliselt 
viimaste aastate elukalliduse 
tõusu.”

Rakvere tahab tõsta lasteaia kohamaksu 
ja hakata toetama lapsehoiuteenust
Rakvere linnavoliko-
gus on menetlemisel 
kaks koolieelikutest 
lapsi puudutavat mää-
rust, mille kehtima 
hakkamisel tõuseb las-
teaia kohamaks, kuid 
samas hakkab linn 
maksma sõimeealiste 
laste hoiuteenusele 
toetust.

Soodustused suurenevad
Rohuaia lasteaia lasteaiarühmades jääb osalustasu 
endiseks uue lasteaiahoone valmimiseni. Lisaks sä-
testab eelnõu kahe ja enama lapsega peredele soo-
dustused, mida Rakveres varem ei rakendatud. Sa-
muti on vähekindlustatud peredel endiselt võimalik 
taotleda linnalt koolitustoetust lasteaiamaksu tasu-
miseks.
Eelnõu kehtestamisel lisanduks linna eelarvesse sel-
lel aastal 24 500 eurot ja 2015. aastal vähemalt
74 000 eurot.
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Auto kätte 0%
sissemaksega ja
lepingutasuta!

Autoliisingu pakkujaks on Krediidipanga Liisingu AS. 

Tutvu tingimustega www.krediidipank.ee, vajadusel 

konsulteeri pangatöötajaga. Krediidi kulukuse esialgne 

määr on 2,68% aastas järgmistel näidistingimustel: 

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

jääkväärtus 30%;  lepinguperiood 60 kuud; lepingu- 

tasu 0 eurot.

Liisingu eripakkumine kehtib kuni

30.04.2014 uutele ja kasutatud

Toyotadele maksumusega kuni 23 000€.

Rakvere linnamalev, kus saab 
tööd 90 noort alates 13. elu-
aastast, kutsutakse kokku ka 
sel suvel. Viis rühma saab tööd 
Rakvere linnas ning üks välis-
rühm toimetab Roosta Puhke-
külas. Peamisteks töödeks lin-
nas on heakorratööd. Linna-
malev töötab 5. juunist kuni 
18. juulini kokku kuues vahe-
tuses. 

Registreerimine linnamale-
vasse algab 28. aprillil kell 12 
Rakvere linna kodulehel www.
rakvere.ee (link ilmub esile-
hel). Registreerimise kuupäe-
vaks peab nooruk olema 
13aastane ja tema rahvastiku-
registrijärgne elukoht peab 
olema Rakvere linnas.
Registreerida saavad kuni 
18aastased Rakvere linna ela-

nikud. Osalustasu 10 eurot.
Linnamaleva eesmärk on pak-
kuda lastele suvel võimalust 
tööd teha ning lisaks sellele 
ühistegevusi ja –koolitusi töö-
välisel ajal. Malevas töötamise 
ajal pakutakse noortele tasuta 
lõunat.
Rakvere linnamaleva projekti-
juht on Mari-Liis Küüsmaa. 
Telefoni number 55645096. 

E-post: linnamalev@rakvere.
ee
Linnamaleva tööd koordinee-
rib kultuuri- ja noorsoo-
tööspetsialist Marju Altmäe 
tel: 322 5879, mobiil: 
53268054, e-post marju.alt-
mae@rakvere.ee

Kuulutaja

Rakveres algab peagi linnamalevasse registreerimine

Esmaspäeva hommikul toi-
mus Lääne- ja Ida-Virumaal 
kontrollreid juhtide kainuse 
tuvastamiseks. Ida prefektuuri 
korrakaitsjad kõrvaldasid liik-
lusest 13 alkoholi tarvitanud 
sõidukijuhti. Autojuhtide kai-
nust kontrolliti Jõhvis Puru 
teel, Narva sissesõidul ja Rak-
vere lähistel Pärnu-Sõmeru 
maantee 147. kilomeetril.
Jõhvis kontrolliti 718 sõiduki-
juhti, kellest kuuel tuvastati al-
koholi piirmäära ületamine. 
Narva linna sissesõidul läbis 
kontrolli ligi 1400 sõidukijuhti, 
alkoholi tarvitanud juhte oli 
samuti kuus. Rakvere lähistel 
jõudis politsei ühe tunni jook-
sul kontrollida 323 sõidukijuh-
ti, kellest üks oli alkoholi tarvi-

tanud. Lisaks tuvastas 
politsei, et ühel sõidu-
kijuhtidest polnud 
juhtimisõigust. 
Kõikide rikkumiste 
osas alustas politsei 
väärteomenetluse. 
“Sõiduki juhtimise 
puhul on oluline, et 
juhi reageerimiskiirus 
ja tähelepanu oleks 
maksimaalne. Alko-
hol pärsib neid oma-
dusi tunduvalt, selle-
ga seoses tõuseb risk 
sattuda liiklusõnne-
tusse,“ ütles Jõhvi po-
litseijaoskonna pat-
rullteenistuse vanem Kalle 
Kuusik. „Politsei jätkab ka 
edaspidi aktiivselt kontroll- 

reidide korraldamist, et taba-
da võimalikult palju neid, kes 
ei hooli enda ega teiste ohutu-
sest ja otsustavad sõidukit juh-

tida pärast alkoholi tarvita-
mist,“ lisas ta. 

Virumaal kõrvaldati
liiklusest 13 roolijoodikut
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Harro Puusild

Kanal 2 noortesarjast „Ühika-
rotid” tuttava Liina Raua (en-
dine Vahter) elu on tänaseks 
poliitikaga tihedalt segune-
nud. 2010. aasta lõpus liitus ta 
Sotsiaaldemokraatliku Era-
konnaga ja sai peagi noorsot-
side asepresidendiks. Sellel 
kevadel kandideerib Raud eu-
roparlamenti. 
Liina tunnistab, et valituks 
osutumisse ta praegu ei usu, 
sest SDE nimekiri on tugev. 
„Kui mu kõrval on näiteks 
Hannes Hanso, kelle elukoge-
mus ja teadmised võimaldak-
sid tal europarlamendis Eesti 
jaoks kasulikum olla, siis 
võib-olla valituks osutudes 
loobuksin,” mõtiskleb Liina. 
„Samas mõtlen, et seal on 751 
liiget, kelle keskmine vanus on 
60. Saaksin tegeleda noorte as-
jadega.” On ju Liinal juba ka 
Euroopa-kogemust, sest noor-
sotside asepresidendina viibis 
ta näiteks noortegarantii loo-
mise juures. Noortegarantii on 
uus viis lahendada alla 25aas-

Liina Raud: Noored, välism 
Noor poliitik Liina 
Raud käis keskkooli-
ajal välismaal õppimi-
se nimel prügilas tööl. 

taste töötuse probleem. 
Liina sõnul on noorte asjadega 
tegelejaid vähe. Praegu sõidab 
Liina tihti mööda Eestit ja kü-
lastab koole, käies vabatahtli-
kuna õpilastele rääkimas, miks 
eelistada kutseharidust ja mil-
lised eelised annab välismaal 
õppimine. 
Tegelikult võikski Liinat nime-
tada kõige ehedamaks näiteks 
sellest, et kõik on võimalik. Tü-
ri Gümnaasiumis õppis ta nel-
jadele-viitele ja viibis aasta va-
hetusõpilasena Taanis. Ehkki 
kõik eeldused ülikoolis jätka-
miseks olid olemas, otsustas 
Liina kutsekooli kasuks. Te-
mast sai juuksur. 
Just see üks aasta Taanis andis 
Liinale uue hoo ja selgema et-
tekujutuse tulevikust. Ta naa-
sis kodumaale veendumusega, 
et kutseharidus on väärt asi ja 
pärast keskkooli ei pea sugugi 
kohe kõrgkoolis jätkama. „Kui 
tagasi tulin, uskusin, et saan 
kutsekoolist hea hariduse ja 
leiva lauale. Teadsin, et tahan 
teha midagi oma kätega. Taa-
nis räägitakse ametikoolidest 
palju ja see on seal täiesti tava-
line asi.” 
Ka erialavalikut pole Liina iial 
kahetsenud. „Kui minult küsi-
takse, kes ma tahan olla, siis 
soovin endiselt olla juuksur.” Foto: Keidi Porval

Toiduliidu korraldatud kon-
kursil pälvis tänavu Eesti pari-
ma toiduaine tiitli Farmi Kree-
ka jogurtite sari. 
Farmi turundusjuhi Ruta Kal-
laspooliku sõnul on tiitel suur 
tunnustus kogu ettevõttele. 
„Eesti piimatoodete tase on 
kõrge ning inimeste mait-
se-eelistused muutuvad ajas,” 
märkis ta. “Toidutootjana on 
meie eesmärk neile ootustele 
vastata, teeme selle nimel tõ-
sist tööd ja meie Kreeka jogur-
titele osaks saanud tunnustus 
kinnitab, et oleme õigel teel. 
Eesti tarbija huvi naturaalsete 
ja lisaainetevabade toiduaine-
te vastu on iga aastaga kasva-
nud, ometi oli kreeka jogurt 
veel aasta tagasi eestlase toi-
dulaual pigem tavapäratu toi-
duaine. Nüüdseks on tarbija 
Kreeka jogurti väga hästi vastu 
võtnud, mis näitab, et oleme 
tabanud märki,” rõõmustas 
Kallaspoolik.
Farmi Kreeka jogurtitesarjas ei 
ole kasutatud paksendajaid, 
tärklist ega stabilisaatoreid - 
kreemja ning koorese struk-
tuuri annab spetsiaalne teh-
noloogia. Jogurtid on valmis-
tatud termostaatmeetodil. Kui 
tavapäraselt tehakse jogurt 
valmis spetsiaalses jogurtitan-
kis ning seejärel villitakse top-
sidesse, siis termostaatjogurti 
tegemisel toimub toote ha-
pendamine topsides. Selline 
tehnoloogia ei lõhu jogurti 

struktuuri ja võimaldab säili-
tada toote konsistentsi – jogurt 
jääb väga tihe, paks ja kreem-
jas. Farmi Kreeka ja Türgi jo-
gurtid on esimesed termos-
taatmeetodil valmistatud jo-
gurtid Eestis. 
Eesti parima toiduaine Kreeka 
jogurtite sarjas on lisaks mait-
sestamata Kreeka jogurtile 
poes saadaval ka Kreeka jo-
gurt moosilisandiga – muraka, 
maasika ning mustika-vaarika 

moosidega. Nagu ka jogurt, on 
moosid ilma igasuguste lisan-
diteta. Eestis valmistatud mu-
rakamoosis on veidi loodus-
likku pakendajat ehk pektiini. 
Tegemist on pea ainsate mar-
jalisandiga jogurtidega Eestis, 
milles pole kasutatud tärklist 
ega želatiini.
Farmi kaubamärgi omanik 
Maag Piimatööstus AS (www.
farmi.ee) on suurima tooteva-
likuga piimatööstusettevõte 

Eestis. Farmi kaubamärgi too-
teid valmistatakse Ida-Viru-
maal Jõhvis ainult Eestist, pea-
miselt Viru- ja Vooremaalt va-
rutud piimast. Maag Piima-
tööstus AS kuulub toiduainete 
tootmise ja müügiga tegele-
vasse kontserni Maag Grupp. 
Täielikult Eesti kapitalil põhi-
nevasse kontserni kuuluvad li-
saks Maag Piimatööstusele ka 
Rannarootsi Lihatööstus ja 
Maag Konservitööstus.

Eesti parim toiduaine on Farmi Kreeka jogurtite sari
Eesti Parim Toiduaine 2014 konkursi võitjad
Eesti Parim Toiduaine 2014 kuldmärk – Farmi Köögi Kreeka jo-
gurtite sari, Maag Piimatööstus AS

Kuldmärgid
Parim mittealkohoolne jook - Pai Pluss smuutid, Põltsamaa Felix 
AS
Parim alkohoolne jook - Vana Tallinn Signature, Liviko AS
Parim toit tervisele – Tere piim D-vitamiiniga 2,5%, Tere AS

Hõbemärgid
Parim piimatoode - Farmi Köögi Kreeka jogurtite sari, Maag Piima-
tööstus AS
Parim pagaritoode - Fazer Freshi puuviljaleivake, Fazer Eesti AS
Parim kondiitritoode – Kalevi Finest martsipanikompvek, Kalev AS
Parim magustoit - Jäämurdja, Balbiino AS
Parim köögiviljatoode - kodune marineeritud kurk küüslaugu ja 
mustasõstralehtedega, Põltsamaa Felix AS
Parim lihatoode - Maks ja Mooritsa keefiri-kamašašlõkk, Atria Eesti 
AS
Parim kalatoode - vürtsikilufilee küüslauguga Premium, Eesti 
Traalpüügi Ühistu
Parim kaste - Felixi küüslaugukaste, Põltsamaa Felix AS
Parim valmistoit - Põltsamaa kodune praekapsas Põltsamaa Kuld-
sega, Põltsamaa Felix AS

Parimad piirkondlikud tooted:
Lõuna-Eesti väikeettevõttelt - Manu hõrk jõhvikakaste, MTÜ Peip-
simaa Kogukonnaköök
Põhja-Eesti väikeettevõttelt - plombiirjäätis meega, Pure Line Pro-
duct OÜ
Virumaa väikeettevõttelt - külmkuivatatud maasikas, Freezedry OÜ
Lääne-Eesti Väikeettevõttelt - mustsõstraketšup, Kuressaare Jäätis 
OÜ

Eriauhinnad
Tallinna Ettevõtlusameti eriauhind - mustasõstra oolongtee, Es-
pecha OÜ
Kokkade lemmik - Muah! rukkileiva-kaneeli koorejogurt, Valio Ees-
ti AS
Kaupmeeste lemmik - Viini šnitsel, Rannarootsi Lihatööstus AS
Meedia lemmik - Pai Plussi smuutid, Põltsamaa Felix AS
Rahva lemmik – Muhu leib seemnetega, Muhu Pagarid OÜ
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aale õppima!
Oma lugu räägibki Liina nüüd 
koolides ja julgustab noori va-
hetusõpilaseks minema. Liina 
sõnul on huvi võõrsil õppimise 
vastu noorte seas suur ja enim 
küsitaksegi selle kohta, kuidas 
leida raha.
Liina sõnul ei tohiks võimalu-
sed sõltuda rahakoti paksu-
sest. Ka Raud ise pidi Taani ni-
mel tublisti vaeva nägema. 
Rahvusvahelise õpilasvahetu-
sega tegeleva YFU-inimeste 
külaskäik Türi gümnaasiumis-
se sütitas Liinas soovi igal ju-
hul minna. „Ma teadsin, et ta-
han minna. Läksin koju ja rää-
kisin emale. Ta vaatas mulle 
otsa ja ütles, et temal pole selle 
jaoks raha. Selle peale läksin 
põlema, et mis mõttes ma ei 
lähe,” naerab Liina südamest. 
„Ütlesin siis, et leian sponsorid 
ja lähen!” 
Liina hakkaski sponsoreid ot-
sima ja küsis toetust mitmelt 
firmalt. Toetussummad olid 
väiksed, umbes 5000 krooni 
ettevõtte kohta. Kokku oli vaja 
saada 69 000 krooni. „Ma töö-
tasin ka näiteks prügilas. Ne-
mad andsid mulle reisiks raha 
ja mina tegin tööd.” 
Liina sai lõpuks raha kokku ja 
viibis aastatel 2005-2006 Taa-
nis. „YFU on tegelikult rikaste 
privileeg. Või pead sa ise ole-

ma väga tugev. Minek nõuab 
suurt pingutust, et küsida fir-
madelt raha. See on kallis,” tõ-
deb Liina.

Liiga palju väljarännet 
Liina sõnul räägitakse mee-
dias kahetsusväärselt palju 
väljarändest ja välismaal töö-
tamisest, vähem aga õppimis-
võimalustest. „Noored on ju 
nii vastuvõtlikud sellele, mida 
neile räägitakse,” vihjab Liina, 
et meedia võiks rohkem tähe-
lepanu juhtida õppimisele. 
Just kool on Liina arvates pa-
rim võimalus proovida elu raja 
taga, põletamata sildu kodu-
maaga.
„Liiga vähe tähelepanu pööra-
takse sellele, et peame tegele-
ma noorte harimisega. Nemad 
peavad elama selles tulevikus, 
mida meie täna kujundame. 
Meil on vaja nende ideid,” too-
nitab Liina. 
Eesti kaugemate koolide õpila-
sed tunnevad huvi nii õppimi-
se kui töötamise vastu. „Poo-
led tahavad ära ja pooled taha-
vad oma elukohta jääda, aga 
kui tahetakse minna, siis ikka 
välismaale.” 
Liina on tõestus sellest, et kut-
sekool ei sule ülikooliuksi. 
2011. aastal asus Liina Tallinna 
Tehnikaülikooli rahvusvahelisi 

suhteid tudeerima. Tõuke sel-
leks andis liitumine sotsidega 
2010. aasta lõpus. 
„Loomulikult oli tõuge see, et 
olin noorsotside asepresident 
ja pidin rahvusvaheliste suhe-
te eest niikuinii vastutama. Ma 
usun sellessse, et praktika käib 
koos õppimisega,” poetab Lii-
na. Samuti leiab Liina, et on 
suur vahe, kas minna ülikooli 
19- või 25aastasena. „Vanema-
na on sinu elukogemus ju 
täiesti erinev ja suhtumine 
kõrgharidusse samuti.” 
Liina poliitilist elu võimendas 
televisiooni sattumine. 2010. 
aasta kevadel startinud ja rei-
tingutabelid vallutanud Kanal 
2 noortesari „Ühikarotid” len-
nutas Liina hoobilt avalikkuse 
tähelepanu keskpunkti. Just 
televisioon viis Liina kokku 
uute inimestega ja lõpuks po-
liitikasse, millega neiu on seo-
tud tänini. 
„Kui küsida, kas ma kandidee-
riksin praegu europarlamenti, 
kui ma poleks sarjas mängi-
nud, siis vastus oleks ei, ma ei 
kandideeriks. Poliitika on tul-
nud puhtalt sealtkaudu.” 

Täiskohaga pereema 
Liina jagabki oma aega pere, 
töö ja poliitika vahel. Mullu te-
lesaatejuhi ja muusiku Mihkel 

Rauaga abiellunud Liina põhi-
tähelepanu kuulub täna siiski 
aastasele pisitütrele Mirjamile. 
„Tegelen päris palju poliitikast 
tulenevaga, kuid ma ei saa se-
da teha kodus ja  tütre arvelt. 
Ma ei alahinda ka oma und,” 
ütleb Liina, et öösel töötamine 
ei ole tema jaoks. 
Päevapoliitikal hoiab Liina sil-
ma peal. Ukraina sündmustest 
on Liinal ülevaade olemas 
ning Eesti uue vahevalitsuse ja 
peaministri üle hea meel. „Ma 
arvan, et Taavi Rõivas tuleb vä-
ga hästi toime ja õpib kiiresti, 
olles asja sees. Teine asi on 
see, kas teda usaldatakse. Kui 
näiteks Venemaa peaks meid 
ründama, siis kas tema aval-
dused oleksid usutavad?” mõ-
tiskleb Liina. „Tal on enda 
tõestamiseks väga head või-
malused. Sooliselt on see va-
litsus samuti võrdsem.” 
Oma tulevikku ei näe Liina aga 
vaid poliitikas. Ta tahab prae-
guse kooli lõpetada ja edasi 
õppida, oma tööd hästi teha ja 
poliitikas Eesti jaoks olemas 
olla.
„Ma ei taha saada sõltuvaks 
sellest, et pean saama poliiti-
kuks. Tahan ka tulevikus teha 
juuksuritööd, samas tahan ma 
ka poliitikas olemas olla,” kir-
jeldab Liina oma nägemust.  
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Kütteseadmete müügiga tege-
lev Küttesalong OÜ kolib Rak-
vere kesklinnast Vilde tänavalt 
aadressile Jaama pst 25, kuhu 
ettevõte ostis maja ja kus 
kauplemiseks on varasemast 
rohkem ruumi. Uues asupai-
gas avatakse uksed juba järg-
misel esmaspäeval, 28. aprillil.
“Kui me aasta tagasi alustasi-
me, siis esialgsed plaanid olid 
natukene väiksemad, kui välja 
kujunes,” lausus Küttesalong 
OÜ üks omanikest Aivar Sekk. 
“Ideid ja mõtteid on juurde 
tulnud. Konkurentsis püsimi-
seks ning kasumlikult tööta-

miseks on vaja suuremat müü-
gipinda, olemasolev rendi-
pind jäi meile väikseks.”
Küttesalong, nagu nimigi üt-
leb, tegeleb kütteseadmete 
müügiga. Müügiartikliteks on 
näiteks ahjud, pliidid, kõikvõi-
malikud kaminad, radiaatorid, 
korstnad jne, samuti nimeta-
tute tarvikud ja hooldusva-
hendid. “Peame ajaga kaasas 
käima ja sortimenti laienda-
ma,” märkis Sekk. “Seni pole 
ruumipuuudusel saanud tege-
leda näiteks soojuspumpade 
või päikese- ja tuuleenergial 
töötavate kütteseadmetega. 

Uues salongis tahame ka neid 
müüma hakata. Ja grillihooaeg 
on lähenemas: müüki tulevad 
ka väligrillid.”
“Konkurents on tihe, pea igas 
ehitusmaterjalide kaupluses 
on kütteseadmed müügil,” jät-
kas ta. “Meie eeliseks on asja-
olu, et pakume komplekstee-
nust: oleme kliendile nõu ja 
jõuga abiks, soovi korral paku-
me täisteenust ostust-müügist 
kuni paigalduseni. Samuti on 
meile jõukohased terviklahen-
dused ideest teostuseni, kus-
juures klient saab plaanimi-
sel-projekteerimisel oma taht-

mistega kaasa lüüa.”
Küttesalong OÜle kuulub ka 
väike emailitöökoda Posti ja 
Jakobsoni tänava ristmikul, 
mis nüüd samuti uude asupai-
ka Jaama puiesteel kolib. 
“Emailitöökojas valmistame 
metallist ja emailitud silte-vii-
tasid, samuti teeme muid liht-
samaid plekitöid. Näiteks sa-
longis müügil olevad kühv-
lid-roobid on osaliselt meie 
oma töökoja toodang.”

Aivar Ojaperv

Maris Marko

Kui Berliini trahter kuus aastat 
tagasi tegevuse lõpetas ja ka-
siino ruumid üle võttis, aval-
das Roman Kusma lootust, et 
ega see nii jää ning kunagi 
söögikohaks ehitatud hoone 
saab veel oma esialgse funkt-
siooni tagasi. Nii on tänaseks 
ka läinud. Möödunud nädala 
lõpust on trahteri uksed taas 
sööjatele-joojatele ning pidu-
listele avatud.
Berliini trahterisse sisenedes 
tekib nostalgiline äratundmis-
rõõm. See pole küll sugugi see-
sama trahter, mida linnarah-
vas ja küllap kaugemaltki küla-
lised kümne aasta tagusest 
ajast mäletavad, aga midagi on 
ka toonasest alles – üldine at-
mosfäär, tumedad lauad-too-
lid, lahke pererahvas...
Võrreldes ammuste aegadega 
on Berliini trahter tublisti kas-
vanud. Uksest sisenedes satub 
kohe saali, kuhu mahub lahe-
dasti üle 80 sööja, pidude kor-
ral on külastajaid ilmselt 

Rakvere Küttesalong
kolib kesklinnast suuremale pinnale

Berliini trahter avas uksed
Berliini trahter Rakve-
re keskväljaku ääres 
on salamahti uksed 
lahti teinud ning esi-
mesed peodki on juba 
möödas.

märksa rohkem, ilma et trügi-
miseks läheks. Baarilett on 
leidnud koha ruumi tagumises 
otsas, köök asub selle taga. 
Teisel korrusel on tualetid ja 
suitsuruum. Erilist rõõmu val-
mistab see, et nüüd on avatud 
vaade ka kõigist kolmest 
keskväljaku poole jäävast ak-
nast.

Mõnusa hõnguga
Sisekujunduses domineerivad 
tumedad toonid, silma torkab 
tervet seina kattev raamatu-
riiuli imitatsioon. „Raamatud 
on ikka tarkade inimeste pä-
rusmaa. Võib-olla annab see 
raamaturiiul märku, et tege-
mist on natuke intellektuaal-
sema kohaga kui lihtsalt õlle-
kaga. See loob minu arvates 
mõnusa hõngu,“ arvas Kusma. 
Laia tänava poolne sein mee-
nutab oma väikeste piltidega 
endisaegset Berliini trahterit. 
Roman Kusma sõnul oli ku-
junduse loomisel abiks Jule 
Käen-Torm. „Nii kujundus kui 
menüü on meie oma Berliini 
trahteri stiil, kohalik Rakvere 
nägu, see, mida siinne klient 
meilt ootab,“ rääkis Kusma.
Menüü koostamisel käis abiks 
Imre Kose, aga Kusma sõnul 
on alles päris palju asju ka 
Berliini trahteri vanast me-
nüüst, näiteks Pohmellisupp, 
California salat, Baieri salat 

Saksa praevorstiga. 

Hobi või missioon
Söögikohtade rajamine näib 
olevat Roman Kusma hobi. 
Berliini trahter, Laada Cafe, 
Viitna kõrts, Kaerajaan Tallin-
nas, kaks söögikohta Aqvas, 
mis ka juba olulise uuendus-
kuuri läbi teinud, Turuplatz, li-
saks veel rida asutuste kohvi-
kuid, koolisööklaid ja muud 
niisugust. „Täna on minuga 
seotud lisaks Berliini trahterile 
veel Kaerajaan ja Aqva resto-
ranid,“ ütles Kusma, arvates, et 
praeguseks peaks Rakveres 
kõik turunišid olema täidetud. 
„Ma teen neid asju alati tunde 
järgi. Kui on idee, mõte ja sise-
tunne ütleb, et see on õige, siis 
tuleb asi ära teha.“ Berliini 
trahteri mahamüümist Kusma 
otseselt ei kahetsenud, sest 
see otsus andis aega ja võima-
luse Aqva rajamiseks, aga üt-
les, et selline tunne oli küll, et 
tahaks seda trahterit uuesti te-
ha. „Turuplatz oli selleks vaja-
lik, et keskväljakul toitlustami-
ne ära ei kaoks. See täitis oma 
ülesande ja loovutas nüüd ko-
ha Berliini trahterile,“ selgitas 
Kusma oma manöövreid. Ilm-
selt oli sohvabaari jaoks Rak-
vere ka pisut liiga väike linn. 
Samas, kui trahteri jaoks po-
leks ruumid vabanenud, oleks 
Kusma jätkanud Turuplatziga. 

„Tollel pinnal oli liiga palju pii-
ranguid, ülemistel korrustel 
on eluasemed, nii et pidusid 
seal suurt korraldada ei saa-
nud,“ märkis Roman Kusma.

Elu enne avamist
Külastajad on Kusma sõnul 
Berliini trahteri kiiresti üles 
leidnud ja omaks võtnud. Esi-
mesed peod läksid täis majale, 
vaatamata sellele, et mingit 
suurt reklaami ei tehtud. Nä-
dalavahetused elava muusika-
ga ja teemapeod on trahteri 
eluplaani kindlalt sisse kirju-
tatud. Hetkel valmistatakse et-
te 30. aprillil toimuvat volbri-
õhtu pidu.
Ka lõunastajad on kunagi sis-
setallatud rajad uuesti üles 
leidnud. Lõunapakkumised 
on Berliinis tavapäraselt ole-
mas. Kusma sõnul on plaanis 
lõunapakkumist hoida laie-
mana kui vaid üks supp ja 
praad. „Praade võiks olla ikka 
rohkem kui üks ja me tahame 
panna siia salatilaua, kus ini-
mene saaks ise endale salati 
komplekteerida.“ Esimene kuu 
möödub Berliini trahteris sis-
setöötamise tähe all. Uuritak-
se inimeste ootusi, kohenda-
takse menüüd. Mais-juunis on 
plaanis avada väliterrass, mis 
tuleb veel suurem, kui oli Tu-
ruplatzil. Mais on oodata ka 
trahteri pidulikku avamist.

Foto: Maris Marko

Galeriis on igikestev 
kunst
Rakvere Galerii uurib sel ke-
vadel kunsti pikkust. Galeriis 
avatud Lääne-Virumaa 
kunstnike ühisnäitus kannab 
nime „Ars longa“.
„Elu on lühike, kunst pikk,“ 
tõdes Hippokrates, nentides, 
et täiuse saavutamiseks ei 
jätku aega. Seda, kas kunst 
kestab igavesti, ei saa kunagi 
kindlaks teha, aga kevadnäi-
tus annab lootust, et pikka iga 
siinsel kunstil ehk siiski on.
Näitusel on väljas töid 23 autorilt, 
on nii maale, fotosid, skulptuure kui installatsioone. Esinda-
tud on tuntumad kohalikud autorid, aga arvestatav hulk näi-
tusel osalejatest on Rakvere Galeriis oma loominguga esimest 
korda. 
„Mul on sellest näitusest nii suur rõõm,“ kiitis galerii kuraator 
Riho Hütt. „Meie kunstnikud tulevad alati oma töödega välja 
ning need tööd on nii ausad ja siirad. Meie tegijad on tublid, 
ma olen nende üle väga uhke.“
Näitus jääb avatuks kuuks ajaks.

Maris Marko

Uued tänavanimed Rakveres
Rakvere linnavolikogu otsustas määrata mitmele tänavajupile 
uue nime. 
Senine Raudtee tänav lõigus Näituse tänav kuni Arkna tee 1h 
kinnisasi hakkab kandma nime Tehase tänav. “Raudtee tänav 
oma praegusel kujul pole täies ulatuses enam läbitav, sest se-
da poolitavad erakinnistud. Segaduste vältimiseks hakkavad 
Raudtee tänava eraldi seisvad lõigud kandma nüüd ka eraldi 
nimesid,” põhjendas abilinnapea Rainer Miltop.
Jupp Lennuki tänavast, mis viib Nortsu teelt koduloomade 
varjupaiga juurde, hakkab kandma nime Kasarmu tänav. Tu-
levikus ehitatakse see tänavalõik pikemaks, sellest saab lisa-
sissepääs JELD-Weni krundile.
Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee hakkab ka Rakvere linna territoo-
riumil kandma ametlikku tänavanime Ringtee. Kõnealune 
teelõik kulgeb nii Rakvere vallas kui ka linnas, valla territoo-
riumil on selle nimi juba praegu Ringtee, kajastudes ka valla 
territooriumile jäävate kinnistute aadressides. Rakvere linna 
territooriumil asuvad kinnistud kannavad aga mõne teise tä-
nava nime, kuigi füüsiliselt asuvad ringtee ääres. “Selline olu-
kord tekitab vaid segadust,” tõdes Miltop. “Koostöös vallaga 
tahame ühtlustada ka aadresside numbrid.”

Aivar Ojaperv

Renate Leppiku lambakesed 
toovad galeriisse kevadist 
õrnust.
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Lugeja küsib:

Kui on sõlmitud tähtajaline 
tööleping (näiteks 2 kuuks), 
kas siis töölepingu lõppe-
misel tuleb hüvitada ka 
puhkusetasu töötatud aja 
eest?

Vastab Tööinspektsiooni 
Lääne inspektsiooni 
tööinspektor-jurist Liis 
Valdmets.

Töölepingu seaduse (edas-
pidi TLS) § 71 järgi tuleb ka-
sutamata jäänud põhipuh-
kus töösuhte lõppedes ra-
has hüvitada.
Töösuhte kestuse ajal ei ole 
puhkuse rahas või muudes 
hüvedes hüvitamine luba-
tud (TLS § 70 lõige 3).
Puhkuse aegumise kohta 
käivat regulatsiooni arvesse 
võttes (TLS § 68 lõige 6) 
kuulub hüvitamisele maksi-
maalselt kahe kalendriaasta 
jooksul väljateenitud, kuid 
kasutamata jäänud põhi-
puhkus.
Seega nii tähtajalise kui ka 
tähtajatu töölepingu lõppe-
misel on tööandja kohusta-
tud hüvitama töötajale ka-
sutamata jäänud aegumata 
põhipuhkuse rahas.

Kuulutaja

TeTT gusama
elu kodud

JURIST ANNAB NÕU
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Hillar Kohv

Artjom unistas lapsepõlves 
juhtida vilkuritega autot ehk 
saada politseinikuks, tuletõr-
jujaks või kiirabiauto juhiks. 
Pärast “Eesti otsib superstaari” 
saates võistlemist ja teise koha 
võitmist on tema kontser-
digraafik tihe ning selle kõige 
kõrvalt on laulja suurim välja-
kutse lõpetada ülikool.

Artjom Savitski, teie sünni-
päev ja sünnikodu ning teie 
rahvus?
Sündisin 1992. aastal Tallin-
nas. Minus leidub nii ukraina, 
valgevene kui ka poola verd. 
Kuigi enamik aega mu päevast 
möödub eesti keeles suheldes, 
siis kodukeel on mul vene 
keel.

Kelleks unistasite lapsepõl-
ves saada?
Unistasin alati juhtida vilkuri-
tega autot. Et siis politseinik, 
tuletõrjuja või kiirabiauto juht 
olid meelepärased ametid.

Millal tekkis huvi “Eesti otsib 
superstaari” saatest osa võt-
ta?
Tegelikult tekkis saate vastu 
huvi juba väga ammu, kuid 

ARTJOM SAVITSKI:
suurim soov on ülikool ära lõpetada
Artjom Savitski sai 
tuntuks TV3 saatest 
“Eesti otsib superstaa-
ri”, kus ta saavutas tei-
se koha.

Endel Pärna juhtis ehtpärnalik vaist

esimest korda julgesin proovi-
da kolmandal hooajal, siis ei 
õnnestunud mul isegi kollast 
kaarti hankida. Neljandal hoo-
ajal läks aga kordades eduka-
malt ja saavutasin auväärse 
teise koha.

Kes osalejatest olid teie arva-
tes heal tasemel ning kellega 
neist suhtlete-sõbrustate 
praegugi?
Taseme poolest olid vahest 
kõige tugevamad Imre, Teele 
ja Rosanna. Tegelikult pole pä-
ris ammu finalistidega suhel-
nud, vahel, kui trehvame kus-
kil ühisüritustel, vahetame 
paar sõna.

Mida arvate žüriist? Kas nen-
de kriitika oli õigustatud või 
olid mõnel žüriiliikmel 
omad eelistused ning mõnda 
esinejat tehti meelega maha?
See on selge, et igaühel meist 
on ikka omad lemmikud, kuid 
žürii jäi alati ausaks ning ke-
dagi spetsiaalselt küll maha ei 
tehtud.

Kas lähemal ajal uusi laule 
ka salvestate?
Kindlasti. Just hiljuti tuli koos 
Luisa Värgiga välja uus singel, 
mis kannab pealkirja „Kopu-
ta“. Nimelt tuuritame hetkel 
koos Luisaga mööda Eestit 
ringi, tuur kannab nime „Ke-
vad koputab“. Kindlasti soovi-
tan kõigil tulla, kontserdid on 
intiimsed ja akustilises võtmes 
ning publik on siiani väga ra-

hule jäänud.

Millist muusikat kuulate? 
Kes on teie lemmiklauljad?
Maailmas on nii palju muusi-
kat, et hetkel on mul isegi ras-
ke öelda žanrit, mida ma kuu-
lan. Kui lugu on hea, siis minu 
jaoks ei oma tähtsust, mis stii-
lis see tehtud on. Lauljatest on 
mu lemmikud Adam Lambert, 
Bruno Mars, Chris Cornell.

Millist raadiojaama kuulate 
kõige meelsamini?
Raadiot kuulan tavaliselt ai-
nult autos, kuid viimasel ajal 
meeldib mulle vaikuses sõita. 
Mõnus on roolis olles omi 
mõtteid mõelda. See on minu 
jaoks väike põgenemine ja 
puhkus päevarütmist.

Kuidas fännid teiega kontak-
ti saaksid?
Facebooki fännilehe kaudu: 
https://www.facebook.com/
artjomsavitski. Sealt saab ka 
infot tulevatest kontsertidest 
ja ülesastumistest. Seal võib ka 
mulle kirjutada.

Teie perekond? Lapsed?
Ema, isa, vanaemad, vanaisad, 
onud, tädid. Lapsi endal pole. 
Huvialadeks on muusika, rei-
simine, ujumine, võrkpall.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Eelmine aasta oli sündmuste-
rohke.
Ma arvan, et kõige paremini 

jäid meelde suvetuur koos 
Põhja-Tallinnaga ja reis Valge-
venesse „Slavjanski Bazaar“ 
üritusele, kus sain lauluvõist-
lusel esindada Eestit. Samuti 
sai eelmisel aastal välja antud 
kolm singlit: „7 roosi“, „Noored 
oleme“ ja „Lõputu“. Kahele 

neist tegime ka video.

Millised on teie plaanid käes-
olevaks aastaks üldisemalt?
Hetke plaan on ülikool ära lõ-
petada. Seda raskendab suhte-
liselt tihe kontserdigraafik ke-
vadperioodil, kuid ma usun, et 

saan hakkama. Veel soovik-
sin leida nii palju aega, et 
saaksin nädalaks või kaheks 
keskkonda vahetada ning en-
nast tühjaks kirjutada. Tun-
nen, et päris palju on kogu-
nenud, ja tahaksin selle kõik 
muusikasse suunata.

Marvi Taggo

Endel Pärn oli Estonia teatri 
parim operetilaulja, kirjutas 
teatri kunagine lavastaja Paul 
Mägi. Miks just Pärn? Aga sel-
lepärast, et Pärna hääleulatus 
oli ainult kolm tooni ja sedagi 
siis, kui hääl korras oli. Kuid 
nende kolme tooniga võis ta 
imekspandavalt laulda lugu-
sid, mis ulatusid kahe ja poole 
oktaavini. Pärn ei olnud hääle 
poolest operetilaulja, aga ta ei 
kaotanud lauldes kunagi lava-
kuju. 
“Endel Pärn oli sündinud näit-
leja, kes arenes oma rollis,” on 
öelnud lavastaja Sulev Nõm-
mik. “Ruttu haarav, alati en-
dast noorem, parastav. Tema-
ga polnud kerge kellelgi.”
Kui lavastaja murdis pead ja 
lootis, et küll tüki mõte talle 

enesele proovide käigus sel-
geks saab, tuli Pärn norima: 
mis selle tüki mõte ikka on?

Usaldasid
teineteise oskamatust
Monoklit kandnud ja stepikin-
gi klõbistanud operetimiljonä-
rid ning säravad naljakrahvid 
moodustavad kolmandiku En-
del Pärna loomingust, kuid 
jäävad siiski kaugele tema te-
le-, teatri- ja filmirollidest. 
Need viimased on operetikoo-
miku tõsiosad, milles leidus 
isegi vapustavat traagikat. En-
del Pärn oli üks neid näitle-
jaid, tänu kellele telelavastu-
sed ja filmistsenaariumid ku-
nagi režissööri portfelli ei jää-
nud. Pärn oli tuntud ka raa-
diokuuldemängudes.
Kuidas Endel Pärn teleekraa-
nile sattus? “Televisiooni kut-
sus mind režissöör Virve Aru-
oja,” on ta ise meenutanud. 
“Ütlesin Virvele, et ei oska te-
levisioonis midagi teha. Virve 
selgitas, et tema ka ei oskavat. 
Usaldades teineteise oskama-

tust, andis Virve mulle ni-
miosa telelavastuses “Prohhor 
XVII”.”
Ja Pärn hakkas kaameras ela-
ma. Seda võimaldas ehtpärna-
lik vaist. 
“Pärna tegi telenäitlejaks tema 
ääretu täpsus liikumises, 
misanstseenides, teksti and-
mises. Pärn kuulus vana hea 
põlvkonna näitlejate hulka,” 
selgitas teleteatris “Draakoni” 
lavastanud Gunnar Kilgas.
Pärna Pürjermeisteri kuju 
“Draakonis” algas isiklikust 
garderoobist: ta otsis sobiva 
ülikonna, kinnitas selle revääri 
külge kuradimaski, mille tütar 
oli Leedust toonud. Kaunista-
des selle valge lindi ja säravate 
kividega, sai maskist Draakoni 
märk Pürjermeistri rinnas.

Mängis
episoode oma elust
Miks näitleja end väliselt ku-
jundab? Selle kohta oli Endel 
Pärnal eluaegne etteheide: 
noored kardavad pausi ja lae-
navad frakki.

Ita Ever tundis Endel Pärnas 
juba lõhnast ära tõelise meist-
ri: “Endel oli särav näitleja, ke-
da oli võtteplats täis. Ta ei 
“surnud” ära ka siis, kui filmi-
keeles öeldi: “Mootor! Kaame-
ra! Läks!” Aga mis puutub ka-
rakteritesse, siis selles osas 
kuulub ta selliste näitlejate 
hulka nagu näiteks Ants Esko-
la, kes võis ka bussipeatuses 
seistes mängida kümmekonna 
minuti jooksul ära kolm rolli. 
Ka Pärna pilk oli tegeliku elu 
suhtes vastuvõtlik, ta oli osav 
mängima episoode oma 
elust.”
Endel Pärnale tõid leiva lauale 
rollid operetilaval, aga keegi ei 
kahelnud, et selle oleks ta väl-
ja teeninud ka draamalaval. 
Estonia teatris töötas laulev ja 
tantsiv Pärn, teleteatri ekraanil 
oli mõtlev ja kõnelev Pärn. 
Ning alati oli ta isiksus, mitte 
lihtsalt üks kuju.
Rahvusooper Estonia austas 
suurt meistrit 24. aprillil toi-
munud operetigalaga.

21. aprillil oleks ar-
mastatud operetinäit-
leja Endel Pärn saanud 
saja-aastaseks.
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UUED TOOTED

Proovi uhiuusi Hellus õuna-kaneeli ja maasika jogurteid suures pakendis.
Hellus tooted on tervislikud ja sisaldavad ME-3 piimahappebakterit.
Hellus – 10 aastat Eesti parimate teadlaste uuringuid!

Hellus
õuna-kaneeli-
ja maasika-
jogurt

UUS TOODE

FARMI
Dipikaste

200g
aiaürtidega

Ei sisalda
maitsetugevdajat
ega säilitusaineid!

TURUTARE
Laada 18, Rakvere
E R

L

P

- 9.00-18.00

9.00-15.00

suletud

Tel: 32 23 908

KÕIK päikeseprillid

Meeste

dressipüksid

Slazenger

Jalgratta tarvikud!

PALETTE juuksevärvid

KÕIK üksikud kruusid

Laste õue mänguasjad!

KÕIK

padjakatted

Laste lemmik

FURBY

Laste t-särgid!

Laste kummikud

8,00

17,90

4,60 4,20

29,90

18,00

6,40

12,53

UUS KAUP!

3,76 3,36

-20%

UUS KAUP!

-20%

20,93

UUS KAUP!

12,60

Plastmass

•KARBID

•ÄMBRID

•KAUSID

UUS KAUP!

Color

Creme

Natural

Color

KÕIK

Soodsate

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

SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:

NÄ
DA

LA
PA

KK
UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
PA

KK
UM

IS
ED

5-11.05

PÄ
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ED
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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.

25-27.04
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2.88

Lauavein Penasol
al 11%, 1L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.68
0.98

-31%

3.40 €/kg

Kodujuust Alma
200g / 2 sorti / Valio

0.68
0.98

-31%

0.03 €/tk

Prügikotid Fantee
(60L) 20tk

0.10
0.14

-29%

2.86 €/kg

Glasuuritud dessert
35g / 3 sorti

25-28.04

25.04-1.05

NÄ
DA
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LÕ
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ED

NÄ
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LA
LÕ
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ED

0.34

0.48 1.58

Õun Poola
kg

Kobartomat
kg

Mugulsibul
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

HE
A

HI
NN

AG
A

Pizzakate
kg

Rosina röstsai
(viilutatud)
350g

2.88

4.48

Kodune sink
kg

6.98

0.88

Punase kapsa salat
kg

2.51 €/kg

Sprotid Senga
(õlis) 240g

Kilud tomatikastmes
240g

AINULT 1.05

0.74
1.08

-31%

3.08 €/kg

Sibula grillvorst
1kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Hele Õlu
Alexander 1Pint
5,2%, 0,568L
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

Makaronid
Presto Fusilli
400g

AINULT 3.05

AINULT 4.05

1.98
3.48

-43%

0.38
0.49

1.58 €/kg

HEA
HIND

+0.08

0.69
1.21 €/l

AINULT 2.05

0.64
0.88

-27%

1.28 €/kg

0.20
0.34

0.50 €/kg

-41%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

0.98 0.98 4.84

2.18

1.38
1.38 1.35 5.58

3.98

2.14-29% -27%

-45%

-36%

1.96 €/kg 3.92 €/kg

7.27 €/kg

2.60 €/kg

Pärmi-lehttaigen Cristella
(külmutatud) 500g / Eesti Pagar

Suitsutatud sulajuustutoode
(45%) 250g / 2 sorti

Hollandi juust
1kg

Kartulikrõpsud
Chiosletten
Lorenz 3-pakk

300g

Hapukapsa borš
(veiselihaga) 530g
Salvest

0.99
1.58

-37%

0.04 €/leht

HEA
HIND

0.74 0.74
1.14 0.96

-35%

1.48 €/kg 1.64 €/kg

Riis Doris
4x125g

Poolrasvane margariin
Delma Extra
(soolaga) 39%, 450g

HEA
HIND

Kommikarp Toffifee
400g

3.98
5.98

-33%

9.95 €/kg

0.94
1.38

-32%

0.47 €/L

Sidruni-laimimaitseline
mandariinijook Gutta
Fresh 2L

3.98 3.54
2.01 €/L +6x0.08 1.18 €/L

Siider Somersby
(pirni) 4,5%, 6x0,33L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Küpsetuspaber Serla
24 lehte

0.99
1.56

-37%

al. 0.10 €/tk

Hügieenisidemed Always
al 7tk, 3 sorti

1.98
3.98

-50%

Naiste sukkpüksid
Bellissima
miss (20den)

2 paari

7.98
12.98

-39%

7.13 €/kg

Geelkapslid Ariel
(32x35g) 1120g / 2 sorti

0.98
1.94

-49%

1.31 €/L

WC puhastusvahend
Harpic fresh
750ml

0.99 €/paar

2.38
3.68

P/s vorst
Jõmmu
kg

HEA
HIND

0.54
1.08 €/L +0.08

Hele õlu Karl Friedrich
5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

2.88
3.88

Teravamaitseline
ribi-riba
kg

HEA
HIND

4.48
5.88

Šarlotte
kook
kg

HEA
HIND

+6x0.08

Õlu Karl Friedrich
5,0%, 6x0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.
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SOODUSPAKKUMISED!
25. aprill 1. mai-

* 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.

0.68

0.94

0.78

0.68

0.88

1.28

1.98

1.54

0.98

12.98

2.58

0.88

0.39

0.35

1.08

6.98

0.943.48

1.74

1.08

1.28

0.88

6.78

0.92

0.88

1.18

1.44

4.98 1.38

0.14

1.09

0.98

1.24

10.58

1.88 3.98

0.88

1.24

0.98

0.88

1.04

1.52

2.58

al 1.98

1.38

3.18

1.13

0.49

0.44

1.48

1.184.58

2.28

1.44

1.68

1.14

1.14

1.28

1.88

1.94

0.18

1.34

1.14

1.46

2.98 5.98

Maksapasteet
200g / Rannarootsi

Lahe pasteet
200g / Nõo
Lihatööstus

Tomatikaste
300g / Salvest

Kohvivalgendaja
Carmen
200g

Nõudepesuvahend
Fairy Chamomille
500ml

Lihaleib
500g / Tallegg

Juustuvorst Vastse-Kuuste
500g / Atria

Makaronid
Gold
500g / 2 sorti

Jäätee Nestea
1,5L / 2 sorti

Viski Grants
The Family Reserve
40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesugeel
Mayeri Color
1L

Doktorivorst
(viilutatud)
190g / Rakvere
Lihakombinaat

Kodusai
(viilutatud)
320g / Fazer

Sarvesai Croissant 7 Days
60g / 4 sorti

Karastusjook
Sprite
2L

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

Vitamiini-koeraküpsised
Pedigree
Biscrok
200g

Pesupulber
Bonux
Color 3 in 1
1,4kg

Pihvid juustuga
(jahutatud)
360g / Rakvere
Lihakombinaat

Kodujuust MuMuu
al 280g / 3 sorti
Tere

Kartulikrõpsud Lay´s
(sibulamaitselised)
220g

Hele ja tume õlu
1795 Czech Lager
al 4,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viin Arsenich Vodka
ja muu piiritusjook
Arsenitch Sandthorn
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Tume šokolaad (greibiga)
100g / Kalev

Kerge sink
linnulihast
(viilutatud)
150g / Rakvere
Lihakombinaat

Või
82%, 200g
Tere

Šokolaad Eco
(suhkruvaba)
90g / 2 sorti

Lauavein Old Gruzia
al 12%, 0,75L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Schauma šampoon
Color Shine
250ml

Lahustuv kohvimaitseline
jook Jacobs Cafe Latte
14g

Täidetud ribi
keele ja
šampinjonidega
(viilutatud)
135g / Nõo
Lihatööstus

Väherasvane Margariin
Voimix Creamy
40%, 400g

Pralineekompvekid
Oravake
175g / Kalev

Rumm Tobacco Black
37,5%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Dušigeel Byphasse
Passion Flower
500ml

Kreempalsam Garnier
Moisture Match
(normaalsele nahale)
50ml

3.40 €/kg

4.70 €/kg

2.60 €/kg

3.40 €/kg

1.76 €/L

2.56 €/kg

3.96 €/kg

al 3.08 €/kg

0.65 €/L +0.08

18.54 €/L

4.63 €/kg

1.22 €/kg

5.83 €/kg

0.54 €/L +0.08

13.96 €/L

4.70 €/kg2.49 €/kg

4.83 €/kg

al 3.60 €/kg

5.82 €/kg

1.76 €/L +0.08

13.56 €/L

9.20 €/kg

5.87 €/kg

5.90 €/kg

16.00 €/kg

6.64 €/L 5.52 €/L

10.00 €/kg

8.07 €/kg

2.45 €/kg

7.09 €/kg

15.11 €/L

3.76 €/L 79.60 €/L

Hind alates

8.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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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

OTSID UUT KODU? 
Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas.

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

Võta ühendust 322 5091 või kuulutus@kuulutaja.ee

Müüa kesklinna läheduses Rägavere 
tee ja Karja tn ris  s renoveerimist vajav 
tulekahjustusega hoonestatud kinnistu. 
Kinnistul palkmaja ja kõrvalhoone. Krundile 
on toodud vee- kanalisatsioonitrassid ja 
side kaablid. Elektri liitumine olemas. HIND 
34000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere linnas Vesiveski tn väikese 
paisu taga oleva veekogu ääres rahulikus 
piirkonnas kahe korruseline elamu. Hoonel 
juurdeehitusena garaazh ja saun. Maja 
ümber väike krunt, mis vajab korrastamist. 
Krundi suurus 600 m². HIND 56 000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Koeru vallas, Vaol rahulikus 
piirkonnas väike talukoht, palkmaja, saun, 2 
kuuri, maakivist lauda ja garaazhi osa. Maja 
juures oma kaev ja kogumiskaev. Krundi 
suurus 5990 m². Sobiv koht suvekoduks. 
HIND 24 000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa ideaalses korras suur maja Aseri 
keskuses rahulikul  Tel l ise tänaval, 
ümberringi naabrid. Sobib suurele perele, 
mitmed kõrvalhooned, grillimisnurk, saun, 
kinnine veranda, ideaalses korras õueala 
(peenrad, suur kasvuhoone, marjapõõsad, 
lillepeenrad). Majal kõik aknad vahetatud, 
küte Pellet ahjuga või puudega. Maja ei vaja 
remon  , võib kohe elama asuda. HIND 105 
000 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa suvekodu Iisakul, Kuru külas, 
mille kooseisus on palkmaja, palkidest 
heas korras aida- ja laudahoone. Hoovis 
oma kaev, avar hoov. Peipsi järv vahetus 
läheduses. Kena koht, läheduses mets 
rannamändidega ja liivaluited. Krundi 
suurus 18068 m². HIND 64 000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa elamumaa Kadrinas.  Krundi 
suurus 1 317 m². Elamumaal olemas 
vundament, ehitusluba ja maja projekt. 
Elektri liitumisleping olemas, vee ja 
kanalisatsiooni leping olemas. HIND 11 
000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 
soe päiksel ine 2-toal ine korter. 
Korter on renoveeritud, aknad on 
vahetatud, majas toimiv korteriühistu. 
Korteriühistul plaanis maja välisfassaad 
korrastada sellel suvel. HIND 32 500 
EUR. Helista 56814899 Kerly

Müüa 4-toaline rõduga avar korter 
Mulla tänaval Rakveres. Korter asub 
maja keskel ja on hästi soe. Korteri 
juurde kuulub ka garaaž. Majas on häs   
toimiv korteriühistu. Kesklinn asub 100 
m-se jalutuskäigu kaugusel. HIND 55 
000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Tamsalus Ääsi 6 , 3 toaline korter. 
Korter tühi, kasutamiseks valmis. On 
alustatud remon  , seinad ja laed on 
krohvitud ja tasandatud. HIND 3 500 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa väga soodne korter Tamsalus 
Sääse 10. Roheline ja ilus koht. Aiamaa 
kasutamise võimalus ja võimalus osta 
garaazh. Korter vajab remon  . Korter 
asub maja keskel ja on soe. Tingi! HIND 
2 200 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa äsja renoveeritud 2 toaline 
avatud köögiga korter  Rakvere 
südalinna vahetusläheduses, Tuleviku 
5. Toimiv korteriühistu. Korteris on 
aknad vahetatud, korter on tühi ja sisse 
kolimiseks kohe valmis. HIND 23 000 
EUR. Helista 5530227

Müüa ridaelamuboks Rakveres Silla tn. 
Privaatne asukoht, kesklinna lähedal. 
100 m kaugusel park ja  igid. 5 tuba, 
ühistu, madalad kommunaalkulud, 
puit põrandad, saun, oma aiaga hoov 
ja terrass. HIND 88 000 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

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA
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Tel 516 4685

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

ANDA RENDILE 
ruumid 

Rohuaia 21
I korrus - 15, 20, 20 m²

II korrus - 20, 25 m²
Tel 5657 2760
        327 1111

• 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 11 600 €. 
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 ahiküttega korter 
Rohuaia 7 (I korrus). Hind 5500 €. Tel 
5077 365
• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Tartu 14. San.remont tehtud. Hind 
5500 €. Tel 5077 365
• Müüa 1toaline korter Vinnis (II 
korrus, 39 m2). Tel 5554 0402
• Müüa 1toaline rõduga korter Rakkes 
(43 m2). Info 5675 0239
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn (III k., üp. 39 m2). Hind 15 
900 €. Tel 5884 1258
• Müüa 2toaline korter (I k., toad 
eraldi, suur köök) Kungla tn 11. Otse 
omanikult. Tel 5326 9908
• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres (51,7 m2), remonti vajav. Tel 
5850 7868

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Üldpind 33 m2. Suur 
krunt (1803 m2), saun, kuur, kaev. 
Veevärk ja kanalisatsioon majas. 
Kaasa mitu panipaika ja uus WC-
pott. Hind 9500 €. Tel 5623 9547

• Müüa 2toaline korter  Lepnal 
Rakvere vallas (48 m2, Rakvere linnast 
4 km). Hind 7000 €. Tel 5825 4063
• 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 Rakvere kesklinnas otse 
omanikult k.m. II korrusel läbi maja 
asuv 3toaline korter. Toad eraldi, 
rõdu, majas hästi toimiv ühistu, oma 
katlamaja. Tel 5178 181
• Müüa korralik 3toaline ahiküttega 
korter (II k.). Hind 43 000 €. Tel 5054 
386
• 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 3toaline korter Kundas (II 
korrus, lodzha, boiler, parkla). Hind 
15 000 €. Tel 5627 7034
• Müüa 3toaline korter Kadrinas, 
omanikult, 3/5 maja keskel. Hind 22 
000 €. Tel 5559 3160
• Müüa 3toaline korter (II korrus, 67,8 
m2) Moe alevikus. Tapa linnani 4 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5667 2489
• Müüa Haljalas renoveeritud kõigi 
mugavustega 4toaline korter või 
vahetada korteri, maja või suvila vastu 
Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmul või 
mujal mere ääres. Tel 5568 6385
• Müüa väike funkstiilis eramu Tapa 
linnas Õhtu pst 12. 4 tuba, suur kelder 
ja pööning, kuur. Vesi sees. Krunt 930 
m2. Hind 32 000 €. Helista 5844 2582. 
Maakleritel palun mitte tülitada.
• Müüa 3,7 ha maad Karepal. Hind 40 
000 €. Tingi! Tel 5394 4558

• 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

•  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 maja (160 m2), 11,6 ha, el., 
vesi, 15 km Rakverest. Hind 20 000 €. 
Tel 5021 543
• Müüa kahekordne maja mere ääres 
koos kõrvalhoonetega. Maad 1,8 ha. 
Vahetusvõimalus. Tel 5363 5300
•  Mü ü a  m a j a  o t s e  o m a n i ku l t 
looduskaunis kohas Vinni v. Vetiku 
Muru vkt. Jõgi krundi piiril. Aed, 2 
kasvuhoonet, kuur, maja all kelder, 
oma kaev. Helistada õ. peale 17.00 tel 
5166 581
• Müüa maja Laekvere vallas. Hind 
8900 €. Tel 5069 983
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385
• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990

• 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

• 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

• Müüa maja koos kõrvalhoonetega 
U l v i  kü l a s  R ä gav e re  v a l l a s, 
elamispind 74 m2, krunt ca 7200 
m2. Hind 19 000 €. Võimalus osta 
koos 0,42 ha metsaga. Tel 5146 324, 
rebane81@gmail.com

• Müüa garaazh Mulla tänaval. Tel 
5252 303

• Müüa garaazh Näpil. Soodsalt. 
Tel 5662 5458

• 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 maja või elamumaa Rakvere 
linnas või selle lähiümbruses. Helista 
5271 819
• 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 metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• 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

• Soovin üürida Rakvere linnas 1toalist 
kõigi mugavustega korterit. Võib olla 
möbleeritud. Tel 5591 8693
• Võtan üürile vanema maja. Tel 5550 
5148
• Korralik naisterahvas soovib Rakvere 
kesklinnas üürida 1- või 2toalise 
(soovitavalt ahiküttega) korteri. Tel 
5260 125
• Üürin 1toalise ahiküttega korteri 
Rakveres või selle lähiümbruses. Tel 
5854 1145
• Anda üürile tuba k.m. korterist. Tel 
5686 9866
• Anda üürile 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5237 809
• Üürile anda 1toaline kena ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, sees korralik kiviahi, 
köögimööbel, WC- ja dushiruum. Tel 
5160 906
• Anda üürile 1toaline k.m. kesklinna 
korter. 36 m2, hind 160 € kuu. Tel 
5029 052
• Üürile anda kesklinnas k.m. 1toaline 
möbleeritud korter. Tel 5590 3580
• 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
• Üürile anda  2toaline osaliselt 
möbleeritud korter Rakvere kesklinnas 
pikemaks ajaks. Tel 5354 4564
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829
• Anda üürile 2toaline korter Piiral. 
Rõdu, madalad kom.kulud, osal. 
möbleeritud, II k. Hind 160 €. Tel 
5077 365
•  A n d a  ü ü r i l e  3 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. Üür 170 € + kom.maksud. 
Tel 5154 870
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. Tel 5083 305
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa 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 sõiduauto Mercedes Benz 123 
1981.a, diisel, lisadeks kärukonks ja 
raadio. Tel 32 53 549 ja 5459 2712

• 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 Peugeot 206 1,1 44 kW 2001.a, 
värvus punane, luukpära, läbisõit 136 
000 km. Hind 1200 €. Tel 5040 570
• Müüa Shkoda Felicia 791 (2000). 
Kehtiv ülevaatus ja kindlustus. Tel 
5557 0482
• 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 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

• Müüa autohaagis. Kasti mõõdud 
122x200x34, Tiki Treiler 200 eco. 
Vähe kasutatud, ostetud K-Rautast, 
ülevaatus kehtib 05.2015. Hind 400 €. 
Tel 5553 8764

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

•  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 universaal diisel sõiduauto. 
Võib vajada remonti. Tel 5031 849
• Ostan mootorratta, huvitaks Jawa, 
Izh, Ural jne., võib pakkuda ka nende 
varuosi. Tel 5199 4222

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
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• 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

• 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
• 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
• Teostan veo-,  transpordi- ja 
kolimisteenust 13m2 kaubikuga. Hind 
soodne. Tel 5192 9007
• 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
• Teostan kõiki san.tehnilisi torutöid 
ning hooldust. Tel 5199 4222

• 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.

Kuulutused

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 

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

• 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: 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 
•  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

kenriko.ee, tel 508 3305
• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Paekiviehitised. Aiad, müürid, 
kõnniteed. Tel 5896 7912
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

•  A k e n d e - u s t e  r e m o n t-  j a 
hooldustööd, paigaldustööd, 
tihendite vahetus, reguleerimine 
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee

• 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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
• Teen korterite ja majade kapitaal- ja 
sanitaarremonti. Samas üldehitus, 
pottsepatööd, korstnapühkimine. 
Samas teen ka fi rmaga. Tel 5671 0976

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

• 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
• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• 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



Kuulutaja reede, 25. aprill 2014 17Kuulutused

AadeMart Ehitus OÜ

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd 
* Korterite remont
* Katuste ehitus

* Projekteerimine
* Ehituseelarvete koostamine

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

E-mail: 
aademart@gmail.com

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

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning 

remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED

KASUTATUD 
SÜLEARVUTID!

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus

Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

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

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

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 5632OÜ 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

www.kuulutaja.ee

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

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

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872
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KÜTTEPUUD

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

www.kuulutaja.ee

Kuulutused

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD

KODU

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

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

 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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

•  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 turvahäll M-Cosi (0-13 kg). 
Tel 5147 972
• Müüa tigudiivan. Tel 5061 547
• Müüa laste batuut koos võrguga (3 
m läbimõõt, 1 aasta vana), lillevanker 
(väike), korralik  kreissaag 4 kW 
mootor (kaabel). Tel 5031 849
•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
meestejalgratas. Tel 5096 395
• Müüa lastejalgratas Scott (kasutatud 
1 hooaeg) ja trikiratas. Tel 5069 683
• Müüa uus kabinetõmblusmasin 
132M. Hind kokkuleppel. Tel 5646 0366
• Müüa kaseluuad ja luuavarred 
kohaletoomisega. 65 senti/tk. Tel 
5613 2370
• Müüa kalmistupinke, käsiader, 
metallaiaposte, punast kärgtellist. 
Tel 5382 8432

• Müüa kasutatud riided mikskotis 
(15-18 kg, 15 €), lasteriided (15-18 
kg, 30 €). Tel 5636 4032

• Ostan vanu kasutatud jalgrattaid. 
Tel 5079 984
• Soovin osta 3käigulise lastejalgratta. 
Võib vajada remonti. Tel 5614 2951
• Ostan külmiku, nurgadiivani, 
diivani jne mööblit ja esemeid. Tel 
5134 287
• Ostan Singeri õmblusmasina jalad. 
Hind kokkuleppel. Tel 5344 5863
• Ostan Nõukogude-aegse jalgratta. 
Tel 5039 650

• Ostan Vene 1/43 mudelautosid.
Tel 5463 7570

• 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 kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234s
• 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 küttepuid (sanglepp). Tel 
5074 958
• Müüa küttepuid (kask ja kuusk), 
lõhutud, kõik mõõdud. Tel 5645 0678
• Müüa kuivi kaseklotse (paksud), 40l 
võrk 1,60 €, vedu tasuta. Tel 5675 0536
• Müüa lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Kuivad ahju- ja pliidipuud. Tel 
5819 1333
• Viitna lähedal müüa musta lepa 
küttepuud (35-40 cm). Hind 33 € m3. 
Tel 5566 9878

• 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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TÖÖ

METS

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähemimelikke 

VANAAEGSEID ESEMEID 
maalt ja merelt, talust ja 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 

Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

VANAVARA

PÕLLUMAJANDUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

LOOMAD

Kuulutused

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

Raieõigust
Põllumaad

Samas teostame 
metsa ülestöötamist 

ja väljavedu!

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

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

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

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

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

• Müüa tammeplanku pikkusega 
3,15 m ja paksusega 45 mm (1,5 m3), 
soodsalt. Tel 5554 8456

• Müüa tõupuhtaid suguküpseid 
küülikuid. Tel 5547 194
• Müüa jänesed. Tel 5253 069
•  S oovin saada väike s e ko era 
väikeseid kutsikaid. Tel 5649 5026

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

• Kassid nimedega Misti (emane, 
5a) ja Misfit (isane, 6a) otsivad 
endale uut peremeest. Mõlemad 
k a s s i d  o n  s t e r i l i s e e r i t u d . 
Iseloomult on nad väga seltsivad, 
ra h u l i ku d  n i n g  s õ b ra l i ku d . 
Lisainformatsiooni saab telefonilt 
5326 8213

• 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 kvaliteetset otra ja nisu. Tel 
5051 079
• Istikute müük. Müüa kuuseistikud, 
kõrgus 30-70 cm, potis ja avamaal. 
Müüa mandzuuria pähklipuu, kastani 
ja tamme istikud potis. Tel 5561 1125
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002 
•  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 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 mulda 5 €/tonn + transport. 
Tel 5376 5551

• Müüa soome spiidega kultivaator 
(2 x 3) ja võrkäke (2 x 3). Tel 5293 967, 
32 43 498

• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862
• Ostan hobuseid lihaks. Tel 5290 266

• 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

• 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
• Kaks kogemustega noort naist otsivad 
tööd aknapesu, haljastus ja üldkoristus 
valdkonnas. Tel 5847 2752
• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tõstukijuhti (kasutusel 
Volvo L-70E). Töökoht asub Sondas. 
Helistada tööpäeviti 8-17 tel 5180 106
• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(osaline tööaeg). Tel 5092 583
• 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
• InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda 
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sobiks hästi 
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824, 
e-mail: info@intarmetall.ee 

• CarDrive autoteenindus võtab 
tööle autopesija. Info 5073 030, CV 
saata alo@cardrive.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
•  Mu l l a m ä e  f a r m  p a ku b  t ö ö d 
traktoristile-autojuhile (B-, C-kat.), 
täistöökoht, vajadusel elamisvõimalus. 
Tel 5043 644
• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
•  Va ja n  e h i t u s m e e s t  e r a m a ja 
värvimiseks jne töödeks. Tel 5031 849
• Otsin sauna ehitajat Haljala valda. 
Tel 5040 123
• Otsime nädalavahetusteks Haljala 
v a l d a  a b i m e e s t ,  k a s u k s  t u l e b 
ehitusalane kogemus, töötasu on 3 
€/h. Lisainfo 5040 123
•  Pakkuda tööd kaminapuude 
pakkijale Rakveres. Tel 5300 3606

• Kauplus Anome Rakveres võtab 
tööle autotarvikute osakonda 
müügikonsultandi. Info tel 5220 
305, CV saata auto.anome@mail.ee

• Multi  Marger AS võtab tööle 
õmblejaid-liinitöölisi. Palume CV 
saata info@multimarger.ee
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KOOLITUS

TUTVUS

MUUD

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Puhkama on läinud isa, 
vaikinud süda - pere kalliks peab.

Meeles püsib, mida jõudsid 
elus teha head.

Linnulaul ja metsakohin 
olgu saatjaks Su viimsel teel!

Lahkunud on meie kallis isa, äi ja 
vanaisa

KALJU REINVEK
19.06.1950 - 18.04.2014

Muldasängitamine 26.04. 2014
kl 11 Ao surnuaeda

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Kuulutaja
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

TEATED

   VILMA LAANEVÄLI
Sügav kaastunne omastele.

Mälestavad Õie, Anne, Juta, Olli ja Paul

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

Erootikapood HOT LIPS
IGA  NÄDAL
UUS  KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• 3. mail 2014 kell 12.00 toimub Rakvere 
Jumalaema Sündimise kirikus toimub 
Rakvere Vene ko oli  lahkunud 
õpetajate mälestusteenistus. Kõik 
on oodatud!

• Naine (62). Soovin tutvuda ausa ja 
intelligentse härraga. Võib olla ka 
venelane. KOOD 10
• Tutvun 70+ korraliku naisega sõpruse 
eesmärgil. Viina- ja suitsulembelistel 
palun mitte tülitada. Tel 5562 0265

• 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
• Ostan mootorratta külgkorvi ja 
mootorsae Druzhba vintsi. Tel 5039 
650

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

• Anda rendile tellingud. Tel 5552 2819
• Müüa 4 rulli tsinkaiavõrku (2x20 m). 
Tel 5279 486
• Ära anda 8-päevane reis Türki (hind 
alates 50 €). Tel 32 21 628

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

17.04.14 Kadrina vallast Jõe-
pere külast leitud isane koer.

Kodu ootavad 3 kuused vah-
vad emased kutsikad. Kutsi-
kad on lühema karvaga, nen-
de ema on veidi alla põlve 
kõrgune. Iseloomult on kut-
sikad vahvad, väga sõbrali-
kud ning vallatud. Kutsad on 
saanud vajalikud vaktsineeri-
mised ja mikrokiibi.

Prints - Virumaa varjupaigas 
ootab kodu umbes 7 aastane 
isane vahva koer nimega 
Prints. Kuna ta on suuremat 
sorti kehaehitusega ning val-
ju häälega, siis sobib hästi ka 
koduvalvuriks.

Tipp - Tapa vallast Vahakul-
must leitud isane kutsikas 
Iseloomult on kutsas sõbra-
lik, tahab kangesti mängida 
ja ringi lipata ning kõike uu-
distada. Sobib nii teiste koer-
tega ja eriti lastega, kuna on 
külastamas käinud mudilaste 
südamed võitnud ja siis see-
järel tublisti ringi möllanud. 
Tervis on kutsal korras, ning 
ta on saanud vajalikud vakt-
sineerimised ning mikrokii-
bi.

Robert-Poiss on umbes 
7-8kuune isane kassipoeg.  
Saanud ussirohtu, vaktsinee-
ritud, mikrokiibistatud, kast-
reeritud ja kasutab korrali-
kult liivakasti.

Maila elas enne meile tulekut 
Paide linnas ühes vanas ma-
hajäetud majas, ent seal oli 
tal külm ning ebamugav ela-
da, seega suutis üks naaber 
teda veenda varjupaika üm-
ber kolima, nii et 02.03.14 
jõudiski kiisu meie juurde. 
Algul talle meie juures ei 
meeldinud, kuigi sai ilusti 
kõhu täis süüa ja soojas pe-
sas magada, ent nüüdseks on 
Maila meie juures ära harju-
nud, ning sai ka oma pulstu-
nud kasukast lahti. Samuti 
olid Mailal täid, mis kiisu elu 
ebamugavaks tegid, ent 
nüüdseks oleme ka sellest 
probleemist lahti saanud, nii 
et kiisu otsib nüüd uut kodu. 
Süles veel esialgu istuda ei 
taha, aga pai laseb teha ja 
uues kodus ajapikku võiks te-
mast saada ka täiesti korralik 
sülekiisu. Saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud, steriliseeritud ja kasu-
tab ilusti liivakasti.

Mamma saabus meie juurde 
Tapa linnast depoo juurest 
koos kuue kutsikaga. Iseloo-
mult on Mamma väga sõbra-
lik, sobib nii laste kui ka teis-
te koertega. Mamma on saa-
nud vajalikud vaktsineerimi-
sed ning mikrokiibi ning 
STERILISEERITUD.

Richard on umbes aastane 
vahva isane koer, vaktsineeri-
tud, mikrokiibistatud ja 
KASTREERITUD.

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.

Alati soodsamad hinnad! 
Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800
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MÕNE REAGA

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Porgand kg 0.60 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Kaalikas kg 0.80 ______________________________________________  
 Värske kapsas kg 0.40  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Küüslauk kg 8.00  ______________________________________________
  Põlduba kg 3.00  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 3.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Till kg  10.00 ______________________________________________
  Redis punt 0.70  ______________________________________________
  Värske kurk kg 2.00  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 1.00 
______________________________________________
  Õunad (kuivatatud) kg 6.00 
______________________________________________
  Mesi kg 6.50 
______________________________________________
  Tomat kg 3.50 
______________________________________________
  Värske räim kg 1.20 
______________________________________________
  Värske hapukurk kg 6.00 
______________________________________________
  Suitsuräim kg 2.50 
______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.00 
______________________________________________
  Koduleib (450 gr) tk 2.00 
______________________________________________
  Seemnesibul kg 1.50 
______________________________________________
  Võõrasema tk 0.60             0.80______________________________________________
  Lõikenartsiss tk 0.10             0.20 
  ______________________________________________

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 24. aprill 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

Eesti jalgpallimeistrivõistluste 
esiliigas võitis Rakvere JK Tar-
vas võõrsil Vändra Vapruse 1:0 
ja tõusis kuuendaks. Rakver-
laste värava autoriks oli taas 
Sergei Akimov, kes on nüüd 
kaheksa vooru järel löönud 
neli väravat nagu ka meeskon-
nakaaslane Joonas Ljaš.
Pühapäeval, 27. aprillil algu-
sega kell 19 võõrustab JK Tar-
vas turniiritabeli liidrit Tallin-

na Flora II.
Kolmanda liiga idatsooni kol-
mandas voorus avas punkti- ja 
võiduarve Tarvas II, mängides 
koduväljakul üle Ambla Valla-
meeskonna 2:1. Läänevirulas-
test lõid värava Kaarel Mikkal 
ja Risto Saul (penaltist). Olgu 
mainitud, et Rakvere JK Tarvas 
II on väga noor võistkond, 
koosnedes eranditult 1996.-
1998. aastal sündinud noor-

meestest, kusjuures vanema 
aastakäigugi mehi on vaid 
kaks.
Neljanda liiga idatsoonis aga 
ei saa SK Tapa oma mängu 
kuidagi käima: taas tuli vastu 
võtta suur kaotus, sel korral 
jäädi 1:10 alla Maardu FC 
Starbunker II meeskonnale.

Aivar Ojaperv

Jalgpalli-tarvad teenisid 
kolm võidupunkti

Eeloleval nädalavahetusel, 
26.-27. aprillil toimub Rakvere 
Spordihallis Eesti minikorv-
palli meistrivõistluste finaal-
turniir, kus osaleb ka BC Tar-

vas/Rakvere spordikool.
Rakvere poiste vastaseks vee-
randfinaalis on KK Pärnu, 
kohtumine algab laupäeval, 
26. aprillil kell 14. Edasine 

mängukava sõltub veerandfi-
naali tulemusest.

Kuulutaja

Eesti minikorvpalli meistrivõistluste 
finaalturniir Rakveres

Lähtuvalt käimasolevast liiku-
misaastast kutsuvad Eesti Öö-
jooksu korraldajad ja Rakvere 
Spordikeskus spordientusiaste 
esmakordsele töömaratonile, 
mis saab ühisstardi talgupäe-
val, 3. mail Rakvere Tammiku 
tänava äärsest parklast.
Kell 11 algava ja kolm tundi 
vältava töömaratoni eesmär-
giks on anda ühine panus lii-
kumisaastasse ja Palermo ter-
viseradade korrastamisse. 
Praktiliselt Rakvere linnas asu-
vatel 3 km valgustatud saepu-
ru- ja loodusliku kattega rada-
del on plaanis prügikoristus ja 
mahalangenud puude saagi-
mine.
Talgujuht Andres Uska sõnas, 
et töömaratonile on oodatud 

spordiklubid, linnaosad, ko-
danikuühendused ja vabakon-
nad, koolid ja lasteaiad, fir-
mad ja nende kollektiivid. Sa-
muti kõik teised hakkajad ini-
mesed ja organisatsioonid, 
kellele tervislik elustiil, liiku-
misharrastus ja sport korda lä-
hevad.
Ka talgujuht Kristel Kitsing är-
gitas mõõduka liikumisega 
töömaratonist osa võtma. „Tal-
gud on üks lihtsamaid ja kasu-
likumaid liikumisvorme, mil-
lega muudame elukeskkonna 
paremaks. Ühtlasi saab liiku-
misaastal Palermo tervisera-
dade ümbruse puhtamaks,“ 
sõnas ta.
Palermo töömaratonile saab 
registreerida Teeme Ära! ko-

dulehekülje vahendusel aad-
ressil www.teemeara.ee.
Osalejatel tuleb talgupäeval 
kaasa võtta vaid hea tuju ja 
töökad käed, sest töökindad ja 
prügikotid tagab Rakvere lin-
navalitsus ning saed paneb 
laulma Rakvere Spordikeskus. 
Talgulistele on alates kella 14st 
Rakvere Spordihallis sauna ka-
sutamise võimalus.

Kuulutaja

Foto. erakogu

Spordikeskus ja Ööjooks kutsuvad töömaratonile

Talgujuhtide Andres Uska ja 
Kristel Kitsingu ütlusel 
saavad talgupäeval Palermo 
terviserajad puhtama ja 
värskema ilme. 

Noored
minikäsipallurid 
mängisid Mesikäpa 
auhindadele
Põlvas toimusid möödunud 
nädalavahetusel juba kol-
meteistkümnendat korda 
Mesikäpa minikäsipalli-
mängud kõige pisematele 
käsipalluritele. Võistlustel 
osales 57 võistkonda ligi 
600 minikäsipalluriga. Võis-
teldi kuues arvestusklassis. 
Lääne-Virumaa võistkon-
dadest jõudsid poodiumile 
2003. aastal sündinud poi-
sid, kes olid teised, ja 2004. 
aastal sündinud tüdrukud, 
kes said kolmanda koha.
2002. aastal sündinud tüd-
rukute seas oli Sõmeru nel-
jas, 2003. aastal sündinud 
tüdrukutest Tapa neljas, 
2004. aastal sündinud tüd-
rukutest Sõmeru kuues, 
2002. aastal sündinud pois-
test Tapa seitsmes ja 2004. 
aastal sündinud poistest Ta-
pa kaheksas.
Teise koha saanud Tapa 
poisid mängisid koosseisus 
Sergo Leht, Endrik Jaanis, 
Markus Roosipuu, Sten 
Reinvart, Marcus Rättel 
(treener Aron Jaanis) ning 
kolmanda koha saanud 
tüdrukute võistkonda kuu-
lusid Grete Trofimov, Kari-
na Kuul, Karmen Aleksejev, 
Keitlin Tomentsuk, Annabel 
Tammesoo, Meriliis Sööt, 
Elisa Lampe (treener Mare 
Neps).

Aivar Ojaperv

Sumo- ja judotreener 
Riho Rannikmaal
oli juubel
Möödunud laupäeval täitus 
sumo- ja judotreener Riho 
Rannikmaal (pildil) üm-
margune number oma elu-
teel.
Kolmapäeval käisid Vinni 
spordihoones juubilari õn-
nitlemas Eesti Sumoliidu, 
Vinni valla ja teiste organi-
satsioonide esindajad.

Kuulutaja
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28. aprill kell 18 ja 20 
1. mai kell 16 ja 18 
4. ja 5. mai kell 16

Komöödia, draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

PHILOMENA

1. mai kell 20
4. ja 5. mai kell 18 ja 20:30 

Märul, draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

3 PÄEVA TAPPA

Hei, kõikide kõrgkoolide vilistlased ja tudengid!

www.tlu.ee/krambambuli 
või Facebookis.

Vaba aeg 

KUHU MINNA

Virumaa Looduse Omnibussi väljasõidud
Info ja registreerimine Rakvere Turismiinfo keskuses Laada 
14. Tel 32 42 734
Info tel. 5690 0141. Välja sõidame Tsentrumi kõrvalt Koidula 
tänavalt.

Virumaa Looduse Omnibuss viib rappa.
27. aprillil Viru raba. Söök-jook kaasa. Väljasõit kell 10. Hind 8 
eurot
1. mail Lahemaa maaturismiettevõtete lahtiste uste päev. Väl-
jasõit kell 10. Hind 10-15 eurot (olenevalt osalejate arvust). 
Tasumine bussis).
2. mail Sigulda lillelaat. Väljasõit kell 6. Osalustasu 30 eurot. 
11. mail Uudeküla laat ja ekskursioon Kiltsi mõisa. Giid Mall 
Võhandu. Hind 12 eurot.
17. mail Türi lillelaat. Väljasõit kell 10, hind 10 eurot.
18. mail päev Pedassaares ja Altjal. Piknik. Päeva sisustab loo-
dusgiid Kauri Kivipõld. Väljasõit kell 10. Hind 12 eurot.
25. mail Jäneda aiapäev. Väljasõit kell 10.00, hind 8 eurot.
30. mail Puhta vee keskus (vene keeles, õpetajatele).
1. juunil Kuremäe klooster ja Kurtna järved. Väljasõit kell 10, 
hind 12 eurot.
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Vaba aeg

Kunda linna klubi
Kunda noortemajas avatud noorte kunstiringi joonistustest 
Kevadnäitus.

25. aprillil kell 19 Kunda linna klubis Kontsert “Kevad kopu-
tab”, esinevad Luisa Värk ja Artjom Savitski. Piletid hinnaga 
10 ja õpilastele, pensionäridele, tudengitele 6 eurot müügil 
tund enne algust kohapeal. Info tel 32 21 556 

27. aprillil kell 14 Kunda linna klubis laste näiteringi Karolii-
ne muusikaline etendus “Pipi Pikksukk”. Lavastaja Maarika 
Koks. Pilet eurot ja perepilet 6 eurot.

30. aprillil kell 18 Kunda linna klubis Playback “See video 
kõlab tuttavalt - Virumaa eri” ja volbriõhtu pidu ansambliga 
Fantaasia, dj puldis Kert Sarap.

1. mail kell 19 Kunda linna klubis Komöödiateatri etendus 
“Kvartett”. Piletite info ja broneerimine tel 32 21 666 (E,T,N,R 
kell 13-20 ja K kell 15-20).

3. mail kell 9-14 Kunda linna klubis ja õuealal ”Talgud kul-
tuurimõisas”. Kõik soovijad saavad liituda teatades sellest 
klubi@kunda.ee

3. mail kell 15 Kunda ühisgümnaasiumi saalis Kunda muusi-
kakooli 50. aastapäeva kontsert-aktus.

4. mail kell 13 Kunda linna klubis Videviku pidu eakamale 
rahvale, esinevad Põrandaalused ja Rannapiigad, tantsuks 
mängib Sass.

31. mail Kunda linna päev. 

Rohkem infot Kunda linna klubi sündmuste kohta www.
kundalinnaklubi.ee ja tel 32 21 556.

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta.
25. aprillil videodisko DJ Kuzmin
26. aprillil DJ Imre Mihhailov
30. aprillil maagiline volbriöö. See on nõidade ja maagia 
päev... Riieta end nõiaks ja lenda luuaga kõrtsi peole!!!
Kostüümides sissepääs terve öö tasuta!
Parimale kostüümile auhind! DJ Ailan Kytt.
2. mail DJ Janis
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• profiilplekid katusele

• aknaplekid

• vihmveesüsteemid

• katuse turvatarvikud

• müük ja paigaldus

Taevalik katus VIRUMAA ESINDUS

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud

Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

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

Rakveres asume Tallinna tn 49

Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

Telli katus juba täna!

Järelmaksu
võimalus

Oleme avatud!

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

Ambla mnt. 2a, Tapa

www.krismet.ee

müük remont hooldus

tel: 32 71 133
mob 53 459 863

e-R 9-17

väljakutsed

Hüdrovoolikute valmistamine

Hüdrosilindrite valmistamine

Hüdraulikaseadmete remont

Muruniitjate, saagide remont ning hooldus, saekettide teritamine

Kuullaagrid (FAG, CRAFT)

Liuglaagrid

Rullpuksketid

Pneumaatikatooted

Simmerlingid

O-rõngad

Määrdeained ja õlid (Texaco)

Hüdraulikaliitmikud

Hüdraulikakomponendid

ILUTOOTED PARIMA
HINNAGA, OSTA NETIST

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

Tel 53005016

www.epood24.eu

info@epood24.eu

Kreem Elizabeth Arden
Green Tea Honey Drops
Body Cream
500ml / 31,98 €/L

15,99

15,90
Kookosõli
800ml / 19,88 €/L

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Rakvere Jaama 19
(kirbuturu vastas)

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

Riided, jalanõud,
mööbel kuni

aprilli lõpuni -40%
Alates 1. maist asume

Põltsamaal Aia 1a

Lõpumüük

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

P

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Suletud

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17, L 10-14

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

ÜHENDUSKOHTADETA VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

25. aprill-2. mai kõik

HÕBERIPATSID -20%
Ostame väärismetalli parima hinnaga


