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HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300

Teemaleheküljed Aed ja kodu

KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%

Infinity 12"

139 € 98 €

Lai 9, Rakvere, tel 322 2030, E-R 10-19, L 10-15, P Oleme treenimas

SUUR VALIK RATTAID, LISAVARUSTUST RATTAHOOLDUS, RATTAPESU

FUJI NEVADA 2.1”

310 € 264 €
Cherrie 16"

159 € 127 €

* Pakkumised kehtivad kuni
09.05.2014 või kuni kaupa jätkub

kuni

ale

-30%

kuni

ale

-30%

kuni

ale

-30%

kuni

ale

-30%

kuni

ale

-30%

Fuji Nevada 1.6 29”

535 € 455 €

Drag Caprice 26”

295 € 249 €

Drag Laser 20”

209 € 179 €

Fuji Sportif 2.1”

795 € 699 €

Uuelerattaomanikulelisavarustus
-10%
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Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090
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Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
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Kairi Kreis
322 5091
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Marko Maasik
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Hiljemalt neljapäeval kella 11.00 
antud kuulutus ilmub reedeses 
lehes.
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5091 
või e-postiga
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses lehes, 
kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Palagani moodi valimised
Pean end tugitoolipoliitikahuviliseks ja kolmapäeviti sisustan 
õhtut ETV saatega Foorum, mis sellel nädalal muutus ajako-
haselt valimisstuudioks. Enne Euroopa Parlamendi valimisi 
on kavas kokku neli sellist saadet, millest kolmes saavad sõna 
erakondade nimekirjades kandideerijad ja ühes üksikkandi-
daadid.
Esimese valimisstuudio vaatamise lõpetasin aga poole pealt 
ära ja hakkasin selle asemel lugema kergemeelset kriminulli. 
No ma ei suutnud lihtsalt! Ma tean, et ajakirjanikuna ei tohi 
ma nii rääkida, aga kui Europarlamenti kandideerivate ini-
meste keskmine tase on selline nagu kolmapäevases saates 
(nimesid nimetamata), siis on vist mõistlik juba valimisi boi-
koteerida. Kusjuures ka saatejuhid ning seltskonnas viibinud 
kogenud poliitikud (näiteks Marko Mihkelson) näisid kohati 
piinlikust tundvat.
Kandidaat peaks endale kõigepealt ikka selgeks tegema, keda 
või mida ta juhul, kui valituks osutub, esindama hakkab. Eesti 
riiki, oma erakonda või iseennast? Mis on lõppeesmärk – kas 
Eesti huvide kaitse, mõne oma tõekspidamise läbisurumine 
või lihtsalt soe koht ja parlamendisaadiku palk? Ja muuseas: 
sel korral olid saates erakondade esindajad ehk n-ö kogenud 
poliitikud, mitte üksiküritajad. Mis, sõna otseses mõttes, plära 
hakatakse veel siis ajama, kui üksikkandidaadid stuudiosse 
kutsutakse?
Mis viimastesse puutub, siis Euroopa Parlamenti kandideerib 
neid Eestist 16. Lisaks Eesti Ühendatud Vasakpartei (ma ei 
teadnudki, et selline ka veel eksisteerib!) ühest kandidaadist 
koosnev nimekiri. Nagu mainisin, olen poliitikahuviline, aga 
16 (17) üksiküritaja nimest on mulle vaid seitse rohkem või 
vähem tuttav. Ja nendestki pooli tean kui avaliku elu tegelasi 
või meelelahutajaid, mitte poliitikuid. Kas teile ütlevad mida-
gi nimed nagu näiteks Valev Kald, Krista Mulenok, Dmitri Sil-
ber, Lance Gareth Edward Boxall, Andres Inn, Svetlana Ivnits-
kaja?
Kindlasti on nad kõik toredad inimesed. Aga kas nad võiksid 
olla ka Eesti esindajad Euroopa Parlamendis, selles pole ma 
päris kindel, sest mina (ja valdav enamik valijatest) ei tea 
neist inimestest mitte midagi. Ometigi nad kandideerivad ja 
loodavad valituks saada – miks siis üldse kandideeridagi, kui 
vähemalt ise endasse ei usuta? Muide: googeldasin toodud ni-
mesid, sain näiteks teada, et Ivnitskaja kandideeris üksikkan-
didaadina ka 2011. ja 2007. aasta Riigikogu valimistel, saades 
vastavalt 17 ja 27 häält.
Vähemalt Euroopa Parlamendi valimistel kandideerimiseks 
võiks mingi lävend ehk eelneva poliitilise kogemuse ja tege-
vuse nõue olla. Demokraatia on tore asi küll, aga kui paljud 
kandidaadid on isegi poliitikahuvilise jaoks täiesti tundmatud 
tegelased, siis minu arust kisub asi palaganiks. Olen kindel, et 
kui Europarlamenti kandideerivatele inimestele (sealhulgas 
erakonnanimekirjades kandideerijatele) koostada keskmise 
raskusastmega test Euroopa Liidu ja Euroopa Parlamendi 
kohta, kukuks vähemalt kolmandik sellest läbi. Piinlik on, kui 
kandidaat ei oska nimetada isegi Europarlamendis tegutse-
vaid fraktsioone ja nende eesmärke, kuid uskuge: selliseid on 
kandideerijate seas rohkem kui üks.
Las ikka iga kingsepp jääb oma liistude juurde ning Euroopa 
Parlamenti kandideerigu edaspidi need, kes teemat valdavad.

Aivar Ojaperv

Aivar Ojaperv

“Kahjuks ei osanud keegi 
prognoosida seda hinnatõusu, 
mis tegelikult tuli, ning see viis 
omakorda selleni, et pärast 
hanketingimuste mitmekord-
set kontrollimist ja mahtude 
vähendamist saame alles 
nüüd öelda, et meil on leping 
kalmistute ja haljasalade hool-
damiseks,” ütles linnaaednik 
Kärt-Mari Paju. “Järgmiseks 
hankeperioodiks, aastateks 
2014-2017, on nimetatud ob-
jektid usaldatud Rakvere Lin-
nahoolduse OÜle.”
Lillede ja noorhaljastuse hool-
daja on samuti leitud või täp-
semalt leidmisel: linnavalitsus 
on hanke edukaks tunnista-
tud, kuid oodata tuleb veel 
kaks nädalat ehk seadusega 
ette nähtud vaidlustusaeg ja 
kui probleeme ei teki, saab le-
pingu sõlmida Kesklinna Par-
kide OÜga.

Lilled tulevad lähiajal
“Kevadkoristus linna kalmis-
tutel ja haljasaladel on peaae-
gu lõpetatud,” kinnitas linna-
aednik Paju, “kuid on ka tege-
mata töid ning nimekiri tege-
mist vajavatest asjadest kasvab 
iga päevaga. Veel ei ole linnas 
lilli, kui keskväljaku ja prome-
naadi tulbid välja arvata, kuid 
see olukord muutub kohe: ju-
ba sel reedel hakkavad linna-
majanduse osakonna inime-
sed ühiselt linna kaunistama. 
Istutame lilled teada-tuntud 
aladele kogu linnas ja looda-

Suured puud on linna ehteks
Ühe tähtsa ettevõtmisena linnaaedniku töös toon välja linna-
puude hoolduse. Kui inimestelt küsida, mis moodustab linna, 
siis tavapärased vastused on majad, tänavad ja inimesed. Pa-
kutakse ka autosid ja tegevusi - teater, kino, kaubandus, töö-
kohad jne -, aga alati unustatakse mainimast rohelust ja eel-
kõige puid. 
Tegelikult pole võimalik ette kujutada elu linnas, kus puudu-
vad suured puud. Oma ametikohale asudes võtsin südameas-
jaks Rakvere linna alleede ja parkide-kalmistute puistute sei-
sukorra parandamise ning püüan jagada infot õigete puu-
hooldusmeetmete kohta. Heaks näiteks õigest hooldusest on 
selle ja ka eelmise aasta hoolduslõikused Laial ja Koidula tä-
naval ning ka lõikus, mida viiakse hetkel läbi Rakvere Ameti-
kooli juures. Nendel objektidel teostasid töid professionaalid, 
keda on koolitatud nagu arste - nad on puuarstid ehk arboris-
tid. Linnavalitsusest saavad kõik soovijad arboristide kontak-
tid, ka on meil tekkimas nimekiri nendest “spetsialistidest”, 
kelle kätte ei soovita puude hoolduslõikust anda. 

Kärt-Mari Paju,
linnaaednik

Haljastustööd kipuvad 
oodatust kallimaks
Selle aasta alguses lõp-
pes Rakveres kolme 
suure hankelepingu 
tähtaeg ja linn pidi 
kalmistute, haljasala-
de ning lillepeenarde 
ja noorhaljastuse hool-
daja leidmiseks korral-
dama uued riigihan-
ked. Juba enne hange-
te väljakuulutamist 
mullu septembris 
kartsid linna esinda-
jad, et pakutavad hin-
nad võivad kujuneda 
oodatust suuremaks.

me, et linna välimus saab 
rõõmsa ilmse ning kevad 
jõuab rakverlaste südamesse.” 
Reedel istutatakse esimesed 
kevadised võõrasemad Turu-
tare ja bussijaama piirkonda 
ning linna ringteedele. Uue 
asjana on kavas riputada lille-
amplid Pikale tänavale, kuid 
plaanide kohaselt viiakse see 
idee ellu linnapäevadeks. “Pi-
ka tänava kaunistamine sõltub 
eelkõige sellest, kuidas meil 
õnnestub leida amplite koos-
taja ja kas lillede hooldaja pa-
kub piisavat kindlustunnet, et 
väljapandud amplid jäävad 
kauniks kogu suve,” selgitas 
Kärt-Mari Paju.
“Kunderi seltsi inimestelt tuli 
ootamatu, kuid väga positiiv-
ne ettepanek,” jätaks ta. “Nad 
soovivad ise istutada linna su-
velilli, et meil kõigil oleks sil-
mailu rohkem.”
Lisaks tahetakse sel suvel istu-
tada alleede tühimikesse uusi 
puid, et tervik säiliks ja pilt tä-
navatel oleks ilusam.
Linnapargid tänavu uut ilmet 
ei saa, kuigi plaane peetud ja 
lubadusi jagatud on varase-
matel aastatel päris suurejoo-
nelisi. “Plaan on üle vaadata 
Ausambamäe pargi puistu 
ning võimalik, et seal tuleb lä-
bi viia väiksemad raied ja 
hoolduslõikused,” märkis lin-
naaednik. “Palju on kuivanud 

suuri oksi ja ka mõned puud 
on kahjuks kuivanud. Park 
tahab ülevaatamist ja lähitu-
levikus on vaja hakata ka uu-
si puid-põõsaid istutama. Sa-
ma teema on Rahvaaia puis-
tuga. Proovime järgmisesse 
KIKi taotlusvooru esitada 
vastava taotluse. Olemas on 
dendrohinnang ning projekt, 
mille kohaselt saaks hakata 
parkide kasutajasõbralikkust 
suurendama.” Samas sai linn 
eelarvevälist toetusraha pe-
remänguväljaku rajamiseks 
ja linnavalitsuse ametnikud 
hakkavad asjaga tegelema, 
valides sobivaid mänguva-
hendeid välja.

Kratid tulpide kallal
Rääkides isegi nii positiivsest 
teemast kui linna kaunista-
mine, ei saa läbi pahanduse-
ta. “Mõne “lillearmastaja” 
südamesse jõudis kevad ilm-
selt juba varem, sest prome-
naadi tulbinõudest on väga 
palju õisi rännanud kuskile 
mujale ja linnarahvale on nä-
ha vaid tühjad augud ning 
lõikamisest jäänud tüükad. 
Probleem ei ole küll väga 
suur, kuid siiski palun linna-
rahva mõistlikelt esindajatelt 
abi: kui näete, et keegi ikka 
tuustib lillepeenras, siis tuleb 
sellest teatada või võimalusel 
ise vahele astuda.”
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MÕNE REAGAMUST KROONIKA

Lichtfeldt ja Sõmer
said lemmiknäitlejateks
932 teatrisõbra hääle põhjal selgus Rakvere Teatri parim la-
vastus ning nais- ja meesnäitleja, seda kõike mulluse töö põh-
jal. Publiku lemmiklavastuseks sai “8 armastavat naist”. Tükki, 
kus lööb kaasa ka parimaks naisnäitlejaks valitud Ülle Licht-
feldt, näeb kodulaval 9. mail ja Pärnus 7. mail. Meesnäitleja-
test korjas enim toetushääli Tarvo Sõmer, kes pälvis mulluse 
töö eest ka nominatsiooni parima meesnäitleja kategoorias 
tänavustel teatriauhindadel.

“Kvartett” Tapal ja Rakveres
Praegu ringituuritav teatrietendus “Kvartett”, kus mängimas 
vanema generatsiooni lavatähed, jõuab Tapale 7. mail ja Rak-
verre 25. mail. See on liigutavas võtmes koomiline lugu nel-
jast inglise ooperitähest, kes kohtuvad kunstiinimeste vana-
dekodus. Meenutatakse huvitavaid seiku säravast karjäärist ja 
pinnale kerkib ka omavaheline rivaliteet. Kunagised armumi-
sed ja lahkuminekud annavad nüüdki veel põhjust õhkami-
seks ja kemplemiseks. Kired löövad jälle lõkkele, nii et hädiste 
vanurite lõputust heietamisest on asi päris kaugel. Osades: 
Helgi Sallo, Katrin Karisma, Tõnu Aav (Eesti Draamateater) ja 
Estonia endine solist Hans Miilberg. Tüki lavastaja on 
Ago-Endrik Kerge. 
Aprillis oli juba üks tüki etendus Rakveres, kuid rahva soovile 

vastu tulles on 
nüüd kavva võe-
tud lisaetendus 25. 
mail. Paide Kul-
tuurikeskuses 
mängitakse tükki 
6. mail (info tel 38 
49137) ja Tapa 
Kultuurikojas 7. 
mail (tel 32 20061) 
algusega kell 19.

Tõnu Lilleorg

Hea valik 
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Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

TALLINN

Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU

Aardla 114, Ringtee 37a
PÄRNU

Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE

Pikk 2

VILJANDI

Riia mnt 42a
JÕHVI

Tartu mnt 30

VÕRU

Piiri 2

VALGA

Vabaduse 39

NARVA

Tallinna mnt 19c

HAAPSALU

Ehitajate tee 2a

PAIDE

Pikk 2

HIND 72 €
art 20140

COFRA Caravaggio S3 turvakingad

Hea valik 

VÄLITÖÖDEKS

HIND 75 €
art 78450

COFRA Petri S1P SRC turvakingad
10 mm 6 mm 2,5 mm

LÕHNASTATUD SISETALD

Libisemis-
kindlus

Löögi-
summutus

>30
EN ISO 20345:2011

20

JOGGING
EN ISO 20345-2011

UUSsari

TAMREXIS PARIM TÖÖJALANÕUDE VALIK

HIND 99 €
art 19190

COFRA Guard
S3 SRC turvakingad

11
Kergest 
alumiiniumist
turvanina

APT torkekindel tald - 
parem soojusisolatsioon, 
kerge ja painduv

EN 12568:2010
ZERO PERFORATION

Vetthülgavast hingavast Microtech materjalist pealsete ja hingava 
antibakteriaalse voodriga (Sany-Dry) antistaatilistel jalanõudel on 
pehmest PU-st antistaatiline ja anatoomiline sisetald. Pehme ja 
elastne TPU-välistald talub õli ja mitmeid kemikaale, hea löögisum-
mutus. Alumiiniumist turvanina ja APT-turvatald (Zero Perforation - 
 vastab nõudele EN 12568:2010, APT-turvatald on tihedam kui eelmi-
stel versioonidel, kaitseb jalga 100%)

3 ERITUGEVUSEGA TPU TALLAOSA
3TPU

TUGEV

KESKMINE

PEHME

29. aprillil teatati politseile, 
et Kadrinas Vaiatu külas va-
rastati osaühingu hoonest 
400 kilogrammi piimapulb-
rit ja muid esemeid. Kahju 
on 7000 eurot.

28. aprillil teatati politseile, 
et Rakveres Tallinna tänaval 
tegutsevast pubist varastati 
mobiiltelefon Huawei 
Ascend. Kahju on 269 eurot. 

28. aprillil teatati politseile, 
et Väike-Maarjas Raigu kü-
las varastati ekskavaatori 
kütusepaagist 120 liitrit 
diislikütust. Kahju 300 eu-
rot. 

27. aprillil kella 18.30 paiku 
teatati politseile, et Rakve-
res Lembitu tänaval asuvas 
korteris tungiti kallale 
44aastasele naisele. Kaht-
lustatavana toimetati polit-
seijaoskonda 34aastane 
mees.

25. aprillil teatati politseile, 
et Rakverest Võidu tänava 
hoovist varastati jalgratas 
Classic. Kahju on 300 eurot.

25. aprillil teatati politseile, 
et Rakverest Silla tänava 
kortermaja lukustatud tre-
pikojast varastati tõukeratas 
District V4. Kahju on 220 
eurot.

Kuulutaja

Riigimetsa Majandamise Kes-
kus (RMK) paneb tänavu Lää-
ne-Virumaa riigimetsadesse 
kasvama ligi 1,9 miljonit puud 
ning kutsub metsanädala ajal 
kõiki Lääne-Virumaa inimesi, 
kes varasematel aastatel met-
saistutuses kaasa löönud, taas 
metsa, et oma kätetöö üle vaa-
data. 
Kuna sel aastal möödub küm-
me aastat miljoni puu istuta-
misest laulu- ja tantsupeoliste 
ning vabatahtlike poolt, on 
RMK loonud spetsiaalse vee-
bilehe www.rmk.ee/miljon-
puud. “Ootame inimesi metsa 
vaatama, kui kõrgeks puud 
kümne aastaga on kasvanud 
ning milliseid metsatöid selle 
aja jooksul on tehtud,” selgitas 

veebilehe loomist RMK Lää-
ne-Virumaa metsaülem Eerik 
Väärtnõu. “Et kümne aasta ta-
guseid raiesmikke üles leida, 
oleme kaardile kandnud 200 
tollast istutuskohta üle Eesti, 
sealhulgas neli Lääne-Viru-
maal.” 
Iga koha juures on toodud 
täpsed koordinaadid ja loetelu 
seal kümne aasta jooksul teh-
tud töödest, samuti on inimes-
tel võimalus lisada oma foto ja 
meenutus aastatetagusest is-
tutamisest. 
Pea kaks korda nii palju puid, 
kui kümme aastat tagasi talgu-
töö käigus üle Eesti maha istu-
tati, paneb RMK tänavu mulda 
ainuüksi Lääne-Virumaa riigi-
metsades. Eerik Väärtnõu sõ-

nul istutatakse mände 917 
000, kuuski 900 000 ja kaski 51 
000.
“Lääne-Virumaa riigimetsa-
des on istutamise maht aas-
ta-aastalt suurenenud. Täna-
vune on võrreldes 2009. aasta-
ga poole suurem, viis korda 
enam istutatakse mändi. Vara-
semaga võrreldes teeme sel 
aastal ka rohkem noore metsa 
hooldamist,” sõnas Väärtnõu.
Lääne-Virumaa metskonna 
metsade pindala on 78 889 ha. 
Lääne-Virumaa metsade kesk-
mine vanus on 64 aastat: män-
nikutel 86, kuusikutel 50 ja 
kaasikutel 45 aastat. 

Kuulutaja

Tänavu 14. korda toimunud 
Eesti suurimal fotovõistlusel 
Looduse Aasta Foto sai Tapa 
Gümnaasiumi 11. klassi õpila-
ne Elli Soosaar noorte loodus-
piltide kategoorias teise koha, 
kirjutab Tapa valla kodulehe-
külg.
Auhinnatud töö kannab nime 
“Talvevõlu” ja sellel on härma-

tisega kaetud kaseladvad, 
taustaks sinine taevas ja linnu-
parv. Noorte autorite töid saab 
vaadata aadressilt http://laf.
looduseomnibuss.ee/?page_
id=799&g=22.
Konkursil osales 1150 autorit 
ligi 8500 fotoga. Töid hindas 
fotograafidest, kunstnikest ja 
loodusetundjatest žürii Rein 

Marani juhtimisel.
Võitjad selgusid 28. aprillil Es-
tonia kontserdisaalis, kus jaga-
ti Tantsivaid Hunte ning kuu-
lutati välja aasta loodusfoto-
graaf, kelleks osutus Andrus 
Allikas.

Aivar Ojaperv

Tapa gümnaasiumiõpilane
sai hinnatud fotovõistlusel teise koha

RMK ootab Lääne-Virumaa
inimeste mälestusi metsaistutusest
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Hillar Kohv 

Andrus Kasesalu hakkas laul-
ma juba 9aastaselt RAMi pois-
tekooris.
Ta on soleerinud ja pilli män-
ginud mitmes bändis: näiteks 
Kirsipuu&Kasesalu&Rockin` 
Guys, Boogie Company. Lisaks 
kuulub talle osa Industrial 
Productions OÜ video- ja heli-
stuudiost.

Andrus Kasesalu, kust pärit 
olete?
Sündisin planeedil Maa, täp-
semalt 1968. aasta lõpus Tal-
linnas.

Kelleks unistasite saada lap-
sepõlves?
Lasteaiast anti kunagi kaasa 
kaart, millele oli kirjutatud mi-
nu unistus: saada ohvitseriks. 
Panin kõvasti mööda.

Milliseid ameteid olete oma 
senise elu jooksul pidanud 
ning millist tööd praegusel 
ajal teete?
Hakkasin muusikuks, et mitte 
tööd teha. Siiski võib lisaks 
muusikuametile leida mind 

Industrial Productions OÜ vi-
deo- ja helistuudiost, kus vas-
tutan stuudio igapäevatöö eest 
saba ja sulgedega. Olen pro-
dutsent.

Kui noorelt tekkis teil huvi 
muusika ja laulmise vastu?
Hakkasin laulma juba 9aasta-
selt RAMi poistekooris (tänane 
Estonia Rahvusooperi Poiste-
koor). Sealt edasi juba Otsa 
kooli klassikalise laulu osa-
kond. Ja huvi laulmise vastu 
on jätkunud tänaseni. Muutu-
matult.

Millistes ansamblites olete 
soleerinud ja pilli mängi-
nud?
Rock´n ´Roll Band (21. Kesk-
kooli koolibänd), Zep`A´-
Boyzid (20. Keskkooli 
punkbänd), So So Memories 
(Tallinki laevabänd), Kirsi-
puu&Kasesalu&Rockin` Guys. 

Tänasel päeval olen Boogie 
Company hingekirjas ja löön 
kaasa ka kollektiivis nimega 
Cats´n`Rats koos vana sõbra 
Ülari Kirsipuu ja uute sõprade 
Indrek Hiibuse ning Andres 
Põldrooga. 

Millal ja kuidas loodi Boogie 
Company?
Aastal 2005 otsustas Ülari Kir-
sipuu Rockin` Guysi tegevuses 
pausi pidada ja seepärast tuli 
juba siis bändi nimi ka ära 
muuta. Nii lihtsalt see bänd 
sündiski.
Tegelikult oleme tänasel päe-
val peaaegu samas koosseisus 
mis Rock`n`Roll Band 90ndate 
alguses. Nii et bändi nimed 
muutuvad, sõbrad on ikka sa-
mad.

Kas olete mõne plaadi ka väl-
ja andnud?
Boogie Company on välja and-

Lasteaias tahtis Andrus 
Kasesalu saada ohvitse-
riks, aga tegelikult sai 
temast muusik ja pro-
dutsent.

Andrus Kasesalu hakkas la 

Foto: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht
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 “Ausalt öeldes on minu 
tegevused ka mu huvi-
alad. Võimaluse kor-
ral külastan jõusaali. 
Väga meeldib seina-
tennist mängida.

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

1098.-

910.-

510.-

810.-

385.-

515.-

850.- 575.-

569.- 399.- 340.-

219.-

525.-

270.-

625.-

360.-

320.- 370.-

739.- 609.-

komplekt SELINA komplekt KARMELA komplekt LIIGA

nurgadiivanvoodi REGISnurgadiivanvoodi MEDEJA nurgadiivanvoodi NAGLIS

nurgadiivanvoodi EMA-2 nurgadiivanvoodi JULIJA

nurgadiivanvoodi SELINA

nurgadiivanvoodi MINIJA diivanvoodi TYRAdiivanvoodi RECORD diivanvoodi SIMONA-1

voodi TOSSAdiivanvoodi FLORIDA

nurgadiivanvoodi BOSTON M nurgadiivanvoodi BITE

3+1+1
komplekt GLORIA 3+1+1

 köök PRIMO   köök NADIA 

435.-

 köök SMILE 

259.-

 köök MORENA 

 kapp ALMA

299.-al.70.-al.

metallvoodi BELLA

KASUTA VÕIMALUST! 
VAATA HINDA! 



Kuulutaja reede, 2. mai 2014 5Intervjuu / Uudised

ulma juba üheksa-aastaselt
nud kolm täis-
pikka CDd. 
Aastal 2006 jõu-
luplaat „Rocki-
me ümber jõu-
lupuu“, 2009. 
aastal andis 
Soome plaadi-
firma Hyena 
Records välja 
plaadi „God Is 
Dancing Jive“ ja 
eelmise aasta 
lõpus ilmus 
eestikeelne 
plaat nimega 
„Mida sa mögi-
sed, mees!“.
Rockin´ Guys 
andis samuti kolm plaati välja: 
live CD „Elvis Lives In Estonia“, 
Saksa plaadifirma Castle 
Records andis välja meie vi-
nüül-LP „Estonia Rock`n`-
Roll“ ja 2002. aastal ilmus ees-
tikeelne plaat „Vara on loobu-
da – hilja, et muutuda“

Kes teile laulusõnu kirjutab?
Kirjutan ise laulusõnu, samuti 
on meile sõnu kirjutanud Tõ-
nu Oja, Vello Salumets ja Aapo 
Ilves.

Millist muusikat te ise kuula-
ta armastate ja kes on lemmi-
kud?
Armastan ja kuulan sving-
muusikat. Jazzi ka. Loomuli-
kult rockabilly´t. Endiselt aus-

tan väga klassikalist muusikat: 
Viini klaasikuid ja Vene oope-
rimuusikat. 
Lemmikuid lavalt on väga-vä-
ga palju. Kõik, kellel on midagi 
lavalt öelda. Eputised eriti ei 
köida. Siirast heameelt tunnen 
selle üle, et sain hiljuti koos 
musitseerida ühe lapsepõl-
veiidoli Robert Gordoniga.

Põnevaimad seigad elust?
Oh, eredaid mälestusi ja seika-
sid on palju. Nagu meil kõigil. 
Kõige eredamad siiski on seo-
tud pere ja eelkõige lastega.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Vahest kõige olulisem oli eel-
mise aasta lõpus ilmunud 

Boogie Com-
pany plaat 
„Mida sa mö-
gised, mees!“, 
mis võtab 
meie kümne 
viimase aasta 
tegemised 
kokku ühele 
plaadile.

Millised on 
plaanid?
Tohutuid 
plaane pole. 
Aga pisiasja-
dest ju elu 
koosnebki. 
Püüan suvel 

lõpetada juba viis aastat kest-
nud Studebaker Silver Hawki 
1957 renoveerimise, teha ehk 
mõne uue laheda tätoveerin-
gu, käia sügise poole perega 
Memphises, kindlasti püüan 
kirjutada mõne uue loo ning 
võimalikult palju aega olla 
bändiga laval.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära öel-
da?
Oma virisemised ütlen ma ta-
valiselt ära laulutekstides, aga 
südamest tahaks kõikidele 
soovida rohkem sära silma-
desse.
Uskuge, meil on siin kodumaal 
kõik palju parem kui kuskil 
mujal.
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? “Olen 23 aastat abielus. 
Abikaasa Maris on 
klassiõde keskkoolist. 
Meil on kolm last: 
Anett (21), Karl–Albert 
(15) ja Manfred (4).

Esmaspäeval määrati aresti-
päevad mehele, kellelt nädal 
varem võttis kohus alkoholi-
joobes sõidukijuhtimise eest 
juhtimisõiguse.
Möödunud nädalavahetusel 
märkasid Rakvere politseijaos-
konna abipolitseinikud Vinni 
vallas kahtlase sõiduviisiga 
sõiduautot Opel. Autole anti 
peatumismärguanne ning ju-
hil, 24aastasel mehel, tuvastati 
alkoholijoove. 
Dokumentide kontrollimisel 

selgus, et meest oli nädal va-
rem kohtu poolt karistatud sa-
ma õigusrikkumise eest nel-
jaks kuuks juhtimisõiguse ära-
võtmisega. Ta toodi politseija-
oskonda kainenema ja juba 
järgneval päeval taotles Rak-
vere politseijaoskonna kohtu-
väline menetleja Ave Uue me-
hele aresti, mille kohus rahul-
das, määrates karistuseks 20 
päeva.
Mees ise kinnitas kohtus, et 
tarbis sõpradega alkoholi ja 

öösel oli vaja koju sõita. Kainet 
autojuhti aga polnud kusagilt 
võtta. „See, et inimene tunnis-
tab oma tegu, aga ei kahetse, 
näitab, et ta ei adu olukorra tõ-
sidust ning on ükskõikne kõi-
kide teiste liiklejate suhtes. 
Teadlikult ja tahtlikult toime 
pandud tegu mõjutab süü 
suurust. Määratud karistus 
peab avaldama mõju ning 
peab ka toimima,“ ütles Uue.

Kuulutaja

Möödunud nädala kolmapäe-
va õhtul kadus Lääne-Viru-
maal orienteerumispäeval 
metsa 9aastane poiss, kes leiti 
hiljem jalavigastusega. Politsei 
aitas poisi metsast välja tuua.
23. aprillil kella 21 ajal teatas 
41aastane naine politseile, et 
läks oma 9aastase pojaga Pa-
riisi külas orienteeruma, kuid 
laps jäi metsas kadunuks. Ku-
na tegemist oli Lääne-Viru-
maa orienteerumiskolmapäe-
vakuga, siis tegelesid lapse ot-
simisega juba ka korraldajad 
ja teised orienteerujad.

Politsei alustas otsingute orga-
niseerimisega ja sündmusko-
hale saadeti politseipatrullid 
ning koerajuhid. Sel ajal tuli 
teade korraldajatelt, et laps on 
leitud raja kõrvalt tihnikust. 
Selgus, et poiss oli eksinuna 
roninud puu otsa, kuid kukkus 
alla ja vigastas jala. 
Meedikud ootasid päästjaid, 
kes tooksid vigastatud lapse 
metsast välja. Olukorra kiireks 
lahenduseks võtsid politseini-
kud kanderaami ja läksid ise 
lapsele metsa järele. 
Rakvere politseijaoskonna 

juht Joel Alla ütles kiidusõnu 
orienteerumisvõistluste kor-
raldajatele, kes hakkasid ise 
aktiivselt poissi otsima ja tea-
vitasid juhtunust politseid. 
„Õhtu oli jahe ja väljas pime-
nes, hea, et poiss kiiresti leiti, 
sest ta oli sportlikult kergelt 
riides ning võis tekkida oht 
tervisele,“ lausus Alla.
Poiss viidi Tallinnasse laste-
haiglasse.

Kuulutaja

Roolijoodikule mõisteti 
20päevane arest

Politsei aitas
vigastatud poisi metsast välja
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MÕNE REAGA

Tarva korvpallimeeskond alustas 
poolfinaalseeriat kindla kaotusega
Alexela Korvpalli Meistriliigas tehti algust poolfinaalidega, 
kus paari Kalev/Cramo ja Rakvere Tarvas esimesest mängust 
väljus võitjana Tallinna klubi 95:69.
“Nii ma arvasin, et võib minna,” rääkis Tarva treener Andres 
Sõber pressiteenistuse vahendusel. “Alguses olime tahtmist 
täis, kuid pallid keerasid välja ja see niitis meid maha. Rakve-
res loodan, et nii ei lähe. Hiljem aga hakkas nende (Kalev/
Cramo – toim.) võimsus juba domineerima. Aga oli siin posi-
tiivset meie jaoks ka, nii et pole üldse hullu.“
Tasavägist mängu jätkus vaid mõneks esimeseks minutiks. 
Seejärel sai Kalev lauavõitluse oma kontrolli alla ning nende 
eduseis hakkas tasapisi suurenema. Esimese veerandaja lõp-
pedes oli Cramo kasvatanud oma edu juba 12punktiliseks, 
seisuks 31:19. Teisel poolajal vahe püsis. Poolajapausile min-
nes oli Kalev/Cramo ees 48:33.
Teisel poolajal jätkus mäng Tallinna klubi vedamisel. Rakvere 
küll üritas vahet vähendada, kuid kaitses ei saadud kalevlasi 
kuidagi kinni. Ise aga jäädi vigadega hätta ning kolmandal 
veerandajal langes viie veaga pingile Tarva selle hetke parim 
viskemees Silver Leppik. Siiski ei olnud mäng veel tehtud, ku-
na Rakvere tegi enne otsustavat kümmet minutit 9:2 vahes-
purdi, seisuks 67:54 Kalev/Cramo poolt vaadatuna. Viimasel 
veerandil ei õnnestunud Andres Sõbra hoolealustel kohtu-
misse muutust tuua. Kalev oli kindel, võttes suure, 95:69 või-
du. Tarva poolelt tõid Mihkel Kurg 15, Giedrius Gustas 14, Sil-
ver Leppik 12 ning Kristo Saage 10 punkti. Kalev/Cramo valit-
ses kindlalt lauavõitlust, võites selle 53:41.

JK Tarvas kaotas kohtumise
ja teenis kaks punast kaarti
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliigas jäi Rakvere JK Tarvas 
koduväljakul 1:3 alla Tallinna FC Flora teisele meeskonnale. 
Lisaks peavad läänevirulased järgmises kohtumises läbi aja-
ma ilma kahe olulise mängumeheta, sest Joonas Ljaš ja Elar 
Tovstik teenisid punase kaardi.
Alari Tovstik viis 17. minutil JK Tarva küll 1:0 juhtima, kuid tei-
sel poolajal Rauno Sappinen viigistas. Kümmekond minutit 
hiljem lõid vastased veel ühe värava. Seejärel näitas kohtunik 
Mart Martin rakverlastele kaks korda punast kaarti ning küla-
liste kolmas värav paar minutit enne mängu lõppu oli juba 
paratamatus.
Üheksa mänguga on Rakvere JK Tarvas saanud tabelisse 10 
punkti ning paikneb 7. kohal. Ka järgmises voorus on vasta-
seks Tallinna FC Flora II, sel korral mängitakse Tallinnas.
Kolmanda liiga idatsoonis kaotas Tarvas II IAFA Estoniale 0:4. 
Neljanda liiga idatsoonis lõi SK Tapa küll oma selle hooaja tei-
se värava, kuid see ei päästnud meeskonda järjekordsest suu-
rest kaotusest: 1:5 Maardu Unitedile.

Aivar Ojaperv

Kauplus Rattabaas ja Rakvere 
Rattaklubi Siplased hakkavad 
ka sel hooajal korraldama jalg-
rattateisipäevakuid, avaüritus 
on kavas juba teisipäeval, 6. 
mail.
Sari koosneb seitsmest etapist. 
Esimesel etapil sõidetakse 
maanteel, start antakse 6. mail 
kell 19 Jõepere ristmikult siga-
la juurest. Osalejate registree-
rimine toimub kohapeal, osa-
lustasu täiskasvanutel 2 ja õpi-
lastel 1 euro. Võisteldakse eral-
distardist, distantsi pikkus on 

Siplased kutsuvad 
rattateisipäevakutele

Tänavused Eesti meistrivõist-
lused B-vanuseklassi noor-
meeste käsipallis võitis SK Ta-
pa. 1997. aastal ja hiljem sün-
dinud noormehed jätsid tei-
seks-kolmandaks Viljandi SK 
ja SK Elite Spordi, alati tugev 
Põlva sai alles neljanda koha. 
Samas polnud läänevirulaste 
tiitlivõit suur üllatus, sest 

võistkonna põhituumik män-
gis lõppeval hooajal kaasa ju-
ba meeste meistriliigas, jäädes 
seal küll viimaseks, aga saades 
tugeva karastuse.
Treener Elmu Koppelmanni 
juhendatud võistkond mängis 
koosseisus Marek Puieräst, 
Kert Trofimov, Vahur Oolup, 
Alari Kasekamp, Ailar Puhas-

mets, Martin Adamson, San-
der Annula, Sten Saariste, 
Marten Kullamägi, Marek 
Palmsalu (tunnistati võistkon-
na parimaks) ja Robert Hiie-
maa.
SK Tapa ülekaal oli veenev – 
meistrite 26 punktile sai Vil-
jandi kõrvale panna 21 ja Elite 
Sport 20. Ainsa kaotuse sai SK 

Tapa teise ringi kohtumises 
Viljandilt, 14 vooru järel oli 
võitjate väravate vahe +113. 
Kui mängud Viljandiga välja 
arvata (21:19 ja 16:22), nüpel-
dati kõiki ülejäänud vastaseid 
vähemalt viie väravalise vahe-
ga.

Aivar Ojaperv

Poolas Varssavis toimusid 
möödunud nädalavahetusel 
EM-võistlused sumos vanu-
seklassidele U21, U23 ja täis-
kasvanud.
Traditsiooniliselt võitsid Eesti 
esindajad mitu medalit, osa 
neist tuuakse ka Lääne-Viru-
maale. U21 neidude kehakaa-
lus kuni 80 kg saavutas teise 
koha Lääne-Viru spordiklubis 
Sakura treeniv Avinurme 
Gümnaasiumi õpilane Path-
ricia Matso, kehakaalus kuni 
70 kg võitles end pronksile 
Paldiski Spordikoolis treeniv 
Veronika Batajeva ning 
pronksmedali sai kaela ka U21 
naiskond kooseisus Tuule Si-

reli Mäe (Sakura), Veronika 
Batajeva ja Pathricia Matso. 
Praktiliselt sama võistkond sai 
pronksmedali ka U23 võist-
kondlikul turniiril, lisaks ni-
metatud kolmikule kuulus 
võistkonda Vinni neiu Gea 
Reimund. 
Meeste konkurentsis oli eest-
lastest edukaim Meelis Höö-
velson (Sonda), kes raskekaa-
lus (üle 115 kg) saavutas kahe 
võiduga viienda koha. Lää-
ne-Virumaalt pärit Siim Mäe 
saavutas samuti kahe võiduga 
kehakaalus kuni 85 kg seits-
menda koha.

Kuulutaja

Tapa B-vanuseklassi noormehed tulid Eesti käsipallimeistriks

Aukülalisena võistlustel viibinud Kaido Höövelson poseerib 
koos pronksmedali võitnud U23 vanuseklassi naiskonnaga.

 Foto: erakogu

Eestlastele sumo EMilt neli medalit

orienteeruvalt 20 km ja rattak-
lass vaba.
“Teisipäevakuid hakkasid alg-
selt korraldama Rakvere Ratta-
maratoni eestvedajad Riho 
Kokk, Andres Pajo ja Vahur 
Leemets. Idee teisipäevakute 
korraldamiseks sai tõuke Sven 
Salepi korraldanud eraldistar-
di võistlusest Jõeperes, mis sai 
ka sarja esimeseks etapiks, see 
oli juba 14 aastat tagasi,” mee-
nutas Siplaste esindaja Roland 
Toome. “Hiljem koondusid ak-
tiivsed ratturid klubisse Sipla-

sed ja nii me muudkui toime-
tame. Igal aastal on kavas ol-
nud 7-11 etappi, tänavu jääme 
pidama seitsmele, millest 
kolm on kavas maanteel ja neli 
maastikul. Viimastest üks on 
ka pealtvaatajatele väga atrak-
tiivne maastikurattasprint.”
Toome kinnitas, et teisipäeva-
kud on jõukohased igasuguse 
ettevalmistusega rattahuvilise-
le. “Kõik on oodatud,” kutsus 
ta. “Maanteel on lihtsam alus-
tada, maastikuetapid on 
võib-olla pisut tehnilisemad, 

kuid üle jõu ei käi ka need. 
Võetakse küll aega ja selgub ka 
paremusjärjestus, kuid see on 
ikkagi tervisesport, kus oma 
osa seltskondlikul suhtlemi-
sel.”
“Sõita võib suvalise rattaga,” li-
sas ta. “Varasematel teisipäe-
vakutel on tavaliselt olnud 25-
35 osalejat, kuid hea meelega 
näeksime seltskonnas uusi 
inimesi. Tulge proovige en-
nast!”

Aivar Ojaperv

Foto: Ain RünkRattamees Margus Sirvel
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10. mail Rakveres Access Bars kursus,
mis aitab vabaneda piiravatest
uskumustest ja blokeeringutest
Osalustasu 125 EUR

Täpsem info www.teadlikareng.com

Norax Koolituskeskus
B-kat AUTOKOOL

VEOAUTO-TAKSOJUHI AMETIKOOLITUSED

ESMAABIKOOLITUS

(E,K 17.00)

(10.00)

(17.00)

(Autokooli õppijad, ettevõtete töötajad)

Info ja reg tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere, info@noraxkoolitus.ee;

www.noraxkoolitus.ee

07. mai

10. mai

15.-22. mai

* Oleme töötukassa koostööpartnerid!

Kursuste eest saab tasuda osadena

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat eesti keeles 02.05

A-kat eesti keeles 13.05

vene keeles 05.05

Mopeediõpe 09.05

Tel 53 451 061, 324 0893

darja@autosoit.ee, www.autosoit.ee

C-kat eesti keeles 12.05

vene keeles 08.05

CE-kat 05.05

Veoautojuhi ametikoolitus 28.06

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•UUS! algab 22.05 kell 18.00

•

algab 03.05 kell 10.00

• algab 21.05 kell 18.00

• algab 20.05 kell 18.00

T-kategooria koolitus

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

D-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(traktor)

(35 tundi)

(buss)

Lääne - Viru Rakenduskõrgkool viib Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel alates 2007 aastast läbi

tööalaseid täienduskoolitusi, mis on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks ja mida

finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused”

raames. Koolitustele on oodatud kõik täiskasvanud inimesed (nii töötavad kui töötud), kes soovivad

täiendada oma teadmisi ja oskusi edukaks toimetulekuks tööturul.

Kursustel ei saa osaleda kutseõppeasutuses või kõrgkoolis tasemeõppes riigieelarvelisel kohal õppivad

isikud.

Koolitused on osalejale TASUTA.

Koolitused toimuvad Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli täiendus- ja ümberõppekeskuses

Rakveres Rohuaia 12. 2014 aasta aprillist toimuvad järgmised koolitused:

Info ja registreerimine telefonil 53 478 449 või 32 23 566 ja kodulehel www.lvrkk.ee

Kursuse nimetus Maht Algus Lõpp Kellaaeg

Psüühikahäirega eaka

abistamine ja hooldus

Ergonoomiline hooldustöö

Tabelarvutus algajatele

Tekstitöötluse algkursus

Kaupade väljapanek

Laotöö ja dokumentatsioon

Suhtlemisoskused

klienditeeninduses

Majandusarvestus abiks

põllumajandusettevõtja

arvepidamisele ja aruandlusele

FIE kursus algajatele

Lepingute praktiline koostamine

Väikeettevõtte administratiivtöö

32 toimub mai-juuni

40 29.05.2014 26.06.2014 neljapäeviti kella 09.00-16.15

36 13.05.2014 15.07.2014 teisipäeviti kella 16.00-19.00

40 14.05.2014 16.07.2014 kolmapäeviti kella 16.00-19.00

24 toimub 14. ja 26. mail ning 11. juunil kella 09.00-16.15

44 15.05.2014 19.06.2014 neljapäeviti

24 21.05.2014 11.06.2014 kolmapäeviti

05; 12. juunil (neljapäeviti) kella 09.00-16.30

24 toimub 09; 20. ja 27. mail kella 09.00-16.15

35 toimub 21; 27. mail ja 04; 06; 11; 18; 25. juunil

40 toimub 13; 21; 28. mail ja 02; 09. juunil kella 09.00-16.15

50 toimub 09; 16; 23; 30. mail (reedeti) ja

OG Elektra Tootmine AS võtab tööle:

OG Elektra AS võtab tööle:
Kesklattu, uude puu- ja juurviljalattu
• KOMPLEKTEERIJA-TRANSPORTTÖÖLISE
• JUURVILJADE SORTEERIJA

KULINAARIATSEHH
• ABITÖÖLISE
• TRANSPORTTÖÖLISE

Täpsem info pakutavatest ametikohtadest,
tööülesannetest, tööaegadest jms telefonil
322 3858 või 534 894 64.

Kui Sa soovid kindlat töökohta, siis saada CV
meiliaadressile personal@ogelektra.ee
www.ogelektra.ee.

PAGARITSEHH
• KONDIITRI
• PAKKIJA
• KOMPLEKTEERIJA
• KORISTAJA

Töötada saab päevases ja öises vahetuses.
Pagaritsehhis päevane vahetus 08:00-18:00

ja öine 16:00-04:00

Kulinaariatsehhi päevane vahetus
08:00-18:00 ja öine 18:00-06:00

AS Palmako on rahvusvahelisse metsatööstusgruppi Lemeks kuuluv juhtiv frees-prussist
aia- ja suvemajade, palkmajade, liimpuittoodete ning puidugraanulite tootja. Ettevõtte
käibest moodustab 99% eksport. Meie tootmisüksused asuvad siiani Tartumaal Kavastus
ja Lääne-Virumaal Laekveres, meil töötab kokku 280 inimest.

AS Palmako pakub tööd Laekveres

TOOTMISTÖÖTAJATELE
Tööülesandeks on:

Eeldame:

Tööaeg:

Kandideerimiseks

• puitdetailide valmistamine, töötlemine
• puitdetailide pakendamine pakkeliinil ja/või

komplekteerimine vastavalt kvaliteedinõuetele
• tootmise abitööd

• omab eelnevat töökogemust (eelistatud tööstuses)
• on korrektne, täpne ja valmis meeskonnatööks
• on valmis füüsiliseks tööks kahes vahetuses

kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

palume saata CV hiljemalt 23. maiks 2014
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee Lisainfo www.palmako.ee või
helistada tel 52 09 940, koduleht: http://www.palmako.ee

Aeroc Jämerä AS poorbetoontoodete tehas

Lääne-Virumaal Andjal võtab tööle

Nõuded:

Ettevõte pakub:

Lisainfo

TOOTMISTÖÖLISI

- pingetaluvust

- korrektsust ning kohusetundlikkust

- valmidus vahetustega tööks

- soov omandada ja õppida uusi oskuseid

- vahetustega tööd

- transporti tööle ja tagasi (Kunda, Rakvere, Kiviõli, Aseri, Haljala, Essu)

- sobivusel tähtajatut töölepingut

- kohapeal väljaõpet

- tööriietust

telefonil 329 5050, 329 5053, e-mailil

karmo.kapstas@aeroc.ee või tehases.

Kas Sulle meeldib
kirjutada?
Kas Sind huvitab,
mis maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha teenida?

Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse.
E-post: toimetus@kuulutaja.ee

Tööülesanded: pitsade valmistamine vastavalt retseptidele
Kasuks tuleb: eelnev töökogemus toitlustusasutuses

Pakume: meeldivat kollektiivi, tulemusele orienteeritud palka
NB! Väljaõpe kohapeal

CV palume saata: pitsa@pats.ee, info tel 506 8279

PÄTS Pitsakohvik pakub tööd

PITSAMEISTRILE
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Kahest eksperimentaalsest 
monolavastusest kokkupaki-
tud kassett „Siseturism“/“Tä-
helaev“ on uus verstapost 
avangardse teatrivormi otsin-
gul. Kuhu valitud suund viib, 
pole teada.
Kasseti esimene pool (mängib 
Peeter Rästas) uurib võimalusi 
end mitte määratleda piiride 
ja üldlevinud märkide kaudu. 
Silmapaistmatus on uus viis 
silma paista, meenub ühest 
jänkide elustiiliportaalist loe-
tu. „Siseturism“ huvitub ole-
masolu võimalustest, kui sub-
jekt ei soovi end määratleda 
muidu üldlevinud märgisüs-
teemides.
Illustratsioonina sellele soovi-
le meenub Ivo Uukkivi mängi-
tud suhtekorraldaja tegelasku-
ju seriaalis „Alpimaja“. Selle te-
gelase arvates on näiteks kon-
to omamine Facebookis ja nii 
enda eksponeerimine ilma-
rahvale jaburuse tipp, mida ta 
ei soovitaks ühelegi oma klien-
dile.
Samas puudub „Siseturismis“ 
lugu ja tegevus. Mingiks plus-
siks seda pidada ei saa. Kui 
väljenduda kujundlikult, siis 
võiks ju teatrietendus olla kui 
sõiduk, mis viib vaataja uutes-
se maailmadesse ja kohtades-
se. „Siseturismis“ on sõiduk 
küll etendusena  olemas, kuid 
see ei sõida kuhugile. Või siis 
peab teatrikülastaja selle reisi 

Soov olla, soov liikuda

ise korraldama, püüdes saalis 
istudes aru saada, kuidas laval 
toimuv teda mõjutab; juhul, 
kui üldse mõjutab. Ja näitleja 
tuli suurepäraselt toime poo-
letunnise ühel kohal seismise-
ga ning palja jala maast tõm-
bamise naksatus oli väga au-
tentne. 
Kasseti teine pool „Tähelaev“ 
(mängib Anneli Rahkema) uu-
rib võimalusi luua unistuste 
maailmas oma rikkalik märgi-
süsteem ning üritada seda jär-
gides ka kuhugi jõuda. Lavas-
tust käivitav pinge kasvab ke-
nasti välja Anneli pühendu-
nud kaasaelamisest raadiosaa-

tele ja muusikale. Ning siis lä-
heb tema maksimaalselt väli-
sele suunatud tähelepanu 
märkamatult üle tema sise-
maailmale, kus tegelase „unis-
tuste mina“, mis oli enne pro-
jitseeritud raadiost kostuvasse 
muusikateosesse, hakkab end 
ilmutama konkreetses laval-
olevas ruumis. Ning tegelane 
püüab selle „unistuste mina-
ga“ kontakti saavutada, olles 
seejuures sama pühendunud 
kui ennist lemmikooperile 
kaasa elades.
Sellises nõudlikus žanris nagu 
avangardne sõnadeta monola-
vastus, võib sellise sujuva üle-

mineku sooritamise lugeda 
õnnestumiseks. Hästi tehtud! 
Seda enam, et vormist tulene-
valt varitseb näitlejat oht 
nii-öelda iseenda heitest selili 
lennata. Lugedes varasemaid 
kajastusi lavastuse valmimi-
sest, võib arvata, et oluliseks 
teguriks on olnud tiimitöö. 
„Tähelaeva“ lavastaja on Kertu 
Moppel.
Lisan, et kassetist parema aru-
saama loomisele aitas kaasa 
nädal tagasi Polygon Teatris 
esietendunud erandliku vor-
mikeelega „Araabia öö“.

Tõnu Lilleorg

Fotod: Krõõt Tarkmeel; montaaž Marko Maasik

Köögis toimetab Anneli Rahkema ja kasukat kannab Peeter Rästas.

Tõnu Lilleorg

Ivo, kuidas jõudsite Sakari 
Pälsi juttude juurde?
Raamat ilmus 60ndatel Loo-
mingu Raamatukogus, drama-
tiseering on tehtud selle välja-
ande järgi.
Lugesin seda teksti juba lava-
koolis lavakõne tunnis ja siis ta 
meelde jäi. Soomlaste elu-olu 
on meie omaga sarnane. Kirju-
tasin selle näitemängu enda 
jaoks kokku 1983. aastal. Ja va-
hepeal ma pakkusin seda va-
nale Baskinile lugeda, see ku-
ramuse käsikiri põles koos 
Baskini majaga maha, siis te-
gin uuesti.
Ettekujutus sellest, kuidas asi 
võiks toimida, on mul aja jook-
sul kogu aeg muutunud. Kui 
viimane pakkumine tuli Saare-
mäe ja Rakvere Teatri poolt, et 
kuule, neid poisse võiks ju 
mängida tüdrukud, nagu va-
nasti Salme Reek tegi poiste-
rolle, siis mõtlesin, et jah, va-

Suveetendus on
Palmsele hea reklaam
Palmse mõisa müügijuht Riina 
Virks: „Suveetendusi on Palmse 
mõisas ikka ja jälle mängitud, 
näiteks  tunamullu Roman Bas-
kini „Ring“ ja enne seda suhted-
raama „Gertrude Stein saatjaga“ 
Anne Veesaare ja Kersti Kreis-
manniga. Palmse on külastus-
koht kogu perele ja me pakume 
igal hooajal midagi uut. Lisaat-
raktsioon koguperelavastusega 
„Mina olin veel väikene“ just 
hooaja alguses kevadsuvel on 
meile heaks reklaamiks. See 
jõuab paljude inimesteni, ühele 
etendusele mahub 200 külasta-
jat. Suve tõmbenumbriks kuju-
nevad kindlasti mõisa ponid, 
kes hakkavad lapsi territooriu-
mil sõidutama.“

Karjääri jooksul 85 lavastust väja toonud Ivo Eensalu (65) 
toob lavale teksti oma tudengipõlvest. 

TEATRIARVUSTUS

Ivo Eensalu
lavastab kaua ootel olnud dramatiseeringu
Esimene Rakvere Teat-
ri tänavusest kahest 
suvetükist, „Mina olin 
veel väikene“, esieten-
dub Palmse mõisa 
moonakamajas 15. 
mail.

balt võivad mängida.

Kes on osades?
Saara Kadak mängib Sakarit, 
minategelast, Marin Mä-
gi-Efert tema sõpra Valles-
manni Arvot. Me ei püüa näit-
lejate välimust poisilikuks 
muuta, pikki juukseid ära pei-
ta. Liisa Aibel mängib ema ja 
Kõrsikute mehed mängivad 
isa, pastorit ja muid kõrvalrol-
le.

Kas Kõrsikud laulavad ka?
Olin mõelnud, et tükis võiks 
olla laule merest, röövlitest ja 
armastusest, mida noor poiss 
kas laulab või kuulab. Omal 
ajal, kui ma väike olin, siis oli 
ikka nii, et mehed võtsid kära-
kat kuskil puuriida taga ja siis 
poisid kuulasid salaja pealt, 
mis jutte nad räägivad. Kuna 
Kõrsikud on sellised tõusvad 
tähed ja siit Rakvere kandist 
osa poisse pärit, siis lasin neil 
fantaasial laulude suhtes len-
nata, mida nad tahavad laulda 
ja mida võiks. Kui ma pakkusin 
neile neid laule, mis meeldi-
sid, siis nad ütlesid, et need on 
minooris laulud, et nemad ta-
haksid mažooris laulda, kuigi 
ma ei oleks neid seostanud 
minoorsusega, aga võib-olla 
ka... Saime repertuaari osas 

kokkuleppele, valikus on vanu 
laule ja mõned eesti laulud ja 
nagu mul on jäänud mulje, 
teevad nad vist isegi plaadi 
sellest, nad on nii hakkajad 
mehed.

Kuidas etenduspaik tükile 
sobib?
Palmse ja ka Sagadi, need on 
väga atraktiivsed paigad, kus 
midagi teha, seal on ikka päris 
hea. Moonakamajas on ju 
muuseum, kus näeb vanaaeg-
seid tööriistu. Sinna ongi pe-
daali pandud, et meelde tule-
tada seda vanaaegset olustik-
ku, tüki tegevus toimub 100 
aastat tagasi. Mängime nii, et 
lava jagab hoone pikuti poo-
leks.

Foto: Heigo Teder

Lavastaja Üllar Saaremäe
Osades Ines Aru

Hannes Kaljujärv (Vanemuine)
Velvo Väli

Imre Õunapuu

13. juuni - 13. juuli
Lahemaal Tooma talus

ÜKS PEALUU
CONNEMARAS

Martin McDonagh

Koguperelavastus
koos ansambliga

KÕRSIKUD Mina
Olin
veel

väikenePalmse mõisa
moonakatemajas
15. mai - 28. juuni

Saaremäe kandideerib seriaalinäitleja priisile
Veebruaris startinud kodumaise politseisarja „Viimane 
võmm“ peaosatäitja Üllar Saaremäe jõudis finaali Kroonika 
meelelahutusauhindade valimisel. Parima meesseriaalinäit-
leja kategoorias pistavad rakverlasega rinda Mait Malmsten 
(„ENSV“, „Mägede hääl“) ja Tiit Sukk („ENSV“, „Mägede var-
jud“). Hääletamine parimate selgitamiseks kestab 10. maini 
Kroonika kodulehel aadressil kroonika.ee/meelelahutusau-
hinnad. Võitjad selguvad 15. mai galal, üritust näitab TV3.
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17. mail saavad rakverlased 
linna rahvamajas näha Viljan-
di Kultuuriakadeemia tuden-
gite esituses teatrit, tantsu ja 
kontserti. Kogu programm on 
tasuta.
Kuulutajale tutvustas päeva-
kava lähemalt akadeemia näi-
tekunstitudeng Birgit Land-
berg, kes on ise Rakverest pä-
rit.

Birgit, mida näha toote?
Me tahame näidata, mida tee-
me ja pühaks peame. Monola-
vastused on selleks ideaalne 
viis, sest on ju monolavastus 
justkui iseenda manifesteeri-
mine – kes ma olen, mida mõt-
len ja mida teile öelda tahan. 
Samuti on seda kell 20.00 
etenduv tantsulavastus ja õh-
tune kontsert, keel on lihtsalt 
teistsugune. Me oleme kõik 
erinevad, nii on programm vä-
ga eriilmeline ja tihe. Kõik on 
oodatud vaatama ja kaasa ela-
ma. Me töötame just publiku 
jaoks, et oleks neid, kes näek-
sid, kaasa elaksid ja kellel silm 
läheks särama.

Esined ka ise monolavastu-
sega, kuidas see sündis ja 
millest räägib?
Meil oli kõigil koolitööna vaja 
lavale tuua üks monolavastus, 
et teha iseendaga tööd nullist 
esietenduseni. Minu jaoks on 
monolavastus võimalus en-

nast avada ja sellepärast rää-
gibki mu monolavastus mi-
nust. Tegin intervjuud oma 
kõige lähedasemate sõprade 
ja tuttavatega ning küsisin 
neilt, kes on Birgit. 

Tõnu Lilleorg

Kuus esinemist 
rahvamajas
Neli teatrietendust (eten-
duste vahel on 15 minutit 
pausi): kell 16 „Tanknaine“ 
(laval Jaanika Tammaru, 
kestus 35 minutit), „Kuldse 
kuju müsteerium: kõik mit-
te millestki“ (Rauno Pol-
man, 45 min), „Neptuuni 
mõjul“ (Liina Leinberg, 40 
min) ja „Birgit“ (Birgit 
Landberg, kestus 30 min)
Üks tantsuetendus kell 20 
„Converter“ (lavastaja Kal-
mer Liimets, laval Helle 
Mari Toomel)
Üks kontsert kell 21 -  päri-
musmuusika ja jazz, esine-
jad akadeemia parimad 
muusikud

Päevakava internetis:
kultuur.ut.ee/et/kultuuri-
dessant/rakvere-programm

Tudengid maabuvad 
kultuuridessandiga

Järgmise nädala teisipäeval on 
eetris politseiseriaali “Viima-
ne võmm” 10. osa, mis võeti 
üles eelmisel nädalal Rakveres 
Aqva spaas.
Politseiuurijad Mikk Kotkas ja 
Andres Prikk peavad lahenda-
ma massööri surma mõistatu-
se. Ohvri osas astub üles Aqva 
peakokk Andres Lill, kes sai 
kogenud näitlejatelt näpunäi-
teid, kuidas olla võimalikult 
usutav laip. 
Seriaali püsinäitlejatest olid 
võtteplatsil muidugi peaosali-
sed Üllar Saaremäe ja Robert 
Annus, samuti Jaanus Rohu-
maa. Külalisrollides tegid kaa-
mera ees kaasa kolm Rakvere 
Teatri näitlejat – Tarvo Sõmer, 
Tarmo Tagamets ja Margus 
Grosnõi. Väärib märkimist, et 
Sõmer ja Tagamets viskavad 
eelolevas osas paraja vembu, 
kui astuvad üles kohalike po-
litseinikena. Teavad ju televaa-
tajad, et meeste korrakaitse-
alane “põhitöö” toimub ju 

Menusari “Viimane
võmm” käis AQVAs filmimas

Värskeim täiendus Rakvere 
Teatri trupis Tarmo Tagamets 
lõi käed Järvamaal Vargamäel 
etenduva suvelavastuse kor-
raldajatega, et astuda üles riu-
kaliku Pearuna. Vargamäele 

iseloomulikult on tänavune 
suvelavastus taas Anton Han-
sen Tammsaare teostest inspi-
ratsiooni saanud. Tüki „Varga-
mäe unistaja“ kirjutas ja lavas-
tab rakverlane Urmas Lennuk. 

Mängivad Loore Martma 
(Krõõt), Liisa Pulk (Mari) ja 
Ott Sepp (Andres). Esietendus 
18. juulil.

Tõnu Lilleorg

Tagamets mängib Oru Pearut

Hetk võtteplatsilt, kui operaator Mait Mäekivi võtab lä-
hiplaani Tarvo Sõmeri näost. Vasakul Tarmo Tagamets, siis 
operaatori kõrval assistent Aivo Rannik, lavastaja Gerda 
Kordemets ja massaažilaual Andres Lill. 

hoopis teistes seriaalides: Sõ-
meril „Kättemaksukontoris“ ja 
„Õnne 13-s“, Tagametsal 
„Naabriplikas“. Tegu on telete-
gijate vaimuka naljaga. Prakti-
kat, kus ühe seriaali tegelased 

astuvad sarnases rollis üles 
teises teoses, kasutatakse ka 
lääne seriaalides ning sellel on 
isegi oma nimi - „crossover“.

Tõnu Lilleorg

Foto: Pamela Eesmaa

Birgit Landberg omanimeli-
ses monolavastuses.

Foto: Terina Tikka
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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:
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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.

2-4.05
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1.64
2.24

-27%

Tomatiketšup Felix
1kg

Poolitatud aprikoosid Minu
(kerges siirupis) 720ml / 660g

1.28
1.98

-35%

1.94 €/kg

0.74
1.08

-31%

2.96 €/kg

Sidrunikompvekid Laimita
250g

1.68 2.48 3.98
2.38 3.18 5.28

Lõunasardell
kg

Kanatiib punases
marinaadis
kg

Lehekook
vaniljekreemiga
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

2-5.05

2-8.05
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2.38

1.38

0.68

Viinamari Red Globe
kg

Kobartomat
kg

Varajane kartul
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND
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Pizzakate
kg

Kanakoib
(suitsu-keedu)
kg

Rabarberi-õuna
biskviitkook
kg

2.54

4.48

3.94

3.48

Boršipõhi
kg

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.

Õlu Karl Friedrich
5,0%, 6x0,5L
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

+6x0.08

4.98
6.98

-29%

3.98
5.98

-33%

0.14
0.28

-50%

2.33 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Talusink
(suitsu-keedu)
1kg

Moosisaiake
60g

Kaelakarbonaad
hapukoore-sibula
marinaadis
1kg

Pelmeenid
Sibirskije
(külmutatud)
400g

Varajane kapsas
1kg

AINULT 10.05

AINULT 6.05

2.74
4.88

-44%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Seahakkliha
(jahutatud) 1kg

AINULT 5.05

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Šašlõkivorst
1kg

AINULT 7.05 AINULT 8.05
* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

3.48
5.78

-40%

Õun
1kg

0.64
0.94

-32%

1.60 €/kg

0.44

0.64

AINULT 9.05Kanafilee (maitsestatud)

1kg

3.88
5.88

-34%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

7.48
2.49 €/l

Lauavein
G.Franteschini
11,5%, 3L, 3 sorti
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.
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Maris Marko

Nurga Aiakeskus pakub klien-
tidele istikuid, taimi, aiatehni-
kat ja muud aiandusega seon-
duvat. Peatselt on plaanis ava-
da ka aianduskauplus.

Istikud kodu-            
maistest puukoolidest
Aiakeskuses õitsevad kevadlil-
led ning nende ja lehtes puude 
järgi võiks arvata, et kevad on 
juba nii kaugel, et peenrad 
võib valmis teha ja taimekesed 
ritta seada.
„Aednik peab oma otsused 
langetama ilma järgi, ei saa 
lasta külmal taimi ära võtta,“ 
oli aiakeskuse perenaine Sirje 
Lilleberg ettevaatlik. Viimased 
öökülmad on veel tulemata. 
„Sel aastal on inimesed natuke 
segaduses ja tahaksid juba su-
velilli istutada. Mõned on aga 
kurtnud, et külm on need ära 
näpistanud.“
Küll aga võib praegu istutada 
puid-põõsaid ning need on 
müügiplatsil ka kenasti väljas. 
„Okaspuud on kohal, vilja-
puud on ilusas sortimendis, 
oleme ise valikuga rahul, loo-
dame, et ka kliendid on,“ rää-
kis Sirje Lilleberg. Istikud on 
toodud kahest kodumaisest 
puukoolist. „Tolmuandvaid 
ploome on meil hetkel näiteks 
kolme erinevat sorti. Pakume 
ka maasika- ja vaarikataimi. 
Olemas on populaarne vaari-
kas ‘Polka’, mis kannab marju 
hilise sügiseni ja sama aasta 
võrsete peal. Maasikate fri-

Nurga Aiakeskuses on kaupa nii silmailuks kui kojuviimiseks.

go-taimed annavad samuti 
saaki juba sel suvel.“
Samuti soovitas Lilleberg 
praegu mõelda heki rajamise-
le. Nurga Aiakeskus pakub nii 
potiisikuid kui paljasjuurseid. 
„Praegu oleks kõige soodsam 
aeg heki rajamiseks,“ soovitas 
aiakeskuse perenaine. Hekitai-
mede valimisel on oluline ette 
teada, millised on ootused: kas 
hekk on mõeldud tuulevar-
juks, privaatsuse suurendami-
seks või silmailuks. „Pakume 
näiteks läikivat tuhkpuud, ma-
ranit, tuhkurenelast, kusla-
puud. Mina jumaldan vabaku-
julist hekki, maran õitseb suvi 
läbi, see on minu esimene ee-
listus.“
Nendele, kes tahavad lilli istu-

tada kalmistule, pakub Nurga 
Aiakeskus võõrasemasid. Kena 
valik on ka vaase-potte, mille 
sisse võib surnuaial lilli istuta-
da. Sirje Lilleberg soovitas kal-
mistule veel madalat elupuud, 
millel on ümar vorm, või kada-
kasorte. „Suvelillede jaoks on 
praegu siiski veel liiga vara, 
ehkki aiandis juba begooniad 
hakkavad õitsema,“ rõhutas 
Lilleberg.
Traditsiooniliselt pakutakse 
klientidele tomatitaimi, need 
on kasvavatud oma kasvuhoo-
nes. Üha populaarsemaks 
muutub maitsetaimede kasva-
tamine aknalaual, rõdul, ter-
rassil. See on kindlasti heaks 
näpuharjutuseks algajale aed-
nikule ning hobiks neile, kel 

Nurga Aiakeskus on taas avatud
Soe ja päikeseline ke-
vad on aiapidajates te-
kitanud tungiva soovi 
näpud mulda pista. 
Hooajaks avas väravad 
Nurga Aiakeskus.

aiamaad pole.

Jänesed aias
Aiakeskuse platsil on väljas 
suur hulk aiaskulptuure ning 
valik aiatehnikat. „Tehnikat tu-
leb juurde, kui avame kauplu-
se siseruumides,“ lubas pere-
poeg Indrek Lilleberg. Lähi-
päevil avatavas kaupluses tu-
levad müügile ka seemned, 
väetised ja muu kraam. „Kui 
huvi on, siis müüme kasvu-
hooneidki.“ Lisaks on Lilleber-
gidel plaan suveks ka Nurga 
Söögitoale elu sisse puhuda. 
Silmarõõmuks on aiakesku-
sesse kolinud aga kaks jänest.
Nurga Aiakeskus on avatud 
tööpäeviti kell 9-18, laupäeviti 
9-16 ja pühapäeviti 10-14.

 Foto: Maris Marko
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Aivar Ojaperv

Allahindlus on suunatud just 
nimelt välisvärvidele, sest ma-
javärvimise õige hooaeg algab 
lähipäevadel. “Ükskõik mida 
värvid, tähtis on tööle vasta-
vad tingimused,” selgitas ette-
võtte juhataja Raivo Saremat. 
“Välisvärv tahab ööpäevaring-
set plusstemperatuuri, soovi-
tavalt vähemalt 5 kraadi sooja. 
Ning samas pole väliseks vär-
vitööks sobilik lõõskav päike 
ning liiga kõrge temperatuur, 
sest valdav enamik värve on 
vesialusel ja liigne palavus au-
rutab vee värvist välja enne, 
kui see tehnoloogiliselt oleks 
vajalik.”

Ära
alahinda eeltöötlust
Nii Raivo Saremat kui ka ette-
võtte müügijuht Tanel Torm 
panevad maalritöö austajaile 
südamele, et liigne koonerda-
mine pole kokkuhoid. Täpse-
malt: nad rõhutavad värvitava 
pinna ettevalmistamise vaja-
dust. Muidugi vajab eeltöötle-
mist igasugune värvimisele 
minev pind, kuid eriti oluline 
on see välisvärvide puhul. Õli- 
või veebaasil värviga värvitud 
puitpinnalt tuleb eemaldada 
lahtine, kooruma hakanud va-
na värvikiht. 
Eeltöötlus varem värvitud 
pindade puhul on kogu värvi-
mistöö õnnestumise võti. Sõl-
tuvalt puhastatava aluspinna 
olukorrast ja lõppviimistluseks 
kasutatavast värvitüübist sel-
gub, kas on vaja täiendavaid 
töid: näiteks töötlemine anti-
septikuga või kruntvärvimine. 
“Seda teemat soovitame vä-
hemkogenud inimestel aruta-
da kaupluse müüjatega, kes 
kindlasti pakuvad õige lahen-
duse,” rääkis Torm. “Võimalik 
on ka kutsuda meie spetsialist 
kohale, hindamaks olukorda ja 
soovitamaks vajalikud tööeta-
pid ning värvid. Samuti on või-
malik värvi spektromeetri abil 
määrata ligilähedane toon 
neile, kes tahavad säilitada al-
gupärast värvilahendust.”
Uued puitpinnad tuleks töö-
delda puiduimmutusainega. 
Töödeldud pinnal püsib värv 
paremini, pikeneb aeg järgmi-
se hooldusvärvimiseni ning 
puit on mikroorganismide eest 
kaitstud ka mehhaaniliste vi-
gastuste korral.
Tähelepanu tasub pöörata 
töövahenditele. Hoolas pere-

Kevad on sobiv
aeg maja värvimiseks
Ehitusmehe kauplus, 
mis tegutseb aadressil 
Rakvere, Vase 6 ja kuu-
lub ASile Later GR, 
kuulutas hooaja alguse 
puhul välja 25protsen-
dilise allahindluse kõi-
kidele välisvärvidele.

mees võtab kasutusele muidu-
gi eelmisest värvitööst pärit 
pintslid-rullid, kuid kas see ik-
ka on mõistlik? Eriti siis, kui 
viimati kasutati neid tööriistu 
kümme aastat tagasi?
“Hoolsate peremeeste vastu 
pole mul midagi, kuid tööva-
hendid lähevad aasta-aastalt 
paremaks,” rääkis Saremat. 
“Välispindu on õige värvida 
vaid pintsliga. Tänapäeval on 
selleks tööks õiged pintslid, 
mida on mugav käsitseda, mis 
ei hakka lootusetult tilkuma ja 
millega töötades ei väsi käsi 
ära.”

Värvitooni
vali hoolikalt
Kui juba värvi ostmiseks läheb, 
ei maksa haarata esimest kät-
tejuhtuvat värvipotti. “Soovi-
tan anda võimalikult detailset 
infot värvitava pinna olukor-
rast ja materjalidest, et meie 
pikaajaliste kogemustega ja 
hästi koolitatud töötajad saak-
sid teile soovitada parimaid la-
hendusi,” pakkus Tanel Torm. 
“Ühtlasi soovitan kõigil kuskile 
kirja panna toote nimi ning 
värvitooni number, et tulevi-
kus oleks lihtsam õige toon ja 
toode taas üles leida. Igati 
mõistlik tegu oleks enne suure 
maalritööga alustamist osta 

proovipurk ning teha sellega 
n-ö proovitükk, et näha tooni 
sobivust reaalsetes tingimus-
tes.”
Kui häid ideid värvitooni vali-
miseks on liiga palju või sek-
kub värvi valimisse abikaasa, 
kel ühes päevas viis erinevat 
plaani, saab abi arvutist. Inter-
netis on olemas vastavad 
programmid, kus saab oma 
maja ja selle detaile ühe hii-
reklikiga “värvida”, ja kui nen-
de otsimisega ise jännata ei 
viitsi, pakuvad abi ka Ehitus-
mehe kaupluse teenindajad.
Ühtlasi tasub külastada Ehi-
tusmehe kaupluse märtsis 
avatud Ideesalongi. Tegemist 
on osaga kauplusest, kus ruu-
mi tavapärasest rohkem, seal 
saab võrrelda värvinäidiseid 
ning –kaarte ja valida välja 
oma kodule sobivad ning 
meelepärased toonid.

Koolitus
välisvärvimisest
6. mail algusega kell 17 toimub 
Ideesalongis järjekordne koo-
litus ja sel korral on teemaks 
just nimelt välisvärvid. Spet-
sialist Tikkurila värvitootjalt 
räägib läbi kõik välisvärvimise 
juures olulised etapid, et töö 
saaks püsiv ja kvaliteetne.

Foto: Aivar Ojaperv

Müügijuht Tanel Torm askeldab Ehitusmehe kaupluse Ideesa-
longis värvinäidistega.
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Rentimine on mõnikord ost-
misest mõistlikum, eriti siis, 
kui tööriista läheb vaja vaid 
kord-paar aastas. Rakvere 
Stihli kauplus (tegutseb aad-
ressil Laada 20) on aiatööma-
sinate rentimiseks sobiv koht.
“Meil on veel muidki uuendu-
si,” rääkis kaupluse juhataja 
Riin Sats. “Uuendasime uute 
stendilahenduste abil sisus-
tust, mis annab võimaluse olu-
liselt suurema tootevaliku 
pakkumiseks. Samuti on 
uuendatud hooldustöökoda.”
Aga rentimine? Milleks renti-
da, kui saab ka osta? “Vastus 
on lihtne: ostmine on kallis ja 
ei pruugi olla majanduslikult 
otstarbekas,” selgitas poepida-
ja. “Mõned meil rentimiseks 
pakutavad tööriistad maksa-
vad 600-700 eurot. Rendi hind 
on aga vaid 25 eurot ööpäev. 
Tasub kaalumist!”
Kas seda hirmu pole, et renti-
jad kallite masinatega heape-
remehelikult ei käitu? “Tege-
mist on kvaliteetsete masina-
tega. Mõne odavama toote 
rentimisel oleks hirm suurem, 
aga antud juhul ma purune-
mist ei karda. Mitmes teises 
Eesti linnas on sarnane rendi-
teenus käivitunud juba varem 
ja  seal toimib see hästi.”

Rakvere Stihli kauplusest
saab rentida aiatöömasinaid

Rakvere Stihli kauplusest 
renditavad tööriistad
Mootorsaag Stihl MS 211
Madala vibratsioonitasemega kompaktne kettsaag. Mitme li-
saomadusega pika kasutuseaga õhufiltrisüsteem ja Stihli vib-
ratsioonivastane süsteem. Suur lõikejõudlus ja kasutusmuga-
vus. Ideaalne küttepuude lõikamiseks ja väikeste puude lan-
getamiseks.

Rohulõikur Stihl FS 55
Parim masin koduseks murutrimmerdamiseks. Seadmele on 
võimalik paigaldada ka kahelõiketeraline murunuga. Kahete-
ralise murunoaga on võimalik lõigata kuni näpujämedusi 
puuvitsasid.

Muruõhutaja Viking LB 540 KOHLER
Vikingi aeraator hoolitseb selle eest, et murupind saaks kõike, 
mida vajab: õhku, vett ja toitaineid tihedaks kasvuks. Aeraato-
riga töötamisel eemaldatakse murust umbrohi, sammal, vana 
niidetud rohi ja väga levinud muruvilt. Murukamarasse te-
hakse vertikaalsed sisselõiked, et seda korralikult õhutada ja 
et toitained jõuaksid juurteni.

Mullafrees Viking HB 585
Vikingi uuendusliku mullafreesiga edeneb pindade töötlemi-
ne hõlpsalt ja tulemus on parem. Tugev seade on tänu stabiil-
sele konstruktsioonile, tugevatele komponentidele ja täpselt 
seadistatud tööorganitele jõusäästlik, lihtne käsitseda ja tõ-
hus oma töös.

Hekipügaja Stihl HS 45
Kerge, bensiinimootoriga töötav madala vibratsiooni ja hea 
lõiketulemusega hekipügaja, mis sobib nii kodukasutusse kui 
ka professionaalile. Tugev polümeerist korpus ei purune löögi 
korral. Pikaealine kvaliteetne mootor, mis tagab piisava võim-
suse igaks tööks.

Rakvere Stihli kaupluse hooldustehnik Andrus Onk seab töökorda mullafreesi, mida iga 
soovija võib endale rentida. 

Seadme rentimiseks tuleb 
minna kõnealusesse kauplu-
sesse, võtta kaasa isikut tõen-
dav dokument, rendisumma 
ning tagatisraha, mille suurus 
on orienteeruvalt 100-200 eu-

rot olenevalt masinast. Kaup-
lus sõlmib rendilevõtjaga le-
pingu.
Lisaks aiatöömasinate renti-
misele saab Stihli kauplusest 
soetada uut tehnikat muidugi 

ka päriseks. Kauplus teostab 
ka müüdavate seadmete re-
monti ning hooldust.

Aivar Ojaperv

Foto: Aivar Ojaperv

RENT

Mullafrees 
HB 585

Muruõhutaja 
LB540

Hekipügaja 
HS 45

Mootorsaag 
MS 211

Rohulõikur 
FS 55

Kõikide rendimasinate rendihind
25 € / ööpäev

TEHNIKA
METSA-

AIA- JA
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Hooga alustatud suurpuhastus 
kappides ja panipaikades on 
ju alustuseks hea küll, aga et 
kogeda n-ö värske ja uue kodu 
tunnet, peaks mõtlema veelgi 
kaugemale. Selleks pole vaja ei 
palju raha ega eriliselt kõrget 
mõttelendu.
Jälgides sisustusmaailmas 
maad võtvaid trende, siis pole 
kahtlustki, et kõik on tüdine-
nud nukratest üheülbalistest 
kindla-peale-mineku värvi-
dest ja kontseptsioonidest. Te-
re tulemast kirkad, aga ka ke-
vadiselt pastelsed toonid, mis 
sulatavad üles isegi kõige kon-
servatiivsemad kriitikud!
Siin on mõningad killud, mil-
lest tükikesi korjates saate ise 
oma kodu uueks luua.

Alustame köögist
Mis võiks olla lihtsam, kui lisa-
da värvi ja mustrit käterätiku-
te, laudlinade, kardinate, salv-
rätikute ja seinapiltidega. Kõi-
ke seda võib muuta ja kasuta-
da hooajaliselt.
Seinapiltide puhul on heaks 
ideeks muretseda lihtsa disai-
niga fotoraamid. Kasutada ta-
sub kindlasti paspartuud, et 
tulemus jääks ilusam. Pilte 
raami sees võib vahetada kas 
või igapäevaselt. Kindlasti ei 

Too kevad oma 

pea piirduma vaid fotodega, 
vahvalt ja originaalselt võib 
mõjuda ajalehe või ajakirja 
väljalõige, tapeedimuster vms. 
Sellisel kujul võib seinale luua 
koguni pildiansambleid.

Julged toonid
Kui sa kardad kasutada julgeid 
toone oma eluruumides, siis 
parimaks kohaks katsetamisel 
on pisikesed abi- ja kõrvalruu-

mid. Vannitubades ja väikes-
tes tualettruumides on asen-
damatud värvilised aksessuaa-
rid, nagu näiteks käterätikud, 
tillukesed vaibad. Väga suure 
osa kujundusest teevad ära 
dekoratiivkosmeetika potsi-
kud ja totsikud. Selleks ei pea 
alati ostma imearmsasse tuu-
bikesse pakitud dušikreemi, 
sest vana pakendi saab ju alles 
jätta, valades sinna mõne teise 

kreemi, mille originaalpakend 
pole nii ahvatlev. 
Lisaks julgustan kasutama kõi-
ge odavamaid ja lihtsamaid 
dekoratiivelemente: kivid, kõr-
red, oksad, liivarannast leitud 
linnusuled, merekarbid, küün-
lad. Kevadist värskust aitavad 
tagada kaseoksad, mis vette 
panduna oma rohelisi punga-
kesi paisutama hakkavad.
Meelelised lõhnad vannituppa 

Lihtsad õites oksad loovad kordumatu ilu.
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 koju!
võib tekitada ka mõne hea 
seebiga, mille võib ka niisama 
jätta riiulile lõhnama.

Lihtsad lahendused 
tekstiilidega
Magamistuba on teadagi koht, 
kus suure osas ruumist võtab 
enda alla voodi. Värskendus-
kuuri ette võttes tasub seepä-
rast alustada just voodist.
Tublimatel ja hakkajamatel, 
kel õmblusmasin käepärast, 
pole mingi vaev palistada mõ-
nel toredal kangal neli serva ja 
toekama mulje eesmärgil võib 
lisada ka voodri. Mis imelisi 
kangajääke, uskumatult sood-
sa hinnaga pealekauba, võib 
leida meie kaubandusest! 
Unustada ei tasu dekoratiiv-
patju. Teinekord piisab juba 
ainuüksi neistki.
Jällegi ei tohiks karta kevadisi 
värve, näiteks roheline ja kol-
lane, mis nii julgelt kogu sisus-
tusmaailmas praegu nime tee-
vad. 

Töötuba
inspireerivaks…
Kodukontor tasub samuti krii-
tilise pilguga üle vaadata. Kar-
dinad, mis muidu ehk meie pi-
medat talveilma varjasid, või-
vad vajada väljavahetamist 

millegi palju kergema vastu. 
Nüüd on vaja ammutada val-
gust ja päikeseenergiat, et 
mõttetööle hoogu anda.
Ärge unustage, et ka lihtsad 
asjad - värvilised pliiatsid top-
sis, mõni vahva ja sentimen-
taalse väärtusega kivi või lei-
tud hobuseraud – täidavad vä-
ga vahvalt paberiraskuse üles-
andeid.
Kirjutuslaua valgusti puhul on 
võimalik vahetada lambikup-
pel millegi rõõmsama ja värvi-
lisema vastu. Niisuguseid ük-
sikuid kupleid leiab jällegi 
meie sisustuskauplustest hul-
ganisti ja üldse mitte väga kalli 
hinnaga.

Kollane,
sinine ja roheline
Selle kevade märksõnad on 
kollane, sinine ja roheline 
värv, värviline klaas, naturaal-
ne puit. Naturaalse puidu 
väärtus on tõusnud aukohale 
ka lihtsate tarbeesemete ma-
terjalina (serveerimisvaagnad, 
taldrikud, kausid, küünlajalad 
jne). Kaunid puidust vaagnad 
mõjuvad elutoa kummutil või 
diivanilaual kui kunstiteosed 
ja parima disaini esindajad. 
Lisades neile värvi mõne apel-
sini või kärtsrohelise õunaga, 

on pilgupüüdja garanteeritud. 
Tagasi on tulemas suured 
spoonpinnaga kaetud pinnad 
tubades. Ei tasu unustada ja 
alahinnata klaasi. Lihtsad ok-
sad klaasvaasis või -pudelis 
muudavad iga ruumi kordu-
matult kauniks ja kevadiseks!

Katariina Kalda
sisekujundaja

Ruumi toovad värvilaike üksikud sisustuselemendid.

Kahtlemata on selle kevade lemmikvärvideks sinine, kollane ja roheline.
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Katuseostja saab abi katuseportaalist

Aivar Ojaperv

Nõnda reklaamib end interne-
tilehekülg, mis on leitav aad-
ressilt www.katuseportaal.ee. 
Kahjuks ei leidnud ma sellelt 
leheküljelt portaali koostajate 
andmeid, aga see on ka ainus 
puudus. Vähemalt minu kui 
katuseteema diletandi jaoks. 
Eesti Katuseportaal on tõesti 
informatiivne ja ühegi avalda-
tud katusefoto tagant ei paista 
ka kellegi kõrvu ehk koostajad 
on püüdnud olla objektiivsed, 
otseselt pole esile tõstetud üh-
tegi tootjat ega toodet. Loomu-
likult leiab leheküljelt reklaa-
me ja linke katusetootjaile 

Soovite ehitada või re-
noveerida katust, soo-
vite osta katusemater-
jali või leida katuse 
paigaldajat? Otsite in-
formatsiooni katustest 
ja tahate teada mida 
soovitavad professio-
naalid-katuseehitajad 
ning katusematerjali-
de maaletoojad? Soovi-
te hankida uue katuse 
hinnapakkumist? 
Nüüd on see palju liht-
sam, kuna õige valiku 
aitab teha Eesti Katu-
seportaal.

ning –müüjaile, aga nõnda see 
ju peabki ühes temaatilises 
portaalis olema.
Selle, mida Eesti Katusepor-
taalist tasub otsida ja leida, on 
koostajad juba avalehel kenas-
ti ära kirjeldanud. Ei hakka mi-
nagi siin ümberjutustust tege-
ma, läheb kirja nii, nagu kõne-
alusel netileheküljel seisab.
Viilkatuste ja lamekatuste osa-
kondades saate leida infor-
matsiooni kõikidest Eestis pa-
kutavatest materjali tüüpidest, 
võite valida endale sobivama 
katusematerjali ja võrrelda 
teistega. Siin saate ka leida ka-
tusematerjali maaletoojat ja 

info paigaldusest. 
Tarvikute osakonnas leiate in-
fo katuseakendest, vihmavee-
süsteemidest, ventilatsiooni-
dest ja ka katuse parandamise 
või pisiremondi vahendid: 
mastiksid, hüdroisolatsioonid, 
silikoonid. 
Soojustuse osakonnas on esi-
tatud info kõigest, mis on vaja 
katuse soojustamiseks - mine-
raalvillad, klaasvillad, katu-
sesoojusplaadid. 
Katusefirmade osakonnas saa-
te leida professionaalseid fir-
masid, kes tegelevad katuste 
ehituse ja remondiga, nende 
kontaktandmed ja kodulehed 

internetis. 
Foorumisse saate jätta oma ar-
vamust katuste teemadel. 
Pakkumiste osakonnas saate 
hankida katust oma majale, 
samas ka vaadata, millised eri-
pakkumised on katustefirma-
del või katusematerjali müüja-
tel. 
Lisaks sellele leidub Eesti Ka-
tuseportaalis muud infot nii 
katustest kui ka nende remon-
dist, mõned meelespead ja ru-
sikareeglid. Julgen seda por-
taali kõikidele, kel katusetöö 
kavas, soovitada. Käige sel 
aadressil ära, kindlasti leiate 
midagi kasulikku.
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Küttesalongi saabusid müügile õuegrillid
Rakvere Küttesalongi saabusid müügile pesubetoonist mas-
siivsed aiagrillid. Valikus on poolkaarekujuline ja lauakujuli-
ne grill.
Väligrill sobib hästi nii eramu aeda kui ka avalikesse grillimis-
kohtadesse. Hind 255 eurot.

Nagu teisedki kodumasinad, 
tahab ka soojuspump heape-
remehelikku suhtumist. Esma-
ne, mida kasutaja ise ära teha 
saab, on seadme puhtana 
hoidmine ehk siis täpsemalt 
õhufiltrite puhastamine. Kasu-
tusjuhend soovitab filtreid pu-

hastada 1-2 korda kuus. Filtri-
te puhastamine ei ole keeruli-
ne. Tavaliselt tehakse seda tol-
muimejaga ning pestakse soo-
ja veega. Seadme kasutusju-
hendist leiab õpetuse, kuidas 
toimida. Kord aastas on soovi-
tatav aga läbi viia suurem 

hooldus, mille teostab tehnik. 

Hoolduse tutvustus
Soojuspumbad ja konditsio-
neerid kasutavad õhu soojen-
damiseks ja jahutamiseks soo-
jusvahetit. Kuigi seadmete si-
seosad on kaitstud filtritega, 
satub aja jooksul tolmuosakesi 
soojusvaheti pinnale. Soojus-
vaheti ummistub ja seadme 
jõudlus langeb, kasvab elektri-
kulu ning väheneb kasutegur. 
Selle vältimiseks on soovitatav 
peale tavalise filtripuhastuse 
teha seadmele suurem hool-
dus.
Hoolduse käigus pestakse si-
seosa filtrid, puhastatakse su-
ruõhuga sise- ja välisosa soo-

HOOLDA
oma soojuspumba
õhufiltrit

jusvahetid, kontrollitakse 
külmaaine lekkeid, mõõde-
takse rõhud ja pingutatakse 
üle elektriühendused. Jahu-
tamiseks kasutatavatel sead-
metel kontrollitakse kon-
densvee äravool ning vajadu-
sel puhastatakse. Hooldus 
kindlustab seadmele pikema 
eluea ning aitab avastada 
tekkivaid rikkeid. Hoolduse 
maksumus kodukasutuses 
olevale seadmele on 50 eu-
rot. 
Kütmiseks kasutatavad soo-
juspumbad on soovitatav 
hooldada enne kütteperioodi 
algust. Konditsioneerid tu-
leks hooldada enne jahutus-
hooaja algust.
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Aivar Ojaperv

Keetsin hommikul kohvi. Kiir-
keedukann on mul selline 
poolpidune – viskab kaane 
lahti ja siis hakkab üle ääre 
pritsima. Köök on mul vana-
moodne: üksainus pistik ja 
seegi ebaloogilises kohas. See-
ga tuleb paratamatult kasuta-
da pikendusjuhet – tänapäeva 
elektririistade tootjad hoiavad 
ju teadupärast kokku, 20 cm 
juhet kohvikannu taga on nen-
de arvates enam kui küllalt.
Kuigi kingad juba jalas ja val-
mis tööle minema, ajas mingi 
seitsmes meel mind veel kord 
kööki. Kõrv tabas mingi imeli-
ku krõbina. Lähem uurimine 
juhatas mind veekeetja ja pi-
kendusjuhtmeni, kust tõusis 
juba ka plastmassi sulamisele 
iseloomulikku lõhna. Ühesõ-
naga: kui ma poleks kööki läi-
nud, pidanuks suure tõenäo-

Elektrik soovitab süsteeme regulaarselt kontrollida
susega hiljem politseikrooni-
kas ise kirjutama enda põle-
nud köögist. Tuues põhjuseks, 
et “ilmselt sai tulekahju alguse 
rikkis elektriseadmest”.

Ohutuse tagab
regulaarne ülevaatus
Elektriinsener Vello Viljus 
peab ühemehefirmat OÜ El-
velts, tegeledes kõigega, mis 
puutub elektrisse. Palusin talt 
kommentaari: mida ma valesti 
tegin või ei teinud?
“Midagi ei teinud valesti,” lei-
dis ta. “Kannu ülekeemine 
vaevalt et rolli mängis, sest 
korralikku pistikut ei tohiks 
paar tilka vett häirida. Kontakt 
oli ilmselt “väsinud”. See hak-
kas kuumenema ja kuna vool 
oli suhteliselt väike, ei reagee-
rinud ka elektrikilbi kaitsmed. 
Kui halvasti läheb, ongi tuli ta-
ga.”
Aga mida peab tegema, et sar-
naseid olukordi vältida? “Aeg-
ajalt peaks ise pistikuid-kon-
takte kontrollima. Kui juba 
käega katsudes tunned, et 
need on soojaks läinud, siis on 
jama käes. Sellised seadmed 
tuleb kohe välja vahetada. Sa-
muti igasugused kahtlased ise-
loomulikud lõhnad: kui neid 
on juba tunda, tasub katkine 
asi välja vahetada või kui see 
käib üle jõu, siis spetsialist ko-
hale kutsuda. Mul oli hiljuti 
klient, kes taipas mind oma 

suhteliselt uue elektrisüstee-
miga elamisse kutsuda: selgus, 
et harukarp oli praktiliselt 
söestunud, lausa ime, et põle-
ma polnud läinud. Harukarpi 
peab vahetama ikka elektrik, 
on kindlam.”
Vello Viljuse sõnul ei sõltu pis-
tikupesa “tervis” mitte nii pal-
ju selle vanusest kui kasutami-
se intensiivsusest. “Koduses 
elektrimajanduses ongi kõige 
ohtlikumad pistikupesad,” 
märkis ta. “Valgustites ja lüliti-
tes on koormus väike, seal po-
le oht nii suur, kuid pistikupe-
sad koormatakse pahatihti üle, 
pannes pikendusjuhtme taha 
mitu võimsat tarbijat korraga.”
Viljus soovitab kriitilise pilgu-
ga üle vaadata ka elektrijuht-
mestiku. Eriti puumajades või 
puidust vaheseintega hoone-
tes. Kui juhtmed on sama va-
nad kui maja ja maja ise va-
nem kui vaarisa, siis tuleb 
need lihtsalt välja vahetada. 
Kuigi see ei pruugi olla odav 
lõbu ega lihtne ettevõtmine. 
“Aga see asi tuleb lõppude lõ-
puks ikkagi ära teha, sest kas 
põlenud tare on siis parem,” 
lausus Viljus. “Vanad juhtmed 
pole mitte ainult tule-, vaid ka 
eluohtlikud.”

Isehakanud elektrik 
võib tuua õnnetuse
Viljus oma OÜga Elvelts on 
valmis appi tulema. Kusjuures, 

nagu mainitud, on ta elektriin-
sener ning elektritööde teosta-
miseks on tal ka B-pädevus 
ehk temast kõvemad elektri-
kud on vaid need, kes võivad 
tegeleda ka kõrgepingega. 
“Eks soss-sepp-firmasid ole ka 
turul,” nentis ta. “Lihtsamate 
töödega saavad nad ehk hak-
kama, aga kui jõutakse elektri-
kilbi kokkupanemiseni, saab 
tarkus otsa. Kusjuures valesti 
või ebakvaliteetselt koostatud 
elektrikilp võib täna-homme 
näiliselt korralikult töötada, 
kuid ülehomme põhjustada 
paksu pahanduse.”
Elektrik teostab töid nii tunni- 
kui ka tükitöö alusel. “Vanade 
süsteemide renoveerimisel ei 
saa tükitööd aluseks võtta, sest 
iial ei tea ette, milliseid üllatusi 
võib tulla,” selgitas Vello Viljus. 
“Vajadusel pakun täisteenust. 
Ka materjale – juhtmeid, pisti-
kuid jms – ei maksa ette osta: 
nii mõnegi asja saab minult 
soodsamalt, sest soetan neid 
hulgihinnaga ja oskan tellijale 
nõu anda, mida ning kui palju 
konkreetsel objektil vaja lä-
heb.”

Ühel ilusal päeval, mis 
võinuks koledasti lõp-
peda, oleksin äärepealt 
oma köögi põlema 
pannud. Või mis nüüd 
mina otseselt: asjaolu-
de õnnetu kokkusattu-
mus, tulnuks hiljem 
tõdeda, kuid fakti en-
nast poleks see muidu-
gi muutnud.

ELVELTS OÜ
Tel:  505 2465
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SOODUSPAKKUMISED!
2. mai 8. 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.
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Ürdivõi grill-liha 400g / Rannarootsi

Poolsuitsuvorst
Kraakovi Luha
240g

Küpsetusmargariin
Rama Maestro
70%, 250g

Präänikud Adugs
(jõhvikamaitselise
täidisega)
250g

Granaatõunajook
Gutta Max
2L

Deodorant Nivea
Roll on 48h
Stress Protect
(meestele) 50ml

Pesupulber Mini Risk Color
Concentrat
750g

Viiner Ehe (100% liha)
330g / Rannarootsi

Vürtsikilud
Saaremaa
250g

Rohelised herned Bonduelle

Mais Bonduelle
Gold

200g / 130g

170g / 140g

Itaalia kaste
(hakklihaga)
300g / Salvest

Pez mänguasi
+2 täidet
17g

Looduslik
mineraalvesi
Borjomi
(karboniseeritud)
6-pakk / 6x1L

Šampoon Elvital
Anti Breakage
(kahjustatud juustele)
250ml

Puhastusvahend Ajax
Floral Fiesta
(maikelluke)
1000ml

Suitsupeekon
vaakum ca~250g / kg
Nõo Lihatööstus

Suitsujuust
Kaval Ants
(singiga)
250g / Valio

Dipikaste
20g
6 sorti

Pez mänguasja
täide puuvilja
6-pakk / 51g

Mahlajook Cappy
1,5L / 2 sorti

Šampoon Pantene Pro-V
Moisture Renewawal
250ml

Toru-Siil Mayeri
(metall- ja plasttorudele)
1L

Doktorivorst 300g / Rakvere
Lihakombinaat

Glasuurkohuke
43g / 2 sorti
Tere

Kiirkaerahelbed
Helen
500g

Pez mänguasi+2 kleepekat
+puuviljamaitselised kommid
85g

Kvaliteetvahuvein
Törley Charmant Rose
11,5%, 0,75L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Tampoon OB Pro
Comfort Normal
16tk

Prügikotid Fantee
35L / 40tk

Suitsutatud peekon kamarata
(viilutatud)
110g / Rakvere
Lihakombinaat

Juust Põhjatäht
500g

Maitsesegu Knorr
al 28g

Liköör Canari Tiramisu
16%, 0,35L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kassitoit
Kitekat
(kuiv)
1kg / 3 sorti

Broilerifilee (jogurti-tilli)
500g / Tallegg

Võimaitseline küpsetusmargariin
Rama Maestro
79%, 250g

Päevalilleseemned
Babkinõ (röstitud,
iodeeritud soolaga)
100g

Puuviljamaitselised kujund-
kommid Tutti Frutti Tropical
160g

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

Pesuvahend Dreft
Delicates & Color
1L

Tippsibul Stuttgarter 500g

Kuni kaupa jätkub!

7.45 €/kg

5.17 €/kg

2.96 €/kg

2.24 €/kg

0.79 €/L

37.60 €/L

5.97 €/kg

4.48 €/kg

3.16 €/kg

al 4.14 €/kg 3.13 €/kg

54.12 €/kg

1.08 €/L

+6x0.08

7.92 €/L

6.56 €/kg

22.00 €/kg

7.45 €/kg

0.65 €/L

+0.08

7.92 €/L

3.93 €/kg

6.05 €/kg

1.88 €/kg

17.41 €/kg

5.04 €/L

0.16 €/tk

0.01 €/tk

8.00 €/kg

5.88 €/kg

al 12.55 €/kg

10.42 €/kg

9.37 €/L

6.28 €/kg

3.40 €/kg

6.40 €/kg

6.50 €/kg

13.96 €/L

1.56 €/kg
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Hind alates

Küpsised Dumle Mini
(sokolaadi ja
iirisetükkidega) 190g

UUS TOODE!

UUS TOODE!

SUUREMATES KAUPLUSTES:

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

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 
16 466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 47 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, Vk H: 
3050€ + KÜ võlg 2800€ tel: 50 13 658 Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5 
m2, krunt 1284 m2, H: 19 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt 
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2, üp 
153 m2, kõrvalh, kaev, H: 26 600 € tel: 58 
00 36 48 Merle 
Rakvere, Kanarbiku, üp 72,1m2, krunt 
608 m2, maj h H: 42000 € tel: 58 00 36 48, 
Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 52 88 670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 47 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Sonda al,  Sonda v, Karja tn, üp 93,4 m2, 
krunt 1800 m2, 3 tuba, renov, keskküte, 
saun H: 23 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € : 51 
16 466 Helve
Tapa vald, Nõmmküla, krunt 2 ha, privaat-
ne ja ilus asukoht  tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt 
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,       
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha,               
H: 13 000 €
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 
88 670 Mare 

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu 
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 2500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remonditud 
H: 4600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renoveeritud 
H: 5600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu 
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov,  ahiküte H: 22 000 € tel. 52 88 670 
Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2 H: 
19 500 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahi-
küte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.           
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,         
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k H: 29 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu 
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu    
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 675 € 
+ KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 2250 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2                
H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H: 6000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, 38m2, I k, H:4600 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõ-
du. H:3900 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2, 
renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k 
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Ma-
re
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k        
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,         
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,  
H: 29 900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin  
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 1300 
€ + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2         
H: 5600 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,      
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp 
67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,          
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,           
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu.    
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v,  Kiige 3, I k, üp 63,5m2,  H: 6000 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline 2-toaline korter. Korter on re-
noveeritud, aknad on vahetatud, majas 
toimiv korteriühistu. Korteriühistul plaa-
nis maja välisfassaad korrastada sellel 
suvel. HIND 32500 EUR. Helista 
56814899 Kerly

Müüa 4-toaline rõduga avar korter Mul-
la 7, Rakveres. Korter asub maja keskel 
ja on häs  soe. Korteri juurde kuulub ka 
garaazh. Majas on häs  toimiv korteri-
ühistu. Kesklinn asub 100 m-se jalutus-
käigu kaugusel. HIND 55000 EUR. Helis-
ta 5063921 Galli

Müüa 2-toaline ahikü ega korter Rak-
vere kesklinnas Võidu 74. Korteri juurde 
kuulub puukuur. On võimalik välja ehita-
da dushshiruum. Majal hakatakse vahe-
tama katust ja ehitama uued puukuurid. 
Odavad ülalpidamiskulud. Korteris on 
linna vee- ja kanalisatsioon. HIND 19900 
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 2700 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa renoveeritud, möbleeritud 2 toa-
line korter Tehnika 7, Tamsalus. Korter 
on läbi maja planeeringuga. Korteri 
juurde kuulub keldriboks. Parkimine 
maja ees. HIND 9000 EUR: Helista 
55518067 Roza

Müüa väga soodne korter Tamsalus Sää-
se 10. Roheline ja ilus koht. Aiamaa ka-
sutamise võimalus ja võimalus osta ga-
raazh. Korter vajab remon . Korter asub 
maja keskel ja on soe. Tingi! HIND 2200 
EUR. Helista 55518067 Roza

Vinni vallas Pajus  alevikus Linnu 7, müüa 
3-toaline keskmises seisukorras möbleeri-
tud korter. Majas asub rahulikus piirkon-
nas, kauplus ja muud teenindusasutused 
läheduses. Korter maja keskel, võib ehita-
da mitmesugused kütmisviisid, gaas, elek-
ter, õhksoojuspump. HIND 10000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa kena valgusküllane 1-toaline korter 
Rakveres, Seminari 4 , 5 minu  jalutuskäi-
gu kaugusel südalinnast. Ühistu, keldrib-
oks, turvauks. Soe korter asub maja kes-
kel. HIND 16500 EUR. Helista 5530227 Ei-
no

Müüa looduslikult kenas kohas Põlulas 
väike palkmaja. Krundi suurus umbes 
5000 m². Sobib suvekoduks, kõrghaljastus 
viljapuud ja marjapõõsad. Teenendusmaa 
mõõdetakse suurest kinnistust vastavalt 
kokkuleppele. HIND 17000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Põlula-Kabala teeääres piisonifarmi 
lähedal heas korras palkmaja, mille juur-
de kuulub 2 põllukivist hoonet, saun ja 
kaev. Krundi suurus 12000 m². Majas avar 
köök, magamistuba ja avar elutuba, põ-
randakü ega tuale ruum. Elamu sobib 
aastaringseks kasutamiseks. HIND 49000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Koeru vallas, Vaol rahulikus piirkon-
nas väike talukoht, palkmaja, saun, 2 kuu-
ri, maakivist lauda ja garaazhi osa. Maja 
juures oma kaev ja kogumiskaev. Krundi 
suurus 5990 m². Sobiv koht suvekoduks. 
HIND 24000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa suvekodu Iisakul, Kuru külas, mille 
kooseisus on palkmaja, palkidest heas 
korras aida- ja laudahoone. Hoovis oma 
kaev, avar hoov. Peipsi järv vahetus lähe-
duses. Kena koht, läheduses mets ranna-
mändidega ja liivaluited. Krundi suurus 
18068 m². HIND 59000 EUR. Helista 
5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

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

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

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

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

KINNISVARA
• 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 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
•  Mü ü a  1  t u b a  ja  kö ö k  Tapa l 
(võimalikud variandid). Tel 5373 3221
•  M ü ü a  k õ i g i  m u g a v u s t e g a 
renoveeritud 1toaline korter Türil. 
Tel 5294 787
• Müüa 2toaline korter (I k., toad 
eraldi, suur köök) Kungla tn 11. Otse 
omanikult. Tel 5326 9908
•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k . m .  ko r t e r 
Rakvere kesklinnas (IV korrus). Hind 
kokkuleppel. Tel 5559 3236

• 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 Rakveres 2toaline ahiküttega 
korter. Tel 5034 741
• Müüa 2toaline korter  Lepnal 
Rakvere vallas (48 m2, Rakvere linnast 
4 km). Hind 7000 €. Tel 5825 4063
• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10. Vajab remonti. 5/5 korrus. 
Ilus koht. Hind 2500 €. Tel 5551 8067, 
Roza
• Müüa 2toaline korter Kundas. Tel 
5345 7367
• Müüa 3toaline korter Kungla 5. Vajab 
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30 
000 €. Tel 5111 458
• 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 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 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
6. 1/5 korrus, 68 m2, vajab remonti. 
Väga odav hind 2750 €. Tel 5551 8067, 
Roza
• Müüa 3toaline k.m. korter, II k., 
garaazh, aiamaa, kelder, rõdu. Hind 
8000 €. Tel 5647 8115
• Müüa 4toaline korter linna ääres 
kaunis kohas. Hind 25 000 €. Tel 5362 
9438
• 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 2kordne maja Rakveres Lääne 
10. 156 m2, krunt 1000 m2, garaazh, 
saun, kuur, tsentraalne vesi-kanal. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa 4 ha maad ja remonti vajav 
kivimaja (160 m2). El., vesi. Hind 
18 000 €. Vaata kv.ee ID:2333939. 
Tel 5021 543

• Müüa 3,7 ha maad Karepal. Hind 40 
000 €. Tingi! Tel 5394 4558
• 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
•  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
• Väike-Maarja vallas müüa korras 
talumaja koos kõrvalhoonetega. 
Kinnistu 2,75 ha. Võimalus rentida või 
osta 10 ha põllumaad. Tel 5649 3173, 
32 53 581
• Müüa maja (Tallinn, Muuga, Spinati 
tee). II korrus, 185 m2, krunt 1200 
m2, eraldi saun (2kordne), lähedal 
bussijaam, kauplus. Hind 147 000 €. 
Tel 5551 8067, Roza
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa suvila Päides Niidu tänaval 
(Rakvere vald). Osaliselt renoveeritud, 
jõgi lähedal. Tule vaatama, ilus koht! 
Tel 5551 8067, Roza
• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385
• Müüa kinnistu,  2kordne maja 
mere ääres, 1,8 ha maad, sellest 1 
ha  kü t t e m e t s a,  k õ r va l h o o n e d , 
vahetusvõimalus. Tel 5363 5300
• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990

• 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 Rakveres Ly poe taga. 
Tel 5386 681

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Pakkuda võib 
ka ahiküttega. Sobivuse korral raha 
kohe kätte. Tel 5187 979
• Otsin kliendile sobivat maja Tapa 
linnas või vallas ning 2- ja 3toalist 
korterit Tapa linnas ning  3toalist 
ahiküttega korterit või väikest maja 
Rakvere linnas või Rakvere ümbruses. 
Kõik  pakkumised on oodatud, 
müügiga seotud konsultatsioon on 
tasuta. Info tel 5110 478 või urmas.
saarmets@pindi.ee
• Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Võtan üürile vanema maja. Tel 5550 
5148
• Noor pere soovib üürida 2toalise 
korteri otse omanikult Rakveres. Tel 
5637 9935, Maarit
• Soovin üürida aiaga majaosa või 
korteri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5525 640
• Üürile anda 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5077 961
•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e  k õ i g i 
m u g av u s t e g a  ko r t e r  ( 3 6  m 2 ) , 
kesklinnas. Üür 160 €. Tel 5029 052
• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, I k. Tel 5110 478
• 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
• Üürile anda  2toaline osaliselt 
möbleeritud korter Rakvere kesklinnas 
pikemaks ajaks. Tel 5354 4564
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere linnas. Tel 5358 6829
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
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• Üürile anda suvila Võsul. Tel 5660 
3408
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

• www.toonklaas.ee
• Müüa Lada VAZ 112 1.6i 2007. aasta 
tumehall metallik, 5 ust, luukpära, 
läbisõit kõigest 115 000 km. Sõiduk 
uuevääriline. Rikkalik lisavarustus. 
Otse Soomest. Hind soodne. Tel 5079 
984
• Müüa Mazda 626 92.a pun., 2,0B. 
Kiire! Tel 5597 5882
• Müüa Opel Omega 94. a. Tel 5695 
4670
• Müüa Peugeot 206 1,1 44 kW 2001.a, 
värvus punane, luukpära, läbisõit 136 
000 km. Hind 1200 €. Tel 5040 570
• Müüa VW Golf Variant 94.a 1,9D 
55 kW, punane. Sõidukorras, hind 
soodne. 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 autohaagis. Kasti mõõdud 
122x200x34, Tiki Treiler 200 eco. 
Vähe kasutatud, ostetud K-Rautast, 
ülevaatus kehtib 05.2015. Hind 400 €. 
Tel 5553 8764
• Müüa lamellrehvid Michelin 
225/65R17, 4tk, 4mm. Tel 5621 9689
• Müüa GAZ 53 töökorras mootor. Tel 
5190 5515
• Müüa UAZ varuosad. Kastist kuni 
ratasteni. Tel 5691 5810

• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• Ostan sõiduauto (universaal, diisel). 
Võib vajada remonti. Tel 5031 849
• Ostan mootorratta, huvitaks Jawa, 
Izh, Ural jne., võib pakkuda ka nende 
varuosi. Tel 5199 4222
• Ostan VAZide uusi plekke, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395

SÕIDUKID

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

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

• 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
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
• Projekti kirjutamine, tööturuamet, 
EAS. Hind kokkuleppel. Tel 5190 1697
•  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

•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
• Õmblusmasinate laiendatud 
soodusmüük. Iga päev kuni mai 
lõpuni. Kõik võimalikud variandid. 
Rohuaia 20-2. Tel 32 45 085, 5588 
429, Priit

TEENUSED

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• 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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Vajadusel ülemiste rakete 
vahetamine. Tel 5574 792
• 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 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
• Teostan kõiki san.tehnilisi torutöid 
ning hooldust. Tel 5199 4222
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen maalri- ja plaatimistöid. Tel 
5192 5145
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
• Pottsepatööd. Tel 5047 459
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010

www.kuulutaja.ee
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•  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

• Pakume vee- ja gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti 
ning  teostame keevitustöid. 
Er inevad rauatööd must-  ja 
rv metallist,  rõdu piirded ka 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

• Eramajade ehitus. Vundamendist 
võtmeteni. Küsi pakkumist +372 
5172 395

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Fie Mart Nestor ehitab vundamente, 
majakarpe, puitkonstruktsioone 
ja puitfassaade, renoveerib vanu 
hooneid. Tel 5646 0674
• Teen korterite ja majade kapitaal- ja 
sanitaarremonti. Samas üldehitus, 
pottsepatööd, korstnapühkimine. 
Samas teen ka fi rmaga. Tel 5671 0976

• Tänava- ja äärekivide müük 
ja paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus ;  väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd ning 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. KIVIAED 
OÜ, alari.kiviaed@gmail.com, 
5394 6666

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

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113
• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• Kutsetunnistust omavad mehed 
teostavad valgustusraiet. Tel 5117 930
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

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

PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning 

remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED

KASUTATUD 
SÜLEARVUTID!

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus

Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

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

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

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

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

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

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

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

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

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
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

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

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI

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%

KODU
•  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), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg). 
Tel 5147 972
• Müüa lastejalgratas Scott (kasutatud 
1 hooaeg) ja trikiratas. Tel 5069 683
• Müüa soodsalt jalanõudekapp ja 
riidenagi. Tel 5561 9793
• Müüa  uued puidust raamiga 
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks 
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050 
mm (kõrgus), 1/3 on avatav. Kolmanda 
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav. 
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050

• Müüa laud+pingid (pikkus 5 m). 
Hind kokkuleppel. Tel 5190 5515

• Müüa pianiino Riga. Hind 125 €. Tel 
5043 349
•  Mü ü a  2 , 5  a a s t a t  k a s u t a t u d 
murutraktor STIGA. Tel 5241 257
• Müüa soodsalt mesilastarud, luuad, 
kasevihad, teler Samsung Rakveres. 
Tel 5829 9439
• Müüa väga korralik kombikülmik 
BEKO. Hind 125 €. Info tel 5667 6574
• Müüa kasvulava Pesto (180 x 142 x 82 
cm), 3 tk. Hind 20 €/tk. Tel 5699 6594
• Müüa kaseluuad ja luuavarred 
kohaletoomisega. 65 senti/tk. Tel 
5613 2370

• Ostan vanu jalgrattaid. Tel 5079 984
• Ostan külmiku, nurgadiivani, 
diivani jne mööblit ja esemeid. Tel 
5134 287
• Kui kellelgi on ära anda korralikku 
köö gi- ja  elutoa mööblit  ning 
tehnikat, helistage tel 5697 5317
• 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
• 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
• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha. Hind Eesti Panga kurss + 
10%. Tel 5043 349

KÜTTEPUUD

• 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 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 küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
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• 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 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 (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 kuivad küttepuud (must 
lepp) 40 cm, hind 38 €/rm, transport 
tasuta.Min. kogus 10 rm.Järelmaksu 
võimalus, dokumendid.Tel 5122 025
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa lõhutud küttepuud koos 
transpordiga. Tel 5171 522
• Müüa kuivad kütteklotsid 60L (mänd, 
kuusk, lepp) 2,5 €/tk koos transpordiga 
(min.kogus 150 tk) kohapeal 2,1 eur/tk. 
Asukoht Viru-Nigula. ostudokument, 
järelmaks. Tel 5624 4605
•  Oü  Pu i d e r  mü ü b  ku i v i  l e p a 
kütteklotse 40L võrkkottides. Hind 
1,5 eurot. Alates 30 kotist Rakvere 
piires transport tasuta. Samas müüa 
ka küttepindasid. Info 10.00 - 12.00 
esmasp, kolmap, reedeti tel 32 24 929
• Müüa kuivi klotse (paksud). 40L võrk 
1,30 €, vedu tasuta. Tel 5192 4243
• Müüa küttepuid. Hind al 29 €/ruum. 
Transport Rakvere piires tasuta. Tel 
5184 333

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

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

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD

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

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504
• Ostan 3m leppa või raiet. Tel 5190 
1697

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

EHITUS
• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa höövelsaag (Läti toode) 380W 
metallalusel. Tel 5386 681
• Müüa saematerjali (50 x 50, 5m). 
Tel 5841 1350

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

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

• Müüa tõupuhtaid suguküpseid 
küülikuid. Tel 5547 194
• Soovin saada väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5649 5026

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
• Müüa toidukartulit ja porgandit 
(mahe). Tel 5148 848
• Müüa erinevas suuruses kartulit. 
Väga varane “Leyla”, “Anjushka”; 
keskvalmiv “Laura”, “Agria” asukohaga 
Aasperes. Tel 5565 1553
• Müüa kvaliteetset otra ja nisu. Tel 
5051 079
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
• 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
• Mulla müük. 5 € tonn+transport. 
Tel 5659 702
• Ära anda vedamiseks suuremates 
kogustes korralikku täitepinnast. 
Asukoht Roodevälja, Sõmeru vald. 
Samas müüa sõelumata põllumulda 
3 €/tonn. Info 5809 1910

• Müüa põllukive. Tel 5376 5551

• Müüa soome spiidega kultivaator 
(2 x 3) ja võrkäke (2 x 3). Tel 5293 967, 
32 43 498
• Müüa käsiader. Tel 5833 0153
• Linna lähedal maal anda põllumaa 
kasutada. Tel 5557 0683

• 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

METS

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

• 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

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

• Naine otsib tööd (koristus või vanuri 
aitamine) Rakveres. Tel 5395 7415
• Kaks kogemustega noort naist 
otsivad tööd aknapesu, haljastus- ja 
üldkoristusvaldkonnas. Tel 5847 2752
• Kõrgharidusega 30.a. naine otsib 
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
• 9. klassi õpilane vajab matemaatika 
eraõpetajat. Tel 5563 0335
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tõstukijuhti (kasutusel 
Volvo L-70E). Töökoht asub Sondas. 
Helistada tööpäeviti 8-17 tel 5180 106
• Vajatakse kogemustega kallur-
poolhaagise juhti. Tel 5376 5551
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd betoonaluste ettevalmistajatele 
ja betoonpõrandate valajatele ning 
üldehitustöölisele.Objektid üle Eesti. 
Info tel 5463 7464
• Pakkuda tööd metalldetailide 
värvijale (kogemustega). Tel 5027 364
• InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda 
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sobiks hästi 
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824, 
e-mail: info@intarmetall.ee 
•  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
•  C R O C S  p a k u b  R a k v e r e s 
P õ h j a k e s k u s e s  s u v e k s  t ö ö d 
rõõmsameelsele klienditeenindajale. 
CV palume saata: tagne.voip@gmail.
com või 5330 7487
• Köögimööblit valmistav ettevõte 
Ideaalköögid OÜ võtab tööle tisleri 
kogemusega  mö öblivalmistaja 
(töökoht Haljalas). Täiendav info 
telefonil tööpäevadel 5661 4400 või 
32 41 002

TÖÖ

KOOLITUS
• Reiki I astme kursus. Individuaalõpe. 
Kursuse toimumise aeg - kokkuleppel. 
LSU 55901148 
• Jalgpallitreeningud 2008.a s. lastele. 
Tel 5567 7689

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmapäeval, 7. mail. Tel 
539 52575

•  Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Võidu 52. Müügil suur 
valik jalanõusid

• 52a korralik sale mees soovib tutvuda 
noorema vene naisega. Tel 5348 9906
• Tegus ja nägus 63a naine tutvub 
sobivas vanuses pikemat kasvu 
mehega püsisuhteks. Tel 5672 9885

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

TEATED

TUTVUS

MUUD

• 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
• Anda rendile tellingud. Tel 5552 2819
• Anda soodsatelt tingimustel rendile 
kalapüügiõigus. 3m ääremõrda 2tk, 
2 tk õngejada ja 8 nakkevõrku. Lääne-
Virumaal. Tel 5624 4605
• Müüa 4 rulli tsinkaiavõrku (2x20 m). 
Tel 5279 486
• Ära anda 8-päevane reis Türki (hind 
alates 50 €). Tel 32 21 628
• Müüa Rakveres jahipüss (Austria 
toode) SR 20 kal. VR kal. 222 (5,7 mm). 
Optiline sihik punatäpp 3x9x56. Ostja 
loaga. Tel 5386 681
• Lp proua, kes te helistasite Rakvere 
Yorkshire’i terjeri kutsika asjus, palun 
võtke ühendust. Teie nr. kadus ära. 

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

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

Süütame küünlad ja mälestame kallist 
poega, venda ja onu

ANTS AITLAT
35. surma-aastapäeval.

Ema ja õde pojaga

Kevadtuultes murdus elupuu...
 Südamlik kaastunne Anule lastega isa 

ja vanaisa

AARNE  VISSAKU
 surma puhul. 

Perekond  Kallis

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild.

Siiras kaastunne, kallis Rita, armsa 

ISA
kaotuse puhul.

Töökaaslased OG Elektra pagaritsehhist

Mälestame kauaaegset majaelanikku

 VALLI AUNA
 ja avaldame kaastunnet omastele.

 KÜ Moe 4

Avaldame kaastunnet Valjale, Ritale, 
Raulile kalli abikaasa ja isa 

RAIVO VEENPERE 
kaotuse puhul. 
Lev ja Galja

Mälestame 

HANS MAKKOT 
ja avaldame kaastunnet lahkunu 

omastele. 
Heli, Ervin ja Sass

Mälestame ja avaldame kaastunnet 
omastele 

ASTA EIGI
kaotuse puhul. 

OÜ Supra Mööbel kollektiiv

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Küüslauk kg 8.00 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Till kg 8.00 ______________________________________________  
 Redis punt 0.80  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________
  Värske kurk kg 2.00 2.50 ______________________________________________
  Roheline sibul kg 3.50 5.00______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Tomat kg  2.50 3.00______________________________________________
  Värske hapukurk kg 6.00  ______________________________________________
  Suitsuräim kg 3.00  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 0.80 
______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.00 
______________________________________________
  Mesi kg 6.50 
______________________________________________
  Koduleib (450 gr) tk 2.00 
______________________________________________
  Värske räim kg 1.30 
______________________________________________
  Maasikad kg 3.50              3.90 
______________________________________________
  Võõrasema tk 0.60              0.80 
______________________________________________

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 1. mai 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

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

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
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Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

17.04.14 Kadrina vallast Jõepere 
külast leitud isane koer.

Mamma kutsikas- 23.01.14 sündi-
nud vahva emane kutsikas, kellest 
peaks saama veid alla keskmises 
suuruses koer. Kutsa on saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi ning omab lemmiklooma 
passi.

Rommi on umbes 4 aastane sõbra-
lik isane koer. iseloomult väga hea, 
sobib nii valvekoeraks kui ka seltsili-
seks, sest sobib nii teiste loomade-
ga kui ka lastega. Rommi on vaktsi-
neeritud, mikrokiibistatud ning 
kastreeritud, seega pulma enam 
minna ei taha.

Tipp - Tapa vallast Vahakulmust lei-
tud isane kutsikas Iseloomult on 
kutsas sõbralik, tahab kanges  
mängida ja ringi lipata ning kõike 
uudistada. Sobib nii teiste koertega 
ja eri  lastega, kuna on külastamas 
käinud mudilaste südamed võitnud 
ja siis seejärel tublis  ringi mölla-
nud. Tervis on kutsal korras, ning ta 
on saanud vajalikud vaktsineerimi-
sed ning mikrokiibi.

Prints sa us meie juurde omaniku 
surma tõ u, seega on väga õnnetu 
ning ootab kiires  uut kodu. Vanust 
on Printsil umbes 7 aastat, seega 
sobib häs  eakamale inimesele 
seltsiliseks kuid ka koduvalvuriks. 
kuna on suuremat sor  koer ning 
ilusa valju häälega. Prints on ka 
saanud kõik vajalikud vaktsineeri-
mised ning mikrokiibi.

Richard on noor ja elav sõbralik 
koer, keskmises suuruses, hea ter-
vise juures, kastreeritud, vaktsinee-
ritud ning mikrokiibistatud. Sobib 
nii laste kui ka teiste loomadega ku-
na on väga vallatu ja hea iseloomu-
ga. 

25.04.14a.leitud Sõmeru vallast 
isane kastreeritud kass, kiip puu-
dub.

Robert on umbes 7 kuune vahva 
isane kass, saanud ussirohtu, vakt-
sineeritud, mikrokiibistatud, kast-
reeritud ja kasutab korralikult liiva-
kas .

Mamma saabus varjupaika koos 
oma kutsikatega, kellest ka pilt ülal-
olevas kuulutuses. Iseloomult väga 
sõbralik, sobib ka lastega. on saa-
nud vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi ning STERILISEERI-
TUD.

Loore on umbes 10 kuune emane 
kutsikas, kes sa us varjupaike oma 
õe Liisaga ja ema Leediga. Iseloo-
mult on Loore sõbralik, sobib nii 
laste kui teiste loomadega, ka kassi-
dega ei ole tal probleemi. Loorele 
meeldib kanges  mängida ja joos-
ta, nii et sobib koju kus palju ruumi 
ja kus on aega temaga tegeleda. 
Loore on saanud vajalikud vaktsi-
neerimised ja mikrokiibi, ning os-
kab oma aias puhtust pidada nagu 
korralik kutsaplika ikka.

KUHU MINNA

Rakvere Teatri mängukava mais
2/13. mail kell 19 Leenane´i kaunitar Rakvere Teatri väike ma-
ja (lav. Üllar Saaremäe)

3/17. mail kelll 19 Algused Rakvere Teatri väike maja (lav. Nils 
Riess)

8. mail kell 19 Lahuselu Rakvere Teatri väike maja (lav. Kalju 
Komissarov)

9. mail kell 19 Leping Rakvere Teatri väike maja (lav. Indrek 
Apinis)

14. mail kell 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale Rak-
vere Teatri väike maja (lav. Üllar Saaremäe)

23. mail kell 19 Leegionärid Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Madis Kalmet)

2/8/17. mail kell 19 Uno Bossa Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Hardi Volmer)

3. mail kell 19 Armastus tööpostil Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Peeter Tammearu)

9. mail kell 19 8 armastavat naist Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Eili Neuhaus)

16. mail kell 19 Meie, mehed Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Toomas Suuman)

15/16/17/19/20/26/27/28/29/30. mail kell 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa moonakatemaja (lav. Ivo Eensalu)

26/27/28. mail kell 16 Mina olin veel väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo Eensalu)

5. mail kell 19 Kaasavaratu Vanemuise väike maja (lav. Eili 
Neuhaus)

5. mail kell 19 Leping Sadamateater (lav. Indrek Apinis)

7. mail kell 19 Algused Endla küün (lav. Nils Riess)

7. mail kell 19 8 armastavat naist Endla teater (lav. Eili Neu-
haus)

12. mail kell 19 Meie, mehed Vanemuise väike maja (lav. 
Toomas Suuman)

19. mail kell 19 Meie, mehed Ugala (lav. Toomas Suuman)

21/22. mail kell 19 Kaasavaratu Vene Teatri suur saal (lav. Eili 
Neuhaus)

26. mail kell 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla Vene Teatri 
suur saal (lav. Üllar Saaremäe)

26. mail kell 19 Leping Vene Teatri väike saal (lav. Indrek Ap-
inis)

28. mail kell 19:30 Siseturism / Tähelaev Kanuti Gildi saal (lav. 
Kadri Noormets / Kertu Moppel)

30. mail kell 19 Elu ja kuidas sellega toime tulla Järvakandi 
kultuurihall (lav. Üllar Saaremäe)

Rakvere Kultuurikeskus
Laupäeval, 3. mail kell 13 Klubi Hämarik. Eakate klubiõhtu 
Rakvere rahvamajas. Vaata lisaks: www.rakverekultuurikes-
kus.ee
Pühapäeval, 4. mail kell 17 Virumaa Tantsimise pidu Rakvere 
spordihallis. Virumaa tantsupidusid peetakse alates 1991. 
aastast, kui toimusid I Ülemaailmsed Virulaste päevad, esi-
mene pidu sai teoks Narvas ja sellest ajast toimuvad nad kord 
Ida- Virumaal, kord Lääne – Virumaal. Eelmine pidu oli 2011 
aastal Avinurmes. 2014. aasta  pidu on taas Rakveres. Peole on 
oodata  70 tantsurühma  tuhande tantsijaga kogu Virumaalt. 
Kaasa löövad kaVirumaa rahvamuusikud. Peo kunstiline juht 
ja pealavastaja on Maie Orav. Korraldaja Eesti Rahvatantsu-
keskus (ERAKE), projektijuht  Pilvi Lepiksoo, 3258037, 
53324118, pilvi.lepiksoo@laane-viru.maavalitsus.ee
Laupäeval, 10. mail kell 12:00 Kirjandusfestival Prima Vista. 
2014. aastal on rahvusvaheline Tartu kirjandusfestival Prima 
Vista partnerlinnaks Rakvere! Festivaliprogramm toimub 
Rakvere Teatri väikeses majas, teatrikohvikus, Rahvaaias ja 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.Vaata lisa www.rakvere-
kultuurikeskus.ee
Teisipäeval, 13. mail kell 10 Doonoripäev Rakvere rahvamajas

Kuulutaja
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rakvereteater.ee

4. ja 5. mai kell 16
Komöödia, draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

PHILOMENA

4. ja 5. mai kell 18 ja 20:30
Märul, draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

3 PÄEVA TAPPA

Vaba aeg

KUHU MINNA

Barto Puhkemajas 
Barto Puhkemajas 10. mail kell 20 Henrik Normann koos 
tantsutüdrukutega.
Pilet 7 eurot, arveldame sularahas.

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta.
2. mail muusikat igale maitsele, DJ Janis
3. mail videodisko DJ Andrus Kuzmin

Lääne-Viru Pensionäride Liit
7. mail kell 13 toimub raamatukogus Lääne-Viru Pensionäri-
de Liidu volinike üldkoosolek.
22. mail kell 14 Rakvere Rahvamajas kolme linna sõpruskoh-
tumine. Eelregistreerimine. Pilet 5 eurot.
On veel mõned vabad kohad 2. juulil toimuvale ekskursiooni-
le loomaaeda, pangamuuseumi ja loodusmuuseumi. 27. juu-
li–3. august Lääne-Ukraina – Moldova. Sissemaks 100 eurot. 
Info tel 5133 220 Eve.
Büroo avatud teisipäeviti 10-14 Veski 4.
Sigulda reis 3. mail kell 6.30 bussijaama tagusest parklast.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja mai-
kuu üritused
5. mail Südamehaigete Ühingu ekskursioon Paidesse, kohtu-
mine Järvamaa Südamehaigete Ühinguga, ümarlaud, välja-
sõit kell 9 (etteregistreerimine).
6. mail kell 12 Diabeedi ja Parkinsoni Seltsingute perearsti 
loeng “Südamehaigused ja kolesterool“.
7. mail kell 19 naerujooga.
9. mail kell 10 südamenädala lõpuseminar Rakvere Haiglas 
(vajalik etteregistreerimine).
13. mail kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine.
14. mail kell 12 toimetuleku köök “Kiika kööki“ ,valmistame 
nõgesesuppi ja magustoiduks “hobusepead“.
16. mail kell 9-17 töötute tööklubi.
19.-20. mail kell 9-17 töötute tööklubi.
20. mail tugiühingu Käsikäes ekskursioon Tallinna.
27. mail maniküür (vajalik etteregistreerimine).
29. mail kell 12 tervisepäev rahvamajas: „Teksades rinnavähi 
vastu” (koostöös Lääne-Virumaa Vähiliiduga).
29. mail Vaegkuuljate Ühingu ekskursioon Tallinna.
30. mail ühingute juhtide Kunda linna ekskursioon.
NB! Rumeenia-Bulgaaria puhkusereisile (5.08 - 17.08) on 2 
vaba kohta, hind 341 eurot.
Info 32 42 023, 5342 9043.
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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

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

15,90Kookosõli
800ml / 19,88 €/L

Ostame väärismetalli parima hinnaga

Parandame ehteid ja

valmistame uusi

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

• • traktorid

Lepna tee 1, Rakvere
Egesten OÜ, tel. 5559 5857, 325 8924

SÕIDUMEERIKUTE TAATLEMINE

www.a ulevaatus.ee-

Tere tulemast
tehnoülevaatusele

Karja

Ka
rja

Piiri

Eh
itu

se
Pa

e

Päike
se

Rägavere tee

88

Rakvere
Rägavere tee 44
Tel 322 3290
E-R 9.00-18.00
L 9.00-14.00

Värske eestimaine
sea-, vasika- ja lambaliha

Pikk tn 11 Rakveres

SEALIHA al 2,70 /kg€

Tel 53409428
info@omaporsas.com

Alates veerand lihakehast

2,50 /kg€
TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,

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

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i


