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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%

EUROOPA 
AASTA AUTO 2014

Uue Peugeot 308 SW pakiruum on oma klassi suurimaid mahutades 610-1660 l. Kasutusrendi tüüpi autoliisingu krediidi kulukuse määr on 2,91 % aastas 
järgmistel näidistingimustel (seisuga 05.05.2014): sissemakse 15%, jääkväärtus 25 %, aastane intressimäär 2,25 % + 6 kuu Euribor, periood 60 kuud, 
lepingutasu 199 eurot. Hinnad sisaldavad 20% käibemaksu. Peugeot Liisingu pakkuja on SEB Pank. Enne liisingulepingu sõlmimist tutvu tingimustega 
ning vajadusel konsulteeri Peugeot’ asjatundjatega. Peugeot Kindlustuse teenuse pakkuja on If P&C Insurance AS. Enne kindlustuslepingu sõlmimist 
tutvu tingimustega ja vajadusel konsulteeri asjatundjaga 6 100 455.

Tutvumispakkumine
Tutvumishind al. 15 490 €
Kuumakse al. 171 €
Kaskokindlustus 280 €
Kütusekulu al. 3,2 l/100 km
5 aastat garantiid

Olete oodatud 30-31.05 
Peugeot 308 SW 

esmaesitlusele Wiru Auto 
Peugeot esinduses

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

UUS PEUGEOT 308 SW

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Jaama 21 Rakvere 44311 (ii korrus)
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee

Avatud:
E-R 08.00-17.00
Lõuna: 12.00-13.00
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Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
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Arvamus
JUHTKIRI

Mul on väga hea meel, et rii-
gikogus hakkab järjest enam 
tekkima arusaam, et 16-aas-
taselt valima minek ei ole 
teab mis hirmuäratav kole-
tis, mida igal võimalusel 
peaks vältima. Veelgi enam 
on mul hea meel, et järjest 
rohkem leidub riigikogu liik-
meid, kes julgevad välja öel-
da, et tänapäeva 16aastane 
on valmis valima ja otsusta-
ma oma kodukoha tuleviku 
üle.
Isiklikult olen juba pikka ae-
ga toetanud, et valimisiga 
peaks langema kohalike 
omavalitsuste volikogude 
valimistel 16. eluaastani. 
Ideed toetavad ka Noored 
Sotsiaaldemokraadid ja Sot-
siaaldemokraatlik Erakond. 
Leian, et mida väiksem on 
omavalitsus, seda rohkem 
teab ja tunnetab noor inime-
ne seda, mis toimub tema 
kodukohas ja mida oleks va-
ja teisiti teha. Kohaliku ta-
sandi valimistel saavad alati 
suurt tähelepanu nii hari-
dusteemad kui ka ettevõtlu-
se ja elukeskkonnaga seon-
duvad küsimused. Siinkohal 
on ka noortel inimestel oma 
seisukoht välja öelda ja just 
seetõttu ei peaks pelgama, et 
noor inimene ei tee mõtes-
tatud valikut. 
Valimisea langetamise vas-
tastelt kuuleb tihtilugu kriiti-
kat selles osas, et noored on 
rumalad, lihtsasti mõjutata-

vad ning ei suuda õigeid va-
likuid teha. Mina nii ei arva. 
Oma kodukohas olen suhel-
nud väga erinevate noorte-
ga, kes üldjuhul teavad, mis 
nende linnas või vallas toi-
mub, ja noortel on ideid, 
kuidas muuta oma koduko-
has elu paremaks. Noored 
on tihti palju kriitilisemad, 
mida valijalt võikski oodata.
Noorte teadlikkuse tõstmi-
seks annavad järjest enam 
neilele suunatud projektid, 
kus noorel inimesel on või-
malus avaldada oma arva-
must ja saada juurde tead-
misi nii demokraatiast kui ka 
valimistest. Näitena saab 
tuua noorte seas üha popu-
laarsemad Eesti Noorte-
ühenduste Liidu korraldatud 
projektid nagu varivalimised 
2011 ja 2013 ning nüüdne 
projekt League of Young Vo-
ters, mis keskendub Euroo-
pa Parlamendi valimistele. 
Lisaks on ka koolide õppeka-
va muutunud selliseks, kus 
noortel on võimalik kooli-
tunnis senisest enam kaasa 
rääkida ja osaleda erinevates 
projektides. Noortel on mit-
mes omavalitsuses olemas 
oma esinduskogud, millega 
peavad omavalitsusjuhid vä-
ga tõsiselt arvestama. Olgu 
selleks kohaliku kooli õpila-
sesindus või noortevolikogu.
Noored on tihti teadlikumad 
valijad kui keskmine täiskas-
vanud valija. Ja mõjutamise 

kohalt ei usu ma, et noor ini-
mene on rohkem mõjutatav 
kui nii mõnigi täiskasvanu.
Üle ega ümber ei saa ka asja-
olust, et noorte osakaal ena-
mikus omavalitsustes on tu-
gevas langustrendis. Et tasa-
kaalustada debatti ja tuua 
sellega noorte teemad roh-
kem päevakorda, on vajalik 
noorte valijate osakaalu tõus 
valijate hulgas. Valimisea 
langetamine on selleks pa-
rim lahendus.
Kriitiline olen aga kandidee-
rimisõiguse andmise puhul. 
Alla 18aastastel on suhteli-
selt palju piiranguid, mis 
võivad takistada osalemist 
kohaliku omavalitsuse voli-
kogu töös. Kuigi usun, et nii 
mõnigi 16aastane saaks 
ideaalselt hakkama kohaliku 
valla või linna volikogus.
Noored Sotsiaaldemokraa-
did on aastaid toetanud vali-
misea langetamist just koha-
likel valimistel, kuid selleks 
on vaja muuta põhiseadust. 
Seda saab teha, kui muuda-
tuse kiidab heaks kaks riigi-
kogu koosseisu. Seega võiks 
alustada põhiseaduse muut-
misega juba lähimate päeva-
de jooksul, et kolme aasta 
pärast oleksid valimiskastide 
juures ka 16- ja 17aastased.

Karl Kirt
Noorte Sotsiaal-                 

demokraatide president

16aastaselt valima 
juba 2017. aastal!

Suvi on kõigi oma ahvatlus-
tega Eestimaale jõudnud 
ning kuumad ilmad meelita-
vad inimesi aina rohkem 
veekogude äärde jahutust ja 
meelelahutust otsima. 
Päästeamet paneb inimeste-
le südamele, et suverõõmu-
de ja vabaduse nautimisega 
ei tohiks aga unustada tervet 
mõistust ja ohutut käitumis-
tava, vältimaks õnnetusi - 
seda nii veekogu ääres uju-
des, paadiga sõites või muul 
viisil meelt lahutades.
Iga-aastane uppumissurma-
de statistika on karm – Eestis 
uppus 2012. aastal 54 ja 
2013. aastal kaotas veeõnne-
tustes oma elu 56 inimest. 
Sel aastal on 26. mai seisuga 
uppunuid 18 . Peamine põh-
jus, miks õnnetused juhtu-
vad, on ohutusnõuete eira-
mine.
Paadiõnnetuste puhul on 
paat väga harva ise õnnetus-
te põhjustaja.
Tihti on õnnetuse põhjuseks 
mitme halva asjaolu kokku-
langemine, näiteks ilmasti-
kuolud (sh lainetus), veesõi-
duki liigne kiirus, ohutusva-
rustuse mittekasutamine 
vms.
Hoolitse nii enda kui oma 

kaaslaste ohutuse eest juba 
enne veekogule minekut ja 
kanna korralikult kinnitatud 
päästevesti.
Ole kaine veekogu ääres ja 
veesõidukis, sest paljud õn-
netused juhtuvad just siis, 
kui inimene on tarvitanud 
alkoholi. 
Kui jood, ära uju! Jälgi, et si-
nu purjus sõber ei läheks 
ujuma. Alkoholijoobes ini-
mene on ebaadekvaatne 
maal, aga veel rohkem vees, 
kus tagajärjed võivad olla vä-
ga kurvad. Ära hüppa vette 
tundmatus kohas! Hinda 
oma ujumisoskust kriitiliselt 
ja ära uju kaldast liiga kauge-
le.
Kus on vesi, seal on ka lap-
sed - seega erilise hoolega 
tuleb silma peal hoida lastel. 
Vastutus lapse elu ja tervise 
eest lasub just lapsevane-
mal. 
Ära jäta lapsi veekogu ääres 
hetkekski järelevalveta. 
Kuldne reegel on: kui laps on 
vees, olgu seal ka lapseva-
nem!
Kõikvõimalikud täispuhuta-
vad ujumisabivahendid on 
ohtlikud. Need võivad lapse 
rannast eemale kanda ja oo-
tamatult õhust tühjaks min-

na. Täispuhutavad abiva-
hendid võivad vee peal petli-
ku turvatunde tekitada või 
lapse tagurpidi keerata ja 
vee alla lõksu jätta.
Vii oma laps ujumiskursus-
tele või õpeta ise oma laps 
ujuma

Mida aga teha, kui õnnetus 
juhtunud?
Kui inimene on uppumas, 
tuleb kiirelt reageerida. Pa-
raku pole uppujat lihtne 
märgata, sest paanikas hä-
dasolija ei karju reeglina ap-
pi, vaid püüab end kõigest 
väest vee peal hoida ja õhku 
ahmida.
Päästma minnes peab mee-
les pidama ka enda ohutust. 
Kui jalad ikka põhja ei ulatu, 
siis ilma abivahendita ei 
maksa minna, sest surma-
hirmus uppuja klammerdub 
päästja külge nii kõvasti, et 
uppujaks võib osutada ka 
päästja ise. Kohe tuleb kut-
suda abi, helistades hädaa-
binumbril 112.
Päästeamet soovib kõigile 
eestimaalastele turvalist su-
ve!

Kuulutaja

Veeohutus suvel

Kes taltsutaks 
joodikuid ja pätte?
Tänases Kuulutajas kirjutame taas Rakvere promenaadi 
jalgrattamajast ja seal mauravatest joodikutest. Kuna 
meie toimetus asub samas läheduses, võiksime välja anda 
järjejutu, sest „põnevust“ seal jagub – küll käib kiirabi, küll 
lauldakse (tantsu pole veel näinud), küll kraageldakse –, 
aga see oleks sama hea kui kaminasse karjumine, sest joo-
dikud lehte ei loe ning ametnikud, kes peaksid asjaga kur-
sis olema, teavad probleemi niigi.
Nagu selgub linnapea Mihkel Juhkami jutust, tegelikult 
teadsime seda isegi, puudub võluvits olukorra lahenda-
miseks.
Praktiliselt ainus võimalus seisnevat „tüütamises“ – ajad 
seltskonna laiali ja loodad, et tagasi ei tulda. Aga vaevalt, 
et see mõjub – kui jalgrattamaja jäetaksegi rahule, siis ha-
katakse kogunema kusagil mujal. Nähtus kui niisugune ju 
meie ühiskonnast ei kao.
Kasutan kõnealuse seltskonna puhul täiesti teadlikult väl-
jendit „joodikud“ (pättidest tuleb paar rida allpool juttu), 
kuigi ametlikus keeles selline sõna käibel pole. Nimelt on 
tänases Kuulutajas artikkel kahest noorest politseinikust 
ja kuigi omavahelises vestluses kasutasin vähemalt mina 
„joodikut“, palusid nemad hiljem sellise sõna tekstist väl-
ja võtta. Jäi alkoholiprobleemidega isik või midagi sellist.
Tegelikult ma mõistan nende kui riigi- ja võimuesindajate 
soovi: joodik ja pätt küll, aga võimuesindaja peab neid 
kohtlema siidkinnastes nii otseses kui ka kaudses mõttes. 
Muidu veel solvuvad ja kaebavad.
Siidkinnastest ja pättidest tuleb pikemalt juttu järgmises 
Kuulutajas. Meie üks tallinlasest lehelugeja saatis pika 
ning sisuka kirja, mis süvenedes aina huvitavamaks muu-
tus.
See on esmapilgul uskumatu lugu Maardu paadunud pät-
tidest, kellele kohtumajas piltlikult öeldes vaid näppu vii-
butati: ärge rohkem niimoodi tehke! Lugu ise on paari 
aasta tagune ja pätid, kellest seal juttu, on ammu vanglast 
väljas (väikese karistuse nad siiski said, pidid viivukese 
trellide taga istuma).
Kirja ja kohtuotsust lugedes tekkis mul küsimus: kas selle 
nimel tasus politseil, kohtul, tunnistajail ja advokaatidel 
üldse vaeva näha?
Irooniliselt väljendudes: lihtsam olnuks nad kohe vaba-
dusse lasta, riigil kulunuks raha vähem.
Samas ei puudunud palju, et kuriteo pealtnägija ja polit-
sei väljakutsuja, meile saadetud kirja autor, pidanuks ise 
öö tsemendil veetma.
Ühtlasi tuleb juttu ka sellest, kui kiiresti kirja autori naab-
rimees Mustamäelt Muugale jõudis ja kui kaua kulus sel-
leks aega Maardu politseil. Nii et oodake järgmist Kuulu-
tajat!
Kirja autorile Priidule ütlen edasi aga tänusõnad: oleks 
vaid teiesuguseid mehi rohkem! „Aitähh“ läheb teele nii 
kodanikujulguse, meie informeerimise kui ka ilusas ema-
keeles kirjutatud sorava kirja eest!

Aivar Ojaperv

Ela ja sära, saada mured kõik ära.
Leia pilvestki päikest, naudi õnne - ka väikest!

Puuetega Inimeste Koja pere
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Aivar Ojaperv

Kiirabil on promenaadile as-
ja pea iga päev, aga pigem on 
tegemist „äratamisteenuse“ 
kui hädaliste aitamisega. 
Näiteks kolmapäeval helis-
tas keegi kaastundlik linna-
kodanik taas hädaabisse, et 
jalgrattamajas lebab roheli-
ses särgis tegelane ega kon-
takteeru. Kiirabitöötajad ra-
putasid aga mehe üles – pea-
le kõva pohmelli ei paistnud 
tal muud midagi viga olevat.
„Jah, promenaadile saame 
väljakutseid päris palju,“ tõ-
des kiirabibrigaad. „Ega 
möödakäija saa aru, kas ini-
mesel on midagi viga või on 

Linnapea: ainus rohi
joodikute vastu on nende tüütamine
Nagu ka eelmistel su-
vedel, on tänavugi val-
lutanud Rakvere pro-
menaadi ning samas 
asuva jalgrattamaja 
joodikud ja kodutud. 
Korralike inimeste sil-
ma kriipivad tegelased 
otseselt kurja aga ei 
tee ning nendest lahti-
saamiseks imerohtu 
pole.

ta lihtsalt purjus ja magab. 
Helistatakse 112 ning meie 
peame välja sõitma.“

Mitte ainult kohalikud
Joodikud, asotsiaalid ja ko-
dutud Rakvere promenaadil 
on vana probleem. Enne 

jalgrattamaja valmimist 
mullu suvel oli nende pea-
miseks kogunemiskohaks 
bussijaam, kes oli nendega 
püsti hädas. Nüüd on bus-
sijaam sellest probleemist 
enam-vähem prii, kuid ega 
kõnealune seltskond selle-

pärast linnast kao – hõiva-
takse lihtsalt uus koht.
„Olen probleemiga kursis, 
olen nendega ise mitu korda 
rääkimas käinud, mõni ütleb 
juba „tere“,“ lausus Rakvere 
linnapea Mihkel Juhkami. 
„Tegelikult on see pea lahen-

damatu probleem – ajad nad 
ühest kohast minema, hak-
kavad järgmises kogunema.“
Rakvere promenaadi koris-
taja on laaberdajatega sa-
muti hädas.
„Mõni tegelane jääb jalgrat-
tamajja ka ööseks magama,“ 
rääkis ta. „Kui ma hommikul 
koristama tulen, leian pea 
alati mõne mehe jalgratta-
majast magamast. Kusjuures 
käsule ära minna nad ei kuu-
letu. Ja muidugi see laga, 
mille nad jalgrattamajja teki-
tavad.“
Koristaja pakkus, et jalgrat-
tamajas olevad kaks istepin-
ki võiks ära võtta – siis seal 
vähemalt ei magataks, kuid 
linnapea Juhkami ei pida-
nud seda lahendust siiski 
piisavaks.
„Ainus strateegia, mis neile 
minu arvates mõjuks, oleks 
pidev tüütamine,“ ütles 
Mihkel Juhkami. „Seda selts-
konda küsitledes selgus, et 
paljud neist polegi Rakvere 
inimesed – sõidavad kusagilt 
maakonnast linna ja õhtul 
tagasi. Seega ei saa ka öelda, 
et promenaadi-joodikud on 
vaid Rakvere kodutute varju-

paigas elavad inimesed, kes 
vastavalt sealsele kodukorra-
le päevaks peavad koha va-
bastama. Ma arvan, et kui 
joodikuid pidevalt minema 
ajada, siis vähemalt mujalt 
kokku sõitnud kontingent 
jätab linna rahule.“

Jalgrattapatrull
kesklinna
Kes aga peaks tüütamisega 
tegelema? Politsei oma piira-
tud ressursiga ei saa ka pide-
valt promenaadil passida ja 
mida nad saaksidki ette võt-
ta?
„Ma ei ole täheldanud, et see 
seltskond kedagi otseselt tü-
litaks,“ nõustus linnapea 
Mihkel Juhkami. „Kui inime-
ne on avalikus ruumis pur-
jus, aga otseselt korda ei ri-
ku, ei saa teda ka politsei mi-
nema viia. Nad on tüütud 
oma ebameeldivuses, aga 
see pole karistatav.“
Linnapea sõnul kavatseb 
Rakvere linn osta tänavu su-
vel politseilt taas jalgratta-
patrulli teenust. „Usun, et 
selline patrull teeb neil elu 
piisavalt tüütuks,“ arvas 
Mihkel Juhkami.

Kolmapäeval kutsuti promenaadile taas kiirabi, kuid tegelikult selleks põhjust polnud: üks 
mees magas lihtsalt oma magusat joodikuund. Foto: Aivar Ojaperv
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27. mail teatati politseile, 
et Rakveres Tallinna täna-
vale pargitud sõiduautost 
Audi varastati päikese- ja 
nägemisprillid, e-sigar, 
sularaha, akulaadija ning 
muid esemeid. Kahju on 
303 eurot.

26. mail teatati politseile, 
et Sõmeru vallas Võhma 
külas tungiti talu kõrval-
hoonesse ja varastati töö-
riistu. Kahju on 3419 eu-
rot. 

26. mail kella 13 paiku va-
rastati Rakvere vallast Tõr-
remäe külast Haljala tee 
ilusalongist mobiiltelefon 
LG. Kahju on 350 eurot. 

26. mail kella 16 paiku va-
rastati Vihula vallas Haili 
külas tegutsevas talus öö-
kapis olnud rahakotist 403 
eurot. 

23. mail kella 10.30 paiku 
tungis 49aastane mees 
Vinni vallas Pajusti alevi-
kus Linnu tänava maja 
keldris kallale 28aastasele 
mehele. Kannatanule anti 
esmaabi traumapunktis. 
Kallaletungi põhjus on 
selgitamisel.

22. mail kella 13.20 paiku 
tungiti Rakvere haigla juu-
res kallale 25aastasele me-
hele. 

22. mail teatati politseile, 
et Väike-Maarja vallas Si-
muna alevikus varastati 
Allika teel tegutsevast töö-
kojast tikksaag, akutrell, 
tööriistakast ja muid ese-
meid. Kahju on 470 eurot. 

23. mail kell 17.47 teatati 
häirekeskusele, et 
Tamsalu vallas Sääse ale-
vikus põleb mahajäetud 
viiekorruseline hoone. 
Sündmuskohale sõitsid 
vabatahtlikud päästjad 
Tamsalu komandost ning 
kustutasid maja teisel kor-
rusel kahe ruutmeetri ula-
tuses põlenud põranda 
kella 18.08ks. Inimesed 
tulekahjus kannatada ei 
saanud. 

25. mail kell 15.53 teatati 
häirekeskusele, et Vihula 
vallas Käsmu külas mere-
muuseumi taga, umbes 
200 meetri kaugusel kal-
dast, läks ümber 5-meetri-
ne purjekas ning kuus 
meest on vette kukkunud. 
Merehädalised korjas 
kaatri pardale kohalik 
mees Võsult. Keegi vigas-
tada ei saanud ega vaja-
nud haiglaravi. Arvatavas-
ti läks purjekas ümber 
seetõttu, et tol hetkel möl-
las Käsmus raju äikese-
torm. Ka ümberläinud 
purjekas transporditi me-
relt kaldale.

Kuulutaja

Alates sellest aastast RMK 
koosseisu kuuluv Põlula Ka-
lakasvatuskeskus asustas sel 
kevadel Põhja-Eesti jõgedes-
se üle 160 000 lõhe ja merifo-
relli noorkala. Tegevuse ees-
märgiks on taastada lõhe ja 
meriforelli asurkonnad jõge-
des, kus looduslikud popu-
latsioonid on hävinud, ning 
suurendada püügivaru kut-
selise ja harrastuskalastuse 
tarbeks. 
RMK Põlula kalakasva-
tusosakonna juhataja Kun-
nar Klaasi sõnul asustati 
Kunda jõe päritolu lõhed 
Selja, Valge-, Pirita, Jägala, 
Loobu, Püha- ja Purtse jõk-
ke, Pudisoo jõe asurkonnast 
pärit meriforellid viidi Pu-
disoo jõkke ning Pudisoo ja 
Mustoja koondpopulatsioo-
nist pärit meriforellid Püha-
jõkke. “Soovitused selle koh-
ta, millisesse jõkke kui palju 
ja millises vanuses kalu 
asustada, annavad meile 
Tartu Ülikooli Eesti Mereins-

tituudi teadlased,” täpsustas 
Kunnar Klaas. Järgmised 
noorkalad on plaanis jõge-
desse asustada juba eelseis-
val sügisel.
Kokku asustati 11 päeva 
jooksul üle 35 000 kaheaas-
tase ja üle 15 000 üheaastase 
lõhe noorkala ning ligi 98 
000 lõhe vastset. Ühe- ja ka-
heaastasi meriforelli noorka-
lu asustati üle 12 000. Veeko-
gudesse viidud kaheaasta-
sed kalad kaalusid keskmi-
selt 79, üheaastased 10 ja 
vastsed 0,2 grammi. 
Kõikidel asustatud ühe- ja 
kaheaastastel kaladel on 
edaspidiseks eristamiseks 
ära lõigatud rasvauim. Kala-
de rännete uurimiseks mär-
gistati 3000 kaheaastast 
noorkala Carlini-tüüpi indi-
viduaalmärgisega. Märgise-
ga lõhed asustati Selja, Val-
ge-, Pirita, Jägala ja Loobu 
jõkke ning 500 individuaal-
märgisega meriforelli Pu-
disoo jõkke.

Geneetiliste uuringute and-
metel on Eestis seni säilinud 
Kunda, Keila ja Vasalemma 
jõe algupärased lõhepopu-
latsioonid, mis on ainulaad-
sed Soome lahe piirkonnas 
ja tähelepanuväärsed kogu 
Läänemere ulatuses. Seetõt-
tu pööratakse Põlulas tähe-
lepanu algupäraste lõhepo-
pulatsioonide genofondi säi-
litamisele ja kasutamisele 
asurkondade taastamiseks.
RMK Põlula Kalakasvatus-
keskus asub Lääne-Virumaal 
Rägavere vallas Lavi külas ja 
on ainus kalavarude taasta-
misega tegelev riiklik kala-
kasvandus Eestis. Põlulas on 
teadaolevalt kasvatatud kala 
juba 1895. aastast, millest 
viimased 20 aastat on tegele-
tud kaitsealuste või ohusta-
tud külmaveeliste vääriska-
laliikide noorkalade kasvata-
misega.

Kuulutaja

Põhja-Eesti jõgedesse
asustati üle 160 000 noorkala

6. juunil toimuvaks Rakvere 
Rattaööks ning 16. augustil 
toimuvaks Eesti Ööjooksuks 
valmistuv tervisesportlane, 
Rakvere Teatri näitleja Tarvo 
Sõmer sai treeningute tõ-
hustamiseks kaupluselt Rat-
tabaas kasutada jalgratta.
Sõmer ning Virumaa Teataja 
peatoimetaja Arne Mäe on 
ööjooksu n-ö reklaaminägu-
deks, kes vaatamata oma 
kaalukusele, nii otseses kui 
ka kaudses mõttes, on võt-
nud eesmärgiks läbida öö-
jooksul 10 km distantsi. 
Nende kahe enam kui sajaki-
lose mehe näite põhjal peaks 
iga inimene aru saama, et lii-

kumisharrastusega pole ku-
nagi hilja alustada.
Rattabaasi üks omanikke 
Kalle Kriit tutvustas Sõmeri-
le ja Mäele ka ohutu jalgrat-
tatreeningu alustõdesid – 
kuidas liikluses terveks jää-
da, kuidas mitte üle treeni-
da. „Minu viimane jalgratas 
oli 1987. aastal maha kantud 
Turist,“ tõdes Tarvo Sõmer. 
„Kavatsen osaleda 6. juunil 
Rakvere Rattaööl, kuid see 
on vaid vaheeesmärk. Mullu 
jooksin ööjooksul 10 km dis-
tantsi läbi, kuid enda kiiru-
sega rahule ei jäänud. Täna-
vu on plaanis ühe tunni piiri 
alistamine ning selle ees-

märgi nimel olen treenin-
guid alustanud. Jalgratas on 
heaks abivahendiks, sest ras-
kel mehel - nagu ma olen - 
on võhma ainult jooksmise-
ga keeruline koguda.“
Lisaks jalgrattale varustavad 
Rakvere Ööjooksu korralda-
jad Sõmeri ja Mäe veel teis-
tegi sportimise juures vajali-
ke vahenditega: A-Spordist 
pärit jooksuvarustusega 
ning pulsikella ja kaaluga 
Euronicsist. Lisaks läbisid 
mehed koormustesti.

Aivar Ojaperv

Kalle Kriit (alates vasakult), Arne Mäe ja Tarvo Sõmer valmistuvad esimeseks
rattatreeninguks.

Rattabaas andis tervisesportlasele 
Sõmerile kasutada jalgratta

Foto: Aivar Ojaperv
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KINDAREVOLUTSIOON – 
SNICKERS ajas kindad lahku!

IGA TÖÖ JAOKS 

LEIDUB SOBIV KINNAS 

MEIE AITAME 
SUL VALIDA

LOO ISE ENDALE
KINDAPAAR

Ostes 2 Snickers Workwear 
ONE by ONE kinnast saad 20% 

soodustust ja kingituseks 20 ml tuubi 
Snickers Workwear CARE kätekreemi 

TASUTA.

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
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Kaitse käsi targalt!
Kas olete märganud, et parema ja vasaku käe töökindad kuluvad erinevatest kohtadest erineval ajal? Kui kasutate tööriista, kas hoiate seda eranditult paremas (vasakukäelised 
vasakus) käes? Seetõttu vajavad parem ja vasak käsi erinevat kaitset. Tööriista hoidva käe kaitsekindal peaks näiteks olema pehmendus peapesas ning väga hea haarde- ja 
libisemiskindlus, samal ajal, kui väikseid esemeid (kruve, naelu jms) käsitseva käe kinda juures on primaarne hoopis ülihea puutetundlikkus. Seepärast otsustas Snickers Workwear 
kindapaari lahutada ja pakkuda võimalust soetada töökindaid ühekaupa just nii mitu ja just sellele käele, nagu te ise soovite või  tööspetsiifika nõuab. Nii on tagatud sihipärasus, 
veelgi parem mugavus ja funktsionaalsus. Käe liikumist järgiva disainiga Snickers Workwear ONE by ONE töökindad on valmistatud hoolikalt väljavalitud parimatest materjalidest. 

Nutikad detailid lisavad kindale hingavust, elastsust, kaitset, pehmendust või tugevdust just sinna, kus käsi seda kõige enam vajab.
6.50 €/tk

SNICKERS
Workwear
kätekreem

Care
art 9398/04

Repair 
art 9399/04

12.90 €/tk

VASAK  art 9521
PAREM  art 9522

Precision 
Skin

töökinnas

17.20 €/tk

VASAK  art 9527
PAREM  art 9528

Precision 
Protect 

töökinnas

28 €/tk

VASAK  art 9537
PAREM  art 9538

Power 
Grip
töökinnas

28 €/tk

VASAK  art 9597
PAREM  art 9598

Specialized
Tool 
töökinnas

24.80 €/tk

VASAK  art 9535
PAREM  art 9536

Power 
Leather 
töökinnas

18.30 €/tk

VASAK  art 9525
PAREM  art 9526

Precision 
Leather 

töökinnas

Uudised

MÕNE REAGA

Lugeja küsib: kas kaugtöö 
korral on töötaja töö- ja 
puhkeaja arvestamine ko-
hustuslik?
Vastab Põhja inspektsioo-
ni tööinspektor-jurist 
Kaia Taal.

Töölepingu seaduse (TLS) 
§ 6 lg 4 sätestab, et kui 
tööandja ja töötaja lepi-
vad kokku, et töötaja teeb 
tööd, mida tavapäraselt 
tehakse tööandja ettevõt-
tes, väljaspool töö tegemi-
se kohta, sealhulgas töö-
taja elukohas (kaugtöö), 
peab tööandja teatama 
töötajale, et töökohustusi 
täidetakse kaugtööna. 
Kokkulepet eeldatakse 
kirjalikus vormis. 
Kuigi kokkulepitud tööta-
misekoht erineb kaugtöö 
puhul tavapärasest, allub 
siiski ka kaugtöövormi 
korral töötaja tööandja 
juhtimisele ja kontrollile 
ning tööandja on kohus-
tatud TLS § 28 lg 2 p 4 alu-
sel pidama tööajaarves-
tust.
Sealhulgas peab tööandja 
ka kaugtöö puhul arvesta-
ma töötaja töö- ja puhke-
aega ning töötaja peab 
kinni pidama kokkulepi-
tud tööajast, puhkepausi-
dest ja –ajast.

Kuulutaja

JURIST ANNAB
  NÕU

Möödunud reedel tähistas 
Rakvere Spordikeskus oma 
kümnendat sünnipäeva.
Pidu peeti sel korral tagasi-
hoidlik – ilma suurema kärt-
su ja mürtsuta. Jalgpalli-
mäng, kus kohtusid spordi-
keskuse töötajatest, ajakirja-
nikest ja spordikeskuse sõp-
radest koostatud ühend-
võistkonnad, jäi sõbralikku 
viiki 4:4, kuid printsipiaalne 
kohtunik saatis võistkonnad 
lõpuvile järel penaltijoonele, 
et ikkagi võitja selgitada. 
Peale jäi võistkond, mille 
kapteniks oli ajakirjanik Ar-
ne Mäe.
Spordikeskuse eelmine juha-
taja Erich Petrovits kinkis 
jätkupeol asutuse praeguse-
le juhile Marti Kuusikule 
korvpalli, rõhutades, et nii 
nagu korvpall on meeskond-
lik mäng, on ka spordikesku-
se juhtimine ja toimimine 
eelkõige meeskonnatöö.

Aivar Ojaperv

Erich Petrovits kinkis Marti 
Kuusikule korvpalli.

Foto: Aivar Ojaperv

Spordikeskus pidas 
vaikse sünnipäeva

Vahistati libapolitseinikuna 
esinenud leedulane
21. mail pidasid Ida prefektuuri politseinikud kinni Leedu 
kodaniku, keda kahtlustatakse kelmuse toimepanemises. 
Prokuratuur taotles mehe vahistamist. 23. mail võeti 
21aastane kahtlustatav mees Viru Ringkonnaprokuratuuri 
taotlusel ning Viru maakohtu loal kohtueelse uurimise 
ajaks vahi alla. Kahtlustatav on varem korduvalt Leedus 
kriminaalkorras karistatud.
20. mail helistati Narvas Gerassimovi tänaval 75aastase 
naise lauatelefonile, tutvustati ennast politseinikuna ja 
öeldi, et naise poeg põhjustas avarii. Kannatanule öeldi, et 
juhul kui ta maksab 10 000 eurot, siis menetlust ei alusta-
ta. Kahtlustuse kohaselt tuli kahtlustatav noormees naise 
juurde ning võttis koti koos ehete ja ikoonidega, kogu-
väärtuses 1750 eurot.

Kuulutaja
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Hillar Kohv

Kerdo Mölder, teie lapse-
põlv?
Olen sündinud Tallinnas ja 
kasvanud armsas väikelin-
nas Keilas. Lapsepõlves oli 
mul mitmeid unistusi ja suu-
rem osa neist on tänaseks ka 
täitunud. Enamasti unista-
sin, et minust saab kunagi 
laulja ja ma lahutan publiku 
meelt, mida täna aktiivselt ja 
rõõmuga ka teen. 
Õppisin Keila Gümnaasiu-
mis ja hiljem Tallinna Täis-
kasvanute Gümnaasiumis. 
Kahjuks jätsin aga pooleli tu-
runduseriala Mainori koolis.
Huvi laulmise vastu oli mul 
juba enne kooli ja seetõttu 
viis ema mind ka lauluklassi. 
Esimene laul „Jää“ kõlas es-
makordselt Raadio Elmari 
saates „Tuleristsed“ 1999. 

aasta detsembris. 

Millal ja kuidas loodi an-
sambel Respekt? 
Respekt loodi juba 1999. aas-
tal, kuid siis ei olnud kollek-
tiivil piisavalt aktiivsust, et 
läbi murda. Ka minu enda 
elus olid suurte muutuste 
ajad. Muidugi oli tollal ka 
raskem muusikaturul läbi 
murda – täna on see tänu in-
ternetile ja sotsiaalmeediale 
tunduvalt lihtsam ja eks just 
nende kaudu ongi Respekt 
endale tugevad tiivad saa-
nud. 
2008. aastal taaselustasin 
kollektiivi ning salvestasime 
koos Jane Kruusmaaga meie 
ühise esimese laulu „Ootan 
sind“. Janega olen tänaseni 
koos ja ei kujutagi enda kõr-
val kedagi teist ette.
Respekt andis kuu aega taga-
si välja kolmanda täispika al-
bumi ning hetkel tegeleme 
juba ka neljanda albumiga, 
mille loodame poelettidele 
saada aasta lõpuks.

Kas olete ka uusi laule sal-
vestanud? 
Alustame lähiajal neljanda 
albumi materjali salvestami-
sega, nii et uusi laule on tule-
mas palju. Sellele albumile 
on planeeritud 20 tuliuut 
laulu, mille aktiivsem salves-

Kerdo Mölder - unistus laulj
1999. aasta detsembris 
kõlas Raadio Elmari 
eetris esmakordselt 
laul „Jää“. Esitajaiks 
olid Kerdo Mölder ja 
Respekt, kel tänavu on 
plaanis salvestada oma 
neljas plaat ning teha 
uus muusikavideo, mis 
filmitakse Itaalias ning 
kus teeb kaasa ka Hen-
rik Normann.
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imearmast last, 
kelle üle olen 
iga oma elu- 
sekund uhke ja 
veel kord uhke. 
12aastane poeg 
Kris-Kervin ja 
10aastane tütar 
Ave-Marleen.

tamine algab suvel.

Huvialad? 
Film, film ja veel kord film. 
Ma armastan filmide vaata-
mist. Kogun ka DVDfilme, 
mida on mu kogus mitusa-
da. Armastan kinos käia ja 
austan näitlejaid ning nende 
tööd. Mulle meeldib vaadata 
tõsiseid filme, peamiselt tõ-
sielul põhinevaid. Muidugi 
vaatan ka komöödiat, põne-
vust ja õudusfilme, vastavalt 
meeleolule. Minu sõbrad ju-
ba teavad, et kui Kerdo hak-
kab filmi vaatama, siis peab 
olema vaikus, sest filmi vaa-
tamise juures on väga oluli-
ne iga efekt, iga heli ja me-
loodia.

Põnevaimad seigad senisest 

Maris Marko

Taaskasutus ja heategevus 
on ühiskonnas aina popu-
laarsemad. Tänapäeva üha 
enam keskkonnaprobleeme 
tekitavas tootmis- ja tarbi-
misühiskonnas on olulise-
maks muutumas keskkon-
nasõbralik tarbimine ja elu-
viis ning ressursside hoid. 
Teisalt on taaskasutus oluli-
ne ka puhtalt praktilistel 
kaalutlustel – taaskasutus ai-
tab kokku hoida ka raha. Ma-
terjalide oskusliku taaskasu-
tuse ja vajalike tehnikate val-
damisega võib igaüks val-
mistada mõnest vanast ese-
mest vajaliku, praktilise ja 
mis kõige tähtsam, veelgi pa-
rema uue.
Kahjuks puuduvad inimestel 
tihti aga oskused ja teadmi-
sed heategevusest ning taas-
kasutusest. Inimeste teadlik-

Hea idee on alati abiks
Rakvere keskväljakul 
tuleb taaskasutust pro-
pageeriv „Hea idee 
päev“, kus jagatakse 
mõtteid ja õpetussõnu 
vanast uue tegemiseks.

kuse ja oskuste tõstmine ai-
tab ühelt poolt muuta mõt-
teviisi säästlikuma eluviisi 
suunas ja teisalt õppida juur-
de uusi ja põnevaid oskusi.
Rakvere Loovuskeskus kor-
raldab 6. juunil kl 15-18 taas-
kasutuslikku mõtteviisi järgi-
vate organisatsioonidega 
koostöös Rakvere linnapäe-
vade ajal Rakvere keskvälja-
kul „Hea idee päeva“. 
„Meie korraldame kolm eri-
nevat töötuba,“ rääkis päeva 
eestvedaja Jule Käen-Torm 
Rakvere Loovuskeskusest. 
„Õpetame T-särke ümber te-
gema, nii et need oleks jälle 
vahvad ja toredad, teeme va-
nadest pudelitest kingitusi, 
näiteks vaase. Nööpidest ja 
lukkudest ning muust niisu-
gusest kraamist meisterda-
me ehteid.“
Töötubadesse materjali kaa-
sa pole vaja võtta, aga keela-
tud pole ka oma särgi või pu-
deliga tulla. Samuti võtab 
loovuskeskus alati annetuse-
na vastu igasuguseid nööpe 
ja lukke, pitse ja satse.
Lisaks loovuskeskusele on 
„Hea idee päeval“ kohal Lää-
ne-Virumaa Keskraamatu-

kogu raamatuvahetuspunk-
tiga. Tegemist on tasuta raa-
matu laada miniversiooniga, 
kuhu võib ka kodust üleliig-
seks jäänud raamatuid tuua.
MTÜ Rakvere Kirbuturg tu-
leb üheks päevaks raudtee-
jaamast kesklinna. „Eesmärk 
on paremini teavitada või-
malustest oma asjad ära 
müüa ning „uusi“ kasutatud 
asju osta. Ühele vana on tei-
sele uus,“ rääkis Käen-Torm.
„Väga oluline on koostöö 
„Sõbralt sõbrale“ poeketiga, 
mis on osa Eestis toimuvast 
heategevusprojektist „Hooli-
me koos“. Annetusena kogu-
takse kasutatud kasulikke 
asju, müüakse need maha ja 
kulutatakse raha heategevu-
seks. Raha inimestele kätte 
ei anta, vaid aidatakse soeta-
da vajalikke asju. Kohalik 
partner Rakveres on sellel 
üritusel Karmeli kogudus, 
kes aitab ka leida siinsed pe-
red, kes vajavad abi,“ kirjel-
das Jule Käen-Torm „Hea 
idee päeva“ heategevuslikku 
aspekti. Annetatavad asjad 
peaksid olema puhtad ja 
korras. „Kui on võimalik, 
võiks asjad ka ära sorteerida, 

täiskasvanute ja laste asjad 
eraldi kottidesse.“
Meelelahutust pakuvad üri-
tusel kultuurikeskuse kollek-
tiivid. Ka ilma pärast pole 
põhjust muretseda, kõikidel 
osalejatel on olemas telgid.
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Intervjuu

 aks saamisest viis Respektini
elust? 
Oeh, mu elu ongi olnud na-
gu üks pikk ja läbinisti põnev 
film, mille püüan saada ka 
suure raamatu kaante vahe-
le. 
Minu üks unistustest ongi 
välja anda üks õpetlik ja lä-
binisti aus elulooraamat, 
millega tänasel päeval vaik-
selt juba ka tegelen.

Millist muusikat te ise kuu-
late?
Kuulan palju retromuusikat. 
Kui kedagi täpsemalt välja 
tuua, siis austan väga Celine 
Dioni ja kadunud Whitney 
Houstonit.

Millist raadiojaama te enim 
kuulate?
Kuulan viimasel ajal vähe 
raadiot, aga minu autos 
mängib alatasa CDplaat, ku-
hu on koondatud muusika, 
mida plaanime salvestada 
neljanda albumi tarbeks. Ku-
na sellele muusikale on vaja 
kirjutada sõnad ja need on 
kõige kergemad tulema just 
autoroolis, siis olengi oma 
autosse varunud mitu kaus-
tikut ja vastava muusikaga 
CDplaadi.
Tulles esinemiselt, on suure-
ma osa ajast minu autos vai-
kus. Viimasel ajal naudin se-
da eriti palju. Kui aga harva 

raadiot kuulan, siis kuulub 
minu süda Retro FMile.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Ma arvan, et üks põnevam 
hetk eelmisest aastast oli sõ-
nade kirjutamine laulule 
„Hullund“, millele kulus 
vaid 15 minutit. See on  nõu-
tuim laul meie esinemistel ja 
see ajab ka meid ennast laval 
hulluks. Muidugi ka Kuldne 
Plaat, mille saime kategoo-
rias „Aasta artist internetis“.
Isiklikus elus võin põnevaks 
nimetada väga seiklusteroh-
ket sünnipäeva-trippi Itaa-
liasse koos oma kõige kalli-
ma sõbraga. Ja muidugi ka 
puhkus Londonis, kus käisin 
suurepärase filmi “Diana” 
esilinastusel - mul õnnestus 
oma lemmiknäitlejalt Naomi 
Wattsilt ka autogramm saa-
da. 
Oma põnevate juhtumiste 
esikohale paigutan aga pai-
ga, kuhu on jäänud minu ja 
minu sõbra süda: Goa on 
koht Indias, mille järele mi-
nu süda igatseb iga päev. See 
on minu hinge vabaduse 
maa.Oleme sõbraga vandu-
nud, et oma vanaduspõlve 
veedame seal.

Millised on teie plaanid?
Respekti suurim plaan on 

jõuludeks valmis saada nel-
jas album ja muusikavideo 
ühele uuele ballaadile, mil-
les teeb kaasa ka Henrik 
Normann. Tahame selle sal-
vestada kaunis Itaalia väike-
linnas, mille avastasin eel-
misel aastal oma sünnipäe-
va-tripil.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mille sooviksite ära 
öelda?
Soovin vaid, et me hoiaks 
rohkem lähedasi ja märkaks 
rohkem ümbritsevat, ning 
palun: ärge sattuge sotsiaal-
meedia küüsi, vaid teadke, et 
õige elu on teie enda ümber, 
mitte arvutis.
Ära tee midagi vaid selleks, 
et saaks kirja postituse Face-
bookis ja mõne „like´i“,  tee 
seda, mida päriselt ka teha 
tahad.Tee kõik, et sina ise 
ning sinu lähedased oleksid 
ka päris elus õnnelikud.
Ma pole kunagi sallinud vä-
givalda ja kui mees juba kor-
ra oma naise pihta käe tõs-
tab, siis peab naisele piisama 
sellest ühest korrast, et pak-
kida asjad ja tema juurest 
lahkuda.
Ükski löök ei saa olla kunagi 
põhjendatud ning mehel, 
kes lööb naist, tuleks käed 
otsast raiuda, ta ei väärigi 
mehe nime. 

Sõmerul 
tuleb teine 
lambafestival
Mullu menukaks osutu-
nud Sõmeru lambafestival 
saab tänavu järje: 31. mail 
toimub teine samasugune 
ettevõtmine.
Festival algab laupäeval, 
31. mail kell 10 lammaste 
paraadiga läbi Sõmeru 
aleviku.
Pidulikud avasõnad Uht-
na puhkpilliorkestri saatel 
öeldakse kell 10.30. 
Kell 11 algab ennustus-
võistlus – mitu lammast 
pügatakse tunni aja jook-
sul? 

Kundas toimub 
linnapäev
Laupäeval, 31. mail pee-
takse Kunda linna päeva. 
Sportlik-meelelahutuslik 
päev algab hommikukoh-
vikuga linnavalitsuse hoo-
vil, jätkub sportliku prog-
rammiga linnastaadionil, 
kus peetakse lastejookse 
ning antakse start 24. 
Kunda linna põhijooksule 
(8,7 km). 
Linnapäev jätkub piduliku 
rongkäiguga, mis päädib 
muusikaliste ning tantsu-
liste etteastetega Kunda 
keskväljakul.

Kuulutaja
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Tööd saab E-kategooria
AUTOJUHT

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Töö iseloom

Kandideerimiseks

Otsime E-kategooria autojuhte rahvusvahelisele veole
Baltikumi - Skandinaavia liinile (Soome, Rootsi, Taani).

E-kategooria juhiload koos autojuhi ametitunnistusega.
Vajalik Digikaart.
Reaalset juhtimisoskust poolhaagiste veol.
Eesti, vene ja soovitavalt inglise keele oskust.
Karskeid eluviise.
Korrektsust, täpsust tööülesannete täitmisel.
Kasuks tuleb ADR-tunnistuse olemasolu.

Sõbralikku, toetavat kollektiivi.
Stabiilset töökohta ja konkurentsivõimelist töötasu.
Normaalseid töötingimusi.

Asukoht: Rakvere
Tööle asumise aeg: kohe
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline

palun saada oma CV ning kaaskiri
e-mailile cv@tarvas.ee

PÄTS Suvekohvik VÕSUL
PAKUB TÖÖD

Tööülesanded:

Eeldused kandidaadile:

Saada kohe

suveperioodiks

(juuni-august):

klientide teenindamine

hea suhtlemisoskus ja

pingetaluvus,

teenindusvalmidus, eesti ja

inglise keele oskus, erialased

teadmised teenindusest ja

toitlustamisest

CV pitsa@pats.ee

KLIENDI-

TEENINDAJATELE Rakvere Rohuaia

Lasteaed võtab konkursi

korras tööle

(1 ametikoht,

tähtajaline) ja

(0,5 ametikohta)

Info www.rla.edu.ee

või rla@rla.edu.ee,

tel 5348 5855.

LASTEAIAÕPETAJA

ÕPPEALAJUHATAJA

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.

KLIENDITEENINDAJA

www.baltflex.ee

Baltflex AS võtab tööle

tehnilise taibuga noormehe

Sooviavaldus, koos CV ja palgasooviga edastada

marko.poldoja@baltflex.eu

ametikohale

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

Info tööpäeviti 8.00-17.00 mob 5154253, e-post: info@lsosisustus.ee

•

•

ABITÖÖLISE
PINGITÖÖLISE

LSO Sisustus võtab tööle

Tööpäev:
8.00-17.00
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Eeva Õun ja Sander Urbas on 
noored politseikadetid, kel 
käsil Sisekaitseakadeemia 
lõpueksamid. Pärast nende 
loodetavasti edukat soorita-
mist saavad noortest Rakve-
re politseiosakonna täieõi-
guslikud liikmed, esimeseks 
ametiks saab ilmselt patrull-
politseiniku raske töö.
Nii Eeva kui ka Sander on 
põlised rakverlased. Kust 
tekkis neil idee saada polit-
seinikuks – amet on küll aus 
ja lugupeetud, kuid palk, vä-
hemalt nii väidetakse, suhte-
liselt väike ning töö kurnav?
Sander Urbas: „Kuskilt peab 
ju alustama. Ka raha teeni-
mise mõttes – ma ei ütleks, 
et politseiniku palk nüüd nii 
õnnetu on. Meil mõlemal on 
gümnaasiumi haridus ja 
vaid sellele toetudes on ras-
ke korralikku tööd leida. Käi-
sin kaitseväes ära ja pärast 
seda oli plaan minna Sise-
kaitseakadeemiasse politsei-
nikuks õppima – mul on ka 
lähisugulased politseinikud. 
Kusjuures konkurss oli päris 
suur – kui ma õigesti mäle-
tan, siis kuus inimest ühele 
kohale.“

Noored alustavad
patrullteenistuses
Eeva Õun: „Juba põhikooli 
ajal hakkasin politseinikua-
metile mõtlema, tundus, et 

Rakvere politseiosakond täieneb kahe noorega

Noored politseinikud Eeva Õun ja Sander Urbas asuvad peagi tööle Rakvere politseiosakon-
nas. Foto: Aivar Ojaperv

see töö on huvitav – iga päev 
on erinev ning igav juba ei 
hakka.“
Sisekaitseakadeemia on Si-
seministeeriumi haldusalas 
tegutsev kõrgkool, kust saab 
nii kutse-, kõrg- kui ka ma-
gistrihariduse. Kool valmis-
tab ette spetsialiste sisejul-
geolekuasutustele - politsei-
le, piirivalvele, päästealale, 
samuti justiits- ning maksu- 
ja tollisüsteemile. Kutsehari-
duse saamiseks tuleb õppida 
aasta, kõrghariduse oman-
damiseks kolm aastat ning 
magistrikaadi nimel tuleb 
veel kauem õppida. Eeva 

Õun ja Sander Urbas õppisid 
kolm aastat rakenduskõrg-
hariduse õppeprogrammi 
alusel. 
„Ega kutse- ja kõrgharidusel 
erialases ehk politseitöö 
mõistes suurt vahet pole,“ 
selgitas Eeva Õun. „Kooli lõ-
petamisel asume enam-vä-
hem kõik tööle patrullteenis-
tusse. Aga muidugi on ka sel-
line võimalus olemas, et 
omandad kõigepealt kutse-
hariduse, töötad mõne aasta 
politseinikuna, ja lähed siis 
kaugõppesse edasi õppima.“ 
„Vahe tuleb hiljem - kutse-
õppe lõpetanud kadetid ei 

saa kandideerida juhi kohale 
ega ka kriminaalpolitseisse,“ 
lisas Sander Urbas. 
Sisekaitseakadeemia ise 
asub Tallinnas, kuid õppe-
keskused tegutsevad ka Pai-
kusel, Murastes ja Väi-
ke-Maarjas. Neist kahes esi-
mesena nimetatud kohas 
valmistatakse ette politsei-
nikke ja piirivalvureid, Väi-
ke-Maarjas päästjaid
„Koolis õppisime politseitöö 
üld- ja põhiülesanded, kuid 
olenevalt tööspetsiifikast 
kinnistub osa teadmisi alles 
reaalse töö käigus,“ märkis 
Sander Urbas „Muidugi tun-

dub alguses romantiline – 
saan kriminaalpolitseini-
kuks, hakkan kuritegusid uu-
rima ja kurjategijaid püüd-
ma. Aga tegelikult on õige ik-
ka nii, et töötad alguses pat-
rullis, õpid piirkonda ja ini-
mesi tundma, alles siis saab 
edasi mõelda. Tegelikult on 
meil võimalus saada ka kohe 
pärast kooli kriminaalpolit-
seisse tööle, kuid lihtsam on 
alustada patrullist, et õppida 
selgeks patrulltoimkonna 
tööspetsiifika, tunda piir-
konda ning sealseid põ-
hiprobleeme.“

Õigusrikkujatega
tuleb tuttavaks saada
Sander ja Eeva kinnitasid 
ühiselt, et on neil hea ja tu-
gev tunne – töökoht Rakvere 
politseiosakonnas on neil 
kindel. „Ise pead ka aktiivne 
olema, et endale koht leida,“ 
rääkis Sander Urbas. „Kuna 
me oleme Rakverest pärit ja 
vabad töökohad on olemas, 
siis probleemi polnud. Ole-
me Rakveres juba kaks korda 
praktikal ka olnud, tulevased 
kolleegid ja töö on juba tut-
tavaks saanud.“
„Mingit noore olija hirmu 
pole,“ lisas Eeva Õun. „Meis-
se suhtutakse juba praegu 
kui kolleegidesse, vajadusel 
õpetetakse ning abistatakse. 
Kohvi ning sõõrikuid pole 

aga ostma saadetud,“ lisas 
Sander Urbas muiates.
Kui jutt juba praktikale läks, 
siis viimane neist lõppes Ee-
val ja Sandril möödunud 
reedel. „Praktika eesmärk oli 
kinnistada teoorias õpitut,“ 
läks Eeva Õuna jutt konk-
reetseks. „Koolile tuleb sel-
lest esitada esitada prakti-
kaaruanne ning seda ka ko-
misjoni ees kaitsta.“
„Päris kiire aeg oli ja saime 
tutvuda mitme valdkonna-
ga,“ lisas Sander Urbas. 
„Meie juhendajateks olid 
piirkonnavanem, kriminaal-
talituse juht, noorsoopolit-
seinik, patrullpolitseinik, 
patrullteenistuse vanem.“
Rakveres, nagu igas teises 
Eesti linnas, on parasjagu 
probleeme joobes isikutega, 
kes sageli satuvad politsei 
klientideks. Kas noortel spet-
sialistidel hirmu pole, et esi-
mese tööna peavad nad ja-
gelema hakkama just nime-
tatud seltskonnaga?
„Rakveres on tõesti üsna pal-
ju isikuid, kes on kodutud 
ning alkoholisõltuvuses,“ tõ-
des Sander Urbas. Selliste 
isikutega tegelemine on po-
litseitöö üks osa ning sellega 
tuleb lihtsalt harjuda.“

Aivar Ojaperv
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Tõnu Lilleorg

Ada, kus on kiusamise juu-
red?
Kiusamine on üks agressiiv-
suse vorm ning küsimus on, 
kui palju mõjutab meid 
ümbritsev keskkond - näi-
teks vägivaldsete filmide ja 
mutifilmide vaatamine, üha 
kiirenev elutempo, kus vane-
matel ei ole aega oma last 
kuulata. Samuti materiaalse-
te väärtuste esikohale sead-
mine, pidev võitlus koolis 
hinnete eest, surve olla teis-
test parem, edukam ning pi-
dev võistlemine kõiges. Vaa-
dates äsjast valimisvõitlust, 
millega kaasnes lisaks asjali-
kele debattidele ka üksteise 
mustamine, ärategemine – 
see kõik võib olla seemneks 
meie laste agressiivsusele. 
Kas anname noortele sõnu-
mi, et kel võim, sel õigus? 
Kiusamist esineb koolis ka 
õpilaste ja õpetajate vahel, 
õpetajate ja õpetajate vahel 
ning isegi juhtkonna ja õpe-
tajate vahel. Seega ei ole ku-
hugi kadunud töökiusamine 
töökeskkonnas. 

Miks mõni õpilane hakkab 
kaaslast kiusama?
Tavaliselt on kiusaja ise hä-
das, temas on nii palju frust-
ratsiooni, et väljaelamiseks 
peab ta leidma mooduse. 
Kui lapse põhivajadused ar-
mastusele, lähedusele, tähe-
lepanule, hoolivusele, tun-
nustamisele ja toetusele on 
jäänud mingil põhjusel ra-
huldamata, on lapse hing 
haige. 

Mis on ohusignaalid lapse-
vanemale, et last võidakse 
kiusata?
Märkamiseks on vaja aega 
lapse jaoks – teda kuulata ja 
märgata muutusi. Signaali-
deks võivad olla lapse soovi-
matus kooli minna, kumma-
lised pea- ja kõhuvalud või 
une- või söömishäired, laps 
on kurvameelne ja endasse-
tõmbunud, õpiedukus hak-
kab langema. Selleks, et last 
rääkima saada, on vaja tõe-
poolest aega. Kiusamise ilm-
nemisel peaks lapsevanem 
kindlasti ühendust võtma 
eelkõige klassijuhatajaga. 
Või koolipsühholoogi ja sot-
siaalpedagoogiga. Tasub tä-
hele panna, et umbes pool-
test kiusatavatest saavad en-

Koolis valitsegu 
sõbralik atmosfäär
Rohke hea kõrval koh-
tab koolis ka varjatud 
nähtust - koolikiusa-
mist. Palusime rääkida 
sellest psühholoog Ada 
Kiipusel, kes esines 
üleeile Tapal samatee-
malisel konverentsil.

dast kiusajad, sest ka nemad 
peavad oma valu kusagil väl-
ja elama. Paljud lapsed, kel-
lest on saanud kiusajad, on 
kogenud kodus nii vaimset 
kui füüsilist vägivalda. Siis 
on see ka juba õpitud käitu-
mismuster: lapsed on näi-
nud, et agressiooniga on või-
malik saada seda, mida ihal-
datakse – võimu, asju, tähe-
lepanu. Kiusamisjuhtumite 
lahendamisel on koostöö 
lastevanematega ülioluline.

Kuidas kiusatavaks sattumi-
ne mõjutab inimese edasist 
elu?
Sellised inimesed võivad põ-
deda sageli depressiooni või 
kannatada psühhosomaati-
liste tervisehädade käes. Sa-
muti võib neil olla raskusi 
inimeste usaldamise ja lähi-
suhete sõlmimisega. Kui ini-
mene on olnud pingeseisun-
dis aastaid, kartes iga päev 
saada kusagilt vopsu või mõ-
nitusi, siis organism on ju 
suure koorma all ja sellest te-
kivad tahes-tahtmata ka füü-
silised tervisehädad. Seetõt-
tu ongi oluline kiusamisest 
rääkida, mitte hoida seda 
endas. 

Mida peaksid tegema kiusa-
mise pealtnägijad?
Kõrvaltvaatajaid on arvuli-
selt rohkem, järelikult on 
neil võimalik palju ära teha. 
Kuid eks selle mõtteviisi ja 
oskuste õpetamine võtab 

natuke aega, sest sellest ei 
pruugi piisata, kui üks-kaks 
julgemat sekkuvad. Pealt-
vaatajate suurim hirm on 
järgmisena ise kiusatavaks 
saada. Lastele tuleb selgita-
da, et täiskasvanu teavitami-

ne ei ole kaebamine, vaid 
probleemist rääkimine ning 
see aitab muuta midagi. Sest 
õpilaste enda huvi on käia 
koolis, kus valitseb hea ja 
sõbralik atmosfäär. Kui kogu 
kool –garderoobitädini välja 
-  teab, et kiusamisel on null-
tolerants, siis mõistavadki 
kõik asja ühtemoodi ja olu-
kord hakkab paranema. 

Kas on algatusi, mis tegele-
vad probleemiga?
Eestisse on jõudnud KiVa 
(lühend sõnadest „kiusamise 
vastu“ – T.L.), mis on Soomes 
kasutatav teaduspõhine 
programm. Samuti on efek-
tiivne Anatoli Pikase loodud 
Ühise Mure Meetod. Veebi-
külgedest soovitan lasteom-
budsman.ee lehel rubriiki 
„korduvad küsimused“, lap-
semure.ee lehel rubriiki „lu-
gemisnurk“, siis lasteabi.ee, 
mille abitelefon on 116111. 
Ning Tallinna kodulehekülg, 
täpsema aadressiga tallinn.
ee/est/haridusasutused/
Koolikiusamine. Oluline on, 
et laps leiaks endale kasvõi 
ühe usaldusisiku, kellele ta 
julgeb ja saab rääkida oma 
muredest - olgu see siis klas-
sijuhataja, lapsevanem, koo-
lipsühholoog, sotsiaalpeda-
goog. Septembrist alustavad 
maakondades ka uued Inno-
ve keskused, kus nii lapsed 
kui lapsevanemad saavad ta-
suta pöörduda psühholoogi 
juurde.

Ada Kiipus on töötanud koolipsühholoogina kuus aastat. 
Foto: erakogu

Kiusamine avaldub nii:
alandamine, mõnitamine, narrimine, nori-
mine, hirmutamine, ähvardamine, solvami-
ne, ignoreerimine, grupist väljaarvamine, 
grimassitamine, löömine, peksmine, tõuka-
mine, tutistamine, küünistamine, liikumise 
takistamine ja kinnihoidmine, eraldamine 
lukustatud ruumi, laimujuttude või piinli-
ke piltide ja videote levitamine, ebameeldi-
vust tekitavate toitude sööma sundimine, 
raha ja asjade väljapressimine, äravõtmine 
või lõhkumine ning muu tegevus, mis põh-
justab piinlikkust, valu ja ebamugavust.

Allikas: lasteombudsman.ee
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Tallinna Ülikooli Rakvere 
Kolled�ž peab parajasti oma 
15. sünnipäeva – kõnealune 
õppeasutus alustas tegevust 
1999. aastal. Koolis saab õp-
pida kolmel erialal, millest 
sotsiaalpedagoogikat baka-
laureuseõppe tasemel ainsa-
na Eestis.
Alushariduse pedagoogi õp-
pekavasse on Rakvere Kol-
led��žis lisatud keskkonnape-
dagoogika ning haldus- ja 
ärikorralduse õppekavasse 
keskkonnakorralduse moo-
dul, mis on samuti Eestis ai-
nulaadne.
„Püüame keskkonnakorral-
duse integreerida kõigi kol-
me õppeharuga, kuid eriti 
haldus- ja ärikorralduse ning 
alushariduse pedagoogika-
ga,“ lausus kooli alusharidu-
se pedagoogika õppekava 
koordinaator Lehte Tuuling. 
„Erialad on meil sellised, et 
täpselt samas vormis polegi 
neid mujal Eestis võimalik 
õppida. Alushariduse eriala 
toetub Tallinna Ülikooli õp-
pekavale, kuid meie nišš on 
sellele lisatud keskkonna-
korralduse moodul. Haldus- 
ja ärikorralduse erialaga on 
sama, kuid keskkonnakor-
raldusele pöörame sellel õp-

pesuunal veelgi rohkem tä-
helepanu.“

Lõpetajad leiavad tööd
Haldus- ja ärikorralduse eri-
alale on Rakvere Kolled�žis 
võetud üliõpilasi vastu juba 
kahel sügisel. Milline on ta-
gasiside? Millisesse ametisse 
sellise haridusega inimesed 
sobivad?
„Seni on õppijate tagasiside 
olnud positiivne. Päris tühja 
koha pealt me haldus- ja äri-
korraldust keskkonnakorral-
duse suunaga õpetama ei 
hakanud,“ selgitas Lehte 
Tuuling. „Sellele eelnesid 
n-ö turu-uuring ja ümar-
lauakohtumised. Kuulasime 
maad Virumaa omavalitsus-
juhtide juures, sest üks 
konkreetne amet, kuhu meie 
haldus- ja ärikorralduse eri-
ala lõpetajad oma täienda-
vate keskkonnalaste tead-
mistega sobivad, on kohali-
ke omavalitsuste spetsialis-
tid.“
„Õppekavad on valminud 
koostöös Tallinna Ülikooli 
vastavate institutsioonide-
ga,“ lisas kolled�ži õppejuht 
Marje Lepanen. „Üks aasta 
on keskkonnakorralduse 
moodulit nüüd õpetatud, 

kuid kokkuvõtted alles tule-
vad ja järeldusi on vara te-
ha.“
Tulevasel tudengil on kind-
lasti küsimus: kui ma kooli 
lõpetan, siis kas ma leian ka 
erialast tööd ja kui tasuv see 
on?
„Alushariduse pedagoog ehk 
üldisemalt öeldult lasteaia-
õpetaja peab vastavalt sea-
dusele omama tänapäeval 
vähemalt bakalaureusekraa-
di,“ selgitas Lehte Tuuling. 
„Meil on võimalik omanda-
da see nii tsükli- kui ka kau-
gõppes – viimane vorm so-
bib eriti neile, kes soovivad 
oma pedagoogikaalast 
kutseharidust täiendada.“
Aga Soome, see eestlaste 
meelistööpaik? Kas Soomes 
Rakvere Kolled�ži diplomit 
tunnustatakse? „Jah, reegli-
na tunnustatakse,“ vastas 
Tuuling. „Aga meie eesmärk 
on koolitada spetsialiste eel-
kõige Eesti jaoks.“
Sotsiaalpedagoogika spet-
sialist on samuti nõutud ini-
mene – vastavalt seadusele 
peab õpilasele olema taga-
tud ka sotsiaalpedagoogi 
teenus. Seega ei tohiks ka sel 
erialal tööpuudust olla.
„Meie kooli tullakse õppima 

teadlikult, juhuslikke inime-
si on vähe,“ kinnitas Marje 
Lepanen. „Paljud meie üli-
õpilased on samas valdkon-
nas juba töötanud ja tulevad 
Rakvere Kolled�žisse end 
täiendama ning saama kõrg-
haridust.“

Õige otsus
Rakvere Kolled� moodustati 
15 aastat tagasi ja sageli pee-
takse kooli nn pisipeda ehk 
Rakvere Pedagoogikakooli 
järglaseks. Tegelikult on see 
väide ekslik ja samas ei ole 
ka.
Rakvere Kolled�ž moodustati 
eraldiseisva õppeasutusena 
Tallinna Ülikooli initsiatiivil, 
kuid esialgu tegutses see sa-
mades ruumides, kus peda-
googikakool. Moodustamist 
soodustas kohapealne õpe-
tamispädevus.
„Tallinna Ülikool pidas re-
gionaalset aspekti oluliseks,“ 
lausus Marje Lepanen. „Siit 
vaadatuna tundub see sa-
muti ainuõige otsus,“ lisas 
Lehte Tuuling. „Emaülikool 
peab jätkuvalt oluliseks oma 
regionaalset kolled�žit Rakve-
res.“

Aivar Ojaperv

Kolledž õpetab lisaväärtusega eraalasid

Räpina Aianduskool korral-
das sel kevadel kooliõpilas-
tele tomatiprojekti, mis osu-
tus üle ootuste menukaks 
ning ka maitsvalt tulemus-
rikkaks.
Jaanuaris saatis Räpina 
Aianduskool koolidele teate, 
et on võimalik osaleda to-
matite kasvatamise projek-
tis. 4-5 päevaga registreerus 
786 kooli. „Algselt arvasime, 
et huvilisi on nii 50-70 rüh-
ma ja panime sellele vasta-
valt 100 komplekti kasvama, 
aga huvi oli tõepoolest üle 
ootuste suur,“ rääkis aian-
duskooli täiendkoolituse ja 
arendusosakonna juhataja 
Ulvi Mustmaa, kes on üksiti 
ka tomatiprojekti juht. Lää-
ne-Virumaa tomatisõbrad 
olid väga kiired, siitkandist 
registreerus ligi 80 rühma.

Töökomplekt kingitu-
seks
Esimeseks keeruliseks välja-
kutseks korraldajate jaoks 
osutus tomatiseemnete saa-
mine, sest üldiselt ju Eestis 
jaanuaris tomateid kasvama 
ei panda.
Räpina Aianduskool saatis 
sõbrapäevaks kõigile projek-
tis osalejatele töökomplekti: 
neli tomatitaime (kaks kolla-
se-, kaks punaseviljalist) 
ning kahte sorti väetist – „ta-
valist” ja „mahedat”. Toma-
tiprojektile loodi oma blogi, 
mille kaudu saab informat-
siooni vahetada, nõuandeid 
jagada ja tagasisidet anda. 
Kommentaarid blogis kipu-
vad olema ülivõrdelised, kõi-

Õpilased kasvatavad koolis tomateid

gil on tohutult hea meel nä-
ha oma tomatitaimede kas-
vamist ning nendega majan-
damist nauditakse täiel rin-
nal.
Projekti osa on ka tabelipi-
damine. Lapsed pidid üles 
märkima kõik tähtsamad 
sündmused oma tomatite 
elus: alguses tuli lugeda leh-
ti, siis passida peale, millal 
ilmuvad esimesed õisikud, 
märkida üles, millal taime-
kesed ümber istutati, millal 
avanes esimene õis ja millal 
ilmus esimene tomatihaka-
tis jne. Tänaseks on esime-
sed tomatidki juba ära söö-
dud.
Lisaks tomatite kasvatamise-
le kuulus projekti juurde to-
matiteaduse uurimine. Lap-
sed said blogist lugeda huvi-
tavat informatsiooni ning ot-

sida vastuseid nädalaküsi-
mustele. Küsimused olid 
mõnikord üsnagi põnevad, 
näiteks taheti teada, mis 
pistmist on kultusmootor-
rattal Harley Davidson to-
matitega.
Rakvere koolidest osales 
projektis eriti aktiivselt Rak-
vere Gümnaasium, kust lõi 
kaasa kümmekond klassi. 
Ulvi Mustmaa kiitis eriti usi-
nat 5.a klassi ja nende klassi-
juhatajat Pille-Riin Pukki. 
Tänaseks on 5.a klass juba 
kaheksa tomatit ära söönud 
ning veel kümneid on valmi-
mas. Tomatisööjad valitakse 
loosi teel. 
Lapsed kinnitasid ühel hää-
lel, et omakasvatatud tomat 
maitseb palju parem kui 
poest ostetu. Lõviosa õpilas-
test oli küll tomatikasvatust 

varem näinud, enamasti ko-
dus või vanavanemate juu-
res, aga aknal kasvatamise 
kogemust neil polnud ning 
klassijuhataja jaoks oli see 
lausa esmane kokkupuude 
sellise tööga. 5.a klassi lap-
sed teadsid ka vastust moo-
torrattaküsimusele. Nimelt 
oli esimesel Harley Davidso-
ni mootorrattal, mis ehitati 
1903. aastal, karburaatoriks 
tomatikonservi purk. Üsna 
kindel oli klass selles, et nen-
de tomatitaimed on sure-
mad ja ilusamad kui kellelgi 
teisel selles koolis.

Lapsed ei tea, kust tu-
leb piim ja kust kartu-
lid
Ulvi Mustmaa sõnul oli aian-
duskoolil projekti ellukutsu-
misel kaks eesmärki. Täna-
päeval on üha rohkem lapsi, 
kes ei tea enam, kust tulevad 
piim, kartulid, tomatid ja 
muu kraam, mida nad iga 
päev söövad. Selle projekti 
kaudu said väga paljud lap-
sed tomatite kasvamisel mit-
me kuu jooksul silma peal 
hoida. Kaugem eesmärk oli 
Räpina Aianduskooli tutvus-
tamine koolides. Kindlasti 
on selline projekt selles osas 
palju tulemuslikum kui vaid 
infovoldikute laialisaatmine.
Projekt lõppeb 6. juunil. Siis 
teeb aianduskool kokkuvõt-
te. Mis järgmisel aastal saab, 
pole veel kindel, aga igatahes 
on surve midagi samalaad-
set teha väga suur.

Maris Marko

Foto: Maris Marko

Rakvere Gümnaasiumi 5.a klassi tomatitaimed on pidevalt 
laste silma all ning nende kasvamisele elatakse kirglikult 
kaasa.
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Eesti veoautokrossihooaeg 
algab 7. juunil Tapa auto-
krossirajal. Kuna tegemist on 
Balti karikavõistluste etapi-
ga, siis on rajale oodata tava-
pärasest rohkem lõunanaab-
reid – kümme või isegi roh-
kem.
Baltikumis on sellel hooajal 
veoautokrossi sõidetud ühel 
võistlusel: aprilli lõpus toi-
mus Smiltenes Balti karika-
võistluste 1. etapp veoauto-
dele GAZ 51/52. Siis jäi osa-
võtt pisut hõredaks – mõnel 
eestlasel polnud auto veel 
talvekorterist välja toodud, 
aga näiteks läänevirulane 
Marko Tiinas käis nädal hil-
jem Venemaal võistlemas ja 
kaks järjestikust võidusõitu 
tema kalendrisse ei mahtu-
nud.
Klassis GAZ 51/52 ootavad 
Tapa autokrossi korraldajad 
külla 5-6 läti sportlast, nende 
seas avaetapi võitnud Andris 
Jurcinsit ja pea alati Eestis 
võistlustel osalevat Bruno 
Leimanist. Nende ülejäänud 
võistlejad on Eesti võistlustel 

Grossi Toidukaubad
Viru Rally pakub täiesti uusi katseid
EAL Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad 13.-14. juu-
nil, kui Virumaa teedel sõidetakse Grossi Toidukaubad Vi-
ru Rally, mis on ka Läti autoralli meistrivõistluste etapp ja 
juunioride Eesti autoralli meistrivõistluste teine etapp.
Sarnaselt varasematele aastatega on ralli korraldajad tä-
navu nii sõitjatele kui ka publikule juurde toonud palju 
uut, samas ei ole kadunud sellele nii iseloomulikud osad, 
nagu näiteks reedel, 13. mail sõidetav Rakvere linnakatse. 
Sarnaselt varasemate aastatega on Grossi Toidukaubad Vi-
ru Rally katsetel tavalisest rohkem asfaldilõike, mis muu-
dab kruusarehvidega sõidetavad katsed atraktiivsemaks 
nii sõitjatele kui ka publikule. Ralli direktori Madis Hallin-
gu kinnitusel on igal  rallikatsel sees asfaldilõik. Numbrili-
selt näeb see välja järgnevalt: 11 katse kogupikkus on 
112,4 kilomeetrit, millest asfalt moodustab 26,2 protsenti.
Katsete valikul on lähtutud sellest, et lisaks tuttavamatele 
lõikudele oleks sees ka päris uusi rajalõike. Rajameister 
Imre Saks kinnitas, et kasutusele tuleb ka teid, kus pole 
kunagi varem rallit sõidetud. 
14. juunil on Grossi Toidukaubad Viru Rally südameks 
taas Kehala ring, kus publikul on kõike väga mugav jälgi-
da. Ka Kehalas ning selle ümbruses on mitme kilomeetri 
ulatuses uusi rajalõike.
Grossi Toidukaubad Viru Rally start ja finiš on vastavalt 13. 
ja 14. juunil Rakvere kesklinnas.
Grossi Toidukaubad Viru Rally kava ilmub 11. juuni Auto-
lehe ja 13. juuni Kuulutaja vahel. Ralliraadio on Kuku raa-
dio Virumaa sagedusel 99,6 Mhz ja internetis www.kuku.
ee. Suurem osa rallikatsetest on tasuta, vaid Kehala ringile 
maksab pilet 7 eurot. 

Tapa autokrossile on oodata lõunanaabrite dessanti
osalenud harva, kui 
üldse, mis on ka 
mõistetav, sest tee-
kond Eestisse on 
neil pikk – mehed 
on pärit Liepajast.
Veobagidele on Ta-
pa võistlus sel hoo-
ajal esimene. Eelin-
fo põhjal tuleb raja-
le viis GAZ 53 moo-
toriga bagi Lätist ja 
teist sama palju 
Eestist, lisaks veel 
paar bagi GAZ 53 
mootoriga. Pole 
võimatu, kuid kor-
raldajad siiski lubadusi ei ja-
ga, et üle pika aja näeb Eestis 
võistlemas ka Leedust külla 
tulnud veobagi. 
Teatavasti sõidavad need 
kaks klassi koos, nii et põne-
vust ja tihedat konkurentsi 
peaks Tapal jaguma.
Veoautod GAZ 53 võistlevad 
vaid Eesti meistrivõistluste 
arvestuses, sest lõunanaab-
rid seda võistlusklassi ei har-
rasta.
Vaheajal pakuvad korralda-

jad pealtvaatajaile 
off-road-autode demosõitu. 
Oma ralliautot tuleb tutvus-
tama noor rakverlane Ro-
land Poom.
Kuulutaja Facebooki lehel on 
igal huvilisel võimalik Tapa 
autokrossi korraldajaile appi 
tulla ja jagada infot võistluse 
toimumise kohta. Kõigi jaga-
jate vahel läheb loosi kokku 
150 eurot, peavõit on 100 eu-
rot. Võidu saab kätte vaid see 
inimene, kes on isiklikult 

võistlusel kohal ja tõestab 
korraldajaile mõne doku-
mendiga oma isikut.
Tapa autokross toimub lau-
päeval, 7. juunil. Võistluspai-
ka juhatavad teeviidad Rak-
vere-Paide maanteelt Tapa 
linna piirest. Treeningsõidud 
algavad kell 13, võistlus ise 
kell 15, orienteeruv lõpp kell 
19. 

Aivar Ojaperv

Läänevirulane Marko Tiinas lubas, et võistleb Tapal n-ö Vene seades 
autoga, mis tähendab, et krossirajal näeb kihutamas kõrge kastiga 
veoautot.                                                                                       Foto: Vitali Blinušov
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Aivar Ojaperv

Eestis alles teist täishooaega 
võistlev Poom on juba oma 
arvestusklassi tipus: mullu-
sed meistrivõistlused lõpetas 
ta esiveoliste autode klassis 
kolmandana, rallisprindisar-
ja teisena. Kiirus pole ka tä-
navu kahanenud, kuid ka 
ebaõnne on olnud: meistri-
võistluste arvestusse mitte 
kuulunud Tallinna rallil oli 
Poom rühmas A6 võitja ning 
Saaremaa rallisprindil kõige 
napimalt teine, kuid meistri-
võistluste kavva kuulunud 
Võru ja Harju ralli jäid tehni-
liste probleemide tõttu poo-
leli.

Ainult kodus
võisteldes tippu ei jõua
„Jyväskylä starti ei kipu ma 
ainuüksi sellepärast, et seal 
on lahe ja lõbus sõita, vaid 

Noor rallisõitja ootab fännide abi
Rakverlane Roland 
Poom soovib tänavu 
suvel startida Jyväsky-
läs autoralli MM-võist-
luste järjekordsel eta-
pil. Kuna aga eelarve 
täitumisega on nagu 
on, loodab ta rallifän-
nide abile, kes saavad 
annetusega tema osale-
mist toetada.

mul on eesmärk jõuda ikka 
absoluutsesse tippu,“ rääkis 
Rakvere Reaalgümnaasiumi 
majanduskallakuga 11. klas-
si õpilane Roland Poom. „Ai-
nult Eestis sõites asjatundja-
tele silma ei jää. Vaja on välja 
saada ja ka piiri taga oma os-
kusi näidata.“
Idee fännide abiga eelarves-
se tuge saada sai Roland 

Poom aga Rakvere Põhjakes-
kuse endiselt turundusjuhilt. 
„Nüüd on mul Põhjakesku-
ses oma stendikene, kus 
suuremate ürituste ajal eks-
poneerime ka võistlusautot 
ning müüakse fännikaupa.“
Roland Poomi võistlusau-
toks on A6 rühma kuuluv 
Citroen C2 R2 ning kaardilu-
gejaks Taavi Udevald. Noor 

rakverlane on oma sõiduos-
kusega asjatundjatele juba 
silma jäänud. „Fotograafide-
le ma ei meeldi,“ naeris 
noormees ise. „Olen õpetus-
sõnu saanud legendaarselt 
Vello Õunpuult. Tema on 
mulle selgeks teinud, et väli-
se efektiga kiiresti ei sõida – 
minu sõidustiil on selline, et 
kurvides kruusa ja kive ei 

lenda, see pole vaatemängu-
line, kuid on ökonoomne. Pi-
durdada tuleb õigel ajal ja 
õiges kohas, nii saab palju 
kiiremini edasi.“
„Oma klassi, kus sõidan, hin-
dain kõrgeima konkurentsi-
ga klassiks Eestis,“ jätkas 
Poom. „Eelmist hooaega 
alustasin viiendate-kuuen-
date kohtadega, kuid teises 
pooles sain juba kiiruse üles. 
Kui kõik klappis, võisin juba 
palju suuremate kogemuste-
ga Sander Pärnaga peaaegu 
võrdselt sõita. Tulid juba ka 
esimesed poodiumikohad, 

rallisprindi hõbemedaliga 
võis täitsa rahule jääda.“

Autot näeb
Tapal ja Rakveres
Kes Roland Poomi ja tema 
ralliautoga lähemalt tutvuda 
tahab, sel tasub külastada 
kas Tapa autokrossi 7. juunil 
või Rakvere romurallit päev 
hiljem. Mõlemal üritusel on 
nii mees kui ka tema võist-
lusmasin kohal ja kes teab: 
kui ilmaolud on sobivad, õn-
nestub mõnel huvilisel Tapa 
autokrossirajal Rolandi kõr-
val mõni kiirem ringki teha.

Foto: Rando Aav/rally.ee

Roland Poomi sõidustiil fotograafidele eriti ei meeldi: see on ökonoomne ja kruusa ning kive 
ei lenda.
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SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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RABARBERIT 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.

Tel: 5346 1561, 512 2560.
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Vürtsikas ribi
kg

Seemneröst
(viilutatud)
500g

4.88

0.82

30.05-5.06

2.58

0.24

1.58

0.34

0.78

0.38

0.42

0.84

0.98

0.74

0.48

0.98

4.18

3.98

0.34

2.34

0.48

1.34

0.58

0.62

1.08

1.94 0.74

1.34

6.98

HEA
HIND

-35%

-29% -29%

-34%

-32%

-49% -35% -40%

5.16 €/kg

4.36 €/kg

3.29 €/kg

1.70 €/kg

1.56 €/kg

1.58 €/kg

7.64 €/kg

1.31 €/L

1.48 €/L +0.08

al.1.20 €/kg

2.45 €/kg

1.39 €/kg

Vene juust
28,5%, 500g

Kartulikrõpsud Oho
55g / 3 sorti

Must tee Lipton English Breakfast
(25tk x 2g) 50g

Hele õlu Meistrite Gildi
Originaal 4,8%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kokteilijäätis
(vanilli) 1L / 480g

Kreekerid
200g / 2 sorti

Must tee Lipton Royal Ceylon
(25tk x 2g) 50g

Tualettpaber Serla
8 rulli

Roheline aedhernes
Jamar
400g / 240g

Šokolaad Fazer Kismet
55g

Segumahlajook Cido
1L

WC puhastusvahend
Cillit Lemon
750ml

Šokolaadipallid
Draakon (marmelaadiga)
180g / Kalev

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

Kassitoit Daya
al. 400g / 4 sorti

Hommikusöök Foxi
400g / 2 sorti

0.78
1.06

-26%

4.46 €/kg

Pralineekompvekid
Komeet
175g / Kalev

Kassiliiv
Kvartsteemandid
Dr.Stern
6L / 3kg

1.28
2.04

-37%

7.11 €/kg

1.64 €/kg

-42%

0.54 1.98
2.98

-34%

1.08 €/L +0.08 0.25 €/rull

-27%

0.78
1.34

-42%

1.56 €/kg

-32%

1.08
1.64

-34%

2.57 €/L

Majonees Hellmann´s
Original Real
420ml

1.58 0.19
2.88 0.32

-45% -41%

2.71 €/kg

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

Limonaad Elektra
0,5L

Sardell
juustuga
kg

Kohupiimasaiake
70g

Varajane
kapsas
kg

AINULT 1.06 AINULT 2.06 AINULT 3.06

0.26 0.29
0.41 0.58

-37% -50%

0.52 €/L +0.04 4.14 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk!

Koorejäätis
Maius (vanilje)
130ml / 70g

1.58 2.74 3.88 2.98
2.88 4.88 5.88 4.89

-45% -44% -34% -39%

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

Keeduvorst
Latsekese
kg

Seahakkliha
(jahutatud)
kg

Maitsestatud
kanafilee
kg

Õllevorst
juustuga
kg

Spagetid
Presto
400g

AINULT 4.06 AINULT 5.06 AINULT 6.06 AINULT 7.06 AINULT 8.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

0.20

0.48

0.34
-41%

0.50 €/kg

0.42
0.55

5.60 €/kg

Maitseaine Vegeta
75g

HEA
HIND

0.38
0.56

-32%

7.60 €/kg

Piimašokolaad Nurr
(metspähklitega)
50g / Kalev

Pikateraline riis
1kg / Tartu Mill

0.68
0.98

-31%

4.93 €/kg

0.74
1.04

-29%

4.93 €/kg

Batoonikesed Kaseke
150g / Kalev

1.98 2.88 4.48

1.88 0.941.08

2.68 3.88 5.88

2.74 1.081.44

Soodne
grillvorst
kg

Teravamaitseline ribi-riba
grillimiseks
kg

Kook Agnes
kg

Suitsujuust
18%, 280g
Tere

Piimakisell
(vanilje) 1kg
Tere

Kodujuust MuMuu
300g / 2 sorti
Tere

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

6.71 €/kg 3.60 €/kg

Pirn Conference
kg

Kobartomat
kg

Kirssploomtomat
(punane)
250g

Varajane kartul
kg

Kurk Peipsi (pikk, kiles)
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.99

0.89

0.54

0.54

1.18

2.16 €/kg
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SOODUSPAKKUMISED!
30. mai 5. juuni-

* 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.

4.28

1.98

0.58

5.98

1.58

4.88

1.64

0.69

0.34

6.98

1.48

1.58

2.94

0.94

1.98

1.78

3.48

1.48

0.46

1.08

2.48

1.68

1.28

0.32

0.58

4.78

2.38

0.64

1.28

2.98

2.58

6.48

5.28

2.64

0.78

1.84

6.84

2.18

0.94

0.54

1.88

1.88

3.58

1.18

2.58

2.54

4.78

1.98

0.58

1.38

3.58

2.16

1.58

0.36

0.82

6.68

2.68

0.92

1.64

3.88

7.29

Grill ribi
BBQ kg
Rannarootsi

Jäätis Super Viva
al 490g / 8 sorti

Halvaa Ali-Baba
(india pähkliga)
100g

Muu piiritusjook
Aroma Floris
Moldavskii Aist
Black Label 5*
30%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Beebišampoon
Johnson´s
(lavendel) 200ml

Pesupulber
Ariel Color
1,4kg

Lastevorst
500g / Rannarootsi

Puding
250g / 3 sorti
Tere

Tee Printsess Gita
(24tk x 1,5g)
36g / 3 sorti

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

Šampoon Garnier
Ultra Doux
(jõhvika) 250ml

Nõudepesuvahend
Fairy Lemon
1L

Triibuliha
marinaadis
400g / Nõo
Lihatööstus

Itaalia kaste
(hakklihaga)
300g / Salvest

Lahustuv kohv
Jacobs Aroma
100g

Deodorant Lady Speed Stick
Waterproof 24h
45g

Šampoon Wella
Professional Color
500ml

Lihapallid
toorjuustuga
(jahutatud)
260g / Nõo
Lihatööstus

Tomatipasta Minu
30%, 200ml / neto 185g

Jook Gutta Fresh
2L / 2 sorti

Deodorant Old Spice
Stick Whitewater
60ml

Dušigeel Palmolive
Men Sensitive
250ml

Nõo rulaad
(viilutatud)
135g / Nõo
Lihatööstus

Supp Knorr Cup
al 12g / 7 sorti

Karboniseeritud
lauavesi
Bonaqua
1,5L

Raseerija Gillette
Mach3 Sensitive
1tk

Hügieenisidemed
Always Duo Pack
Ultra Normal Plus
20tk

Koorejäätis Super Viva
al 95g / 3 sorti

Rosinaküpsised Tallinn
350g

Lauavein
Domkellerstolz
9,5%, 1L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Juukselakk
Wellaflex
(ultra tugev)
250ml

Laste mähkmed Pampers
Active Girl
Maxi
9-14kg
23tk

4.04 €/kg

5.80 €/kg

11.96 €/L

7.90 €/L

3.49 €/kg

3.28 €/kg

2.76 €/kg

9.44 €/kg

13.96 €/L

5.92 €/L

7.35 €/kg

3.13 €/kg

19.80 €/kg

39.56 €/kg

6.96 €/L

5.69 €/kg

2.49 €/kg

0.54 €/L

41.33 €/L

6.72 €/L

9.48 €/kg

al 13.91 €/kg

0.39 €/L

+0.08

0.12 €/tk

al 6.40 €/kg

3.66 €/kg

10.32 €/L

0.28 €/tk

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

12.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1-
30

.0
6

1-
30

.0
6

1.68 1.68
2.98 2.98

-44% -44%

6.72 €/L 8.40 €/L

Šampoon Elvital
Total Repair Extreme
ja Color-Vive
(värvitud juustele)
250ml

Palsam Elvital

200ml

Total Repair Extreme
ja Color-Vive
(värvitud juustele)

1.88
3.68

-49%

Juuksevärvid Garnier
Color Naturals
1tk
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Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Renoveeritud palkmaja mõisa 
lähedal. Vihula v, Annikvere 
Hind 79 000  € UUS!
Krunt 2400 m², elamu 114.3 m², 
kaminahi, dush, kivikatus.    
Margus Punane: 504 9998

3- toaline korter Rakvere kesklinnas!
Rakvere, F.G Adoffi   12
Hind 41 500 €
3-tuba, 68 m², korrus 3/5
Nele Lauk: 56975217

Mõnus suvemaja, piirneb metsaga.
Rakvere v, Päide, Metsa 
Hind 29 500  € UUS HIND!
Krunt 2400 m², elamu 63 m², kamin, 
saun, viljapuud.    
Margus Punane: 504 9998

Hubane kodu Tirbiku külas! 
Kadrina vald. KEVADINE HIND!
Hind  38 900 € 
Krunt 11 900 m², 3-tuba, 265,0 m², 
uued aknad, uus katus.
Nele Lauk: 56975217

Maamaja Kantküla külas!
Rägavere vald, Kantküla, Saviaugu
Hind 35 000 €
Krunt 2,3 ha, 2-tuba, 70,0 m², 
korruseid 1.
Nele Lauk: 56975217

Põhjalikult renoveeritud 3-toaline 
korter Pajus  s, Linnu 2, Pajus  
Hind 19 900 €
3 tuba,  58,90 m², korrus 1/3, 
soojustatud põrandad
Taivi Kask 5567 1233

Avara köögiga suur 2-toaline korter
Lai 3, Rakvere
Hind 32 900 €
2 tuba, 62,5 m², korrus 3/3, köögis 
pliit soemüüriga
Taivi Kask 5567 1233

Sõmeru, Sämi-Tagaküla, kinnistu 
11000 m², elamispind 95,9 m², 
veranda, esik, sahver, köök, kolm 
avarat tuba. Lokaalne vesi ja kanal. 
UUS PAKKUMINE! Hind 45 000 €
Tel 53 910 678, Triinu

Palkmaja Rakvere äärelinnas
Tuisu 24, Rakvere
Hind 33 000 €
Krunt 1201 m², 3 tuba, üldpind 62,40 
m², 1 korrus, viljapuuaed
Taivi Kask 5567 1233

Privaatne talukoht, hea hind!
Laekvere v, Rajaküla 
Hind 8 900  € UUS!
Krunt 4000 m², elamu 65 m², 3 tuba, 
abihooned, saun.    
Margus Punane: 504 9998

2-kordne maja Palermo linnaosas
Nurme 2, Rakvere
Hind 75 000 €
Krunt 920 m², 6 tuba, üldpind 142,00 
m², 2 korrust, kõrvalhoone
Taivi Kask 5567 1233

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Kena kodu oma  igiga ja jõe piiriga!
Rakvere v, Päide, Põllu 
Hind 69 000  € UUS!
Krunt 5600 m², elamu 112 m², 3 
tuba, veranda, saun, wc, dush.    
Margus Punane: 504 9998

Kuulutused

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

Müüa heas asukohas Rakvere kesklinnas 
Koidula tn 3-toaline korter, laminaat par-
ke  kõigis tubades, 10 aastat tagasi reno-
veeritud. HIND  28500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Rakvere linnas Vesiveski tn väikese 
paisu taga oleva veekogu ääres rahulikus 
piirkonnas kahe korruseline elamu. Hoo-
nel juurdeehitusena garaaž ja saun. Maja 
ümber väike krunt, mis vajab korrasta-
mist. Krundi suurus 600 m². HIND 56000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kesklinna läheduses Rägavere tee 
ja Karja tn ris s renoveerimist vajav tule-
kahjustusega hoonestatud kinnistu. Kin-
nistul palkmaja ja kõrvalhoone. Krundile 
on toodud vee- kanalisatsioonitrassid ja 
side kaablid. Elektri liitumine olemas. 
Krundil on kõrghaljastus viljapuud ja mar-
japõõsad. Krundi suurus 1724 m². HIND 
33 000 EUR. Helista 53331805

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel, 
Eipri külas privaatses kohas metsa ääres 
talu. Kõrvalhooneteks on saun, kelder, ait, 
laut ja pumbamaja. Maja on endine 
rehielamu, säilinud reheahi, rehealune, 3 
suurt tuba ja 1 väiksem tuba, avar köök. 
Köögi all on väike kelder. Kinnistu on jaga-
misel ja müüakse mõ eline osa kinnistust 
kasutuskorraga. HIND 29900 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa kahekordne maja Päides. Teisel kor-
rusel on olemas kaminahi. Pool maja va-
jab väljastpoolt renoveerimist. 7 km on 
kesklinnani. 200 meetri kaugusel on jõgi. 
Hoovil on oma kaev. Krundi suurus 
900 m². HIND 49000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa 2-toaline ahikü ega korter Rakve-
res Võidu 74. Korteri juurde kuulub puu-
kuur. On võimalik välja ehitada dušši-
ruum. Majal hakatakse vahetama katust 
ja ehitama uued puukuurid. HIND 17000 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa 3 toaline avatud köögiga ja rõduga 
korter Kadrina keskuses Rakvere tee 1. 
Korter on täielikult renoveeritud. Korteris 
on uus elektrijuhtmes k, uued aknad, 
lõppviimistlus tellija soovil. Uued uksed, 
rõdul uus põrandakate, seinal bambuska-
te, põrandal laminaat. Korter on väga soe, 
asub maja keskel, majas on avar ühiskori-
dor. Korteri juurde kuulub kedriboks. 
HIND 16500 EUR. Helista 5063921 Galli

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 su-
vel. HIND 32500 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa ilus 3toaline korter Tapal, Valve 20. 
Aknad on korteril vahetatud. Uued pui-
dust siseuksed. Vannitoas seinas ja põran-
dal keraamilised plaadid. Korter asub Ta-
pa kesklinnas. HIND 12000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17, 
korter renoveeritud ja väga ilus. Vanni-
toas ja wc-s on põrandaküte, aknad, uk-
sed vahetatud, remont tehtud 2 aastat ta-
gasi. Korteri juurde kuulub keldriboks, 
korteril avar rõdu, ümbrus roheline ja ilus. 
HIND 10 000 EUR. Helista 55518067 Roza

 Müüa kena valgusküllane ahikü ega 2 
toaline korter Haljalas Tallinna tn. Korteri-
ühistu olemas. Maja on väljast soojusta-
tud ja korter soe. Vajab remon . HIND 
8000 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

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

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 
Rakvere, Kanarbiku, üp72,1m2, krunt 608 
m2,maj h H:42000€ tel:5800 3648, Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000€ tel: 
58003648 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 5288670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11 
727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev, 
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: 580036 
48 Merle
Vinni v, Vetiku küla, üp 123,3 m2, krunt 
4400 m2, , saun H: 54000€ tel: 58003648 
Merle
Sonda al, Karja tn, üp 93,4 m2, krunt 
1800 m2, 3 tuba, keskküte, saun                
H: 23 000 € tel: 5800 3648 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15900€ tel: 51 16 
466 Helve
Vihula v, Annikvere küla, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 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: 19900 € 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, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 88 
670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 
Viru-Nigula, Mahu küla, elamumaa 14 
347 m2, 90202:006:0138, H: 79 890€, tel 
52 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2,      
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

ÜÜR

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

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov, ahiküte H: 22000€ tel. 5288670 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 
5288 
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
Rakvere, Rohuaia, II k, üp 29,2 m2,             
H: 7 000 € 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
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2,    
H: 3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
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 88670 Mare
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: 26 000 € 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

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, Vk, kamin H: 47 000€ tel: 5013658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
3050€ + KÜvõlg 2800€ tel:5013658 Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
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KINNISVARA OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID

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        1,9 TDI/2,5 TDI -00
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

LADA  110/111                 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
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                     05 

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
UUS! PEUGEOT PARTNER   1,9D         -04

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

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

AuToHoUsE OÜ

Tunnihind alates

Autode hooldus ja remont,
starterite ja generaatorite remont,

õlivahetus, keevitustööd,
diagnostika, rehvide vahetus

Helista ja küsi lisa:

5636 5465
5561 5743

E – R    10.00 – 18.00
L           10.00 – 15.00
P           kokkuleppel

V , RÕIDU AKVERE2C

L -VÄÄNE IRUMAA

SOODSAIM
AUTODE REMONT

13 €/h

• 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.

• Võtan müüki Teie kinnisvara (maja, 
korter, kinnistu) Rakveres ja Rakvere 
piirkonnast. Tel 5551 8067, Roza
• Müüa korter Tamsalus. 4/5, 65 m2, 
rõdu, vaba. Hind 3500 €. Variandid. Tel 
5551 8067, Roza
• Müüa korter Tamsalus Tehnika 7. 
3/3, renoveeritud ilus korter. Hind 6500 
€. Kiire! Tel 5551 8067, Roza
• Müüa Tallinnas Pallasti 33 väike 
korter (16 m2). 2/5, vaba, värskelt 
remonditud, WC, dushsh, uued aknad, 
turvauks. E-post oslakova@mail.ru, tel 
5551 8067, 32 30 115, Roza
• Müüa Tallinnas Kopli 100 väike (16 
m2) korter. Värske remont, dushsh, 
WC, köögimööbel. Hind 24 500 €. Tel 
5551 8067, Roza
• Müüa  korter (16 m2) Tallinnas 
Pallasti 33, 1/5, värskelt renoveeritud, 
dushsh + WC, vaba. Tel 5551 8067, Roza
• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe 
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393 
6336
• Müüa 1toaline k.m. korter Kundas. 
Tel 5274 316
• Müüa 1toaline korter (43 m 2) 
Rakkes. Info 5675 0239
• Müüa väga hea asukohaga 1toaline 
korter Türil. Põhjalikult renoveeritud, 
a k n a d  v a h e t a t u d ,  v a n n i t u b a 
viimistletud. Tel 5294 787

•  Müüa 2toaline ahiküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Otse 
omanikult. Kiire! Tel 5636 4032

• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere südalinnas. Hind 22 
800  €. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter Rakvere vallas 
Lepnal. 48 m2, Rakvere linnast 4 km. 
Hind 6500 €. Tel 5825 4063
•  Müüa 2toaline ahik.  korter 
Laekveres. II korrus, remonditud, 
aiamaa, sobib suvekoduks. Tel 5340 
5688
• Müüa 2toaline korter (44 m2, 4/5). 
Tallinn (Mustamäe) Sõpruse pst. 241. 
Hind 53 800 €. Tel 5551 8067, Roza
• Müüa väga ilus renoveeritud 2toaline 
korter Tamsalus, mööbli võimalus. 
Hind 10 000 €. Tel 5551 8067, Roza
• Müüa 3toaline korter Kungla 5. 
Vajab sanitaarremonti, IV korrus. Hind 
30 000 €. Tel 5111 458
• Müüa või üürile anda 3toaline korter 
Haljalas. Tel 5629 3952
• Müüa 3toaline korter Pajustis. 
II korrus (2 korrust majas), 57 m2. 
Elektriküte ja kaminakorsten on 
valmis ehitatud. Aknad ja välisuks on 
uuendatud. Hind 18 000 €. Järelmaksu 
v6imalus! Küsi infot natalia.pekonen@
hotmail.com, +358 4429 10013
• Müüa otse omanikult  3toaline 
ahiküttega korter Huljal. II korrus, 
toad eraldi, madalad kom.maksud, 
toimiv KÜ. Tel 5349 8042
•  M ü ü a  3 t o a l i n e  a h i kü t t e g a 
korter Tapa äärelinnas II korrusel 
otse omanikult. Suur aiamaa, sh. 
marjapõõsad, õunapuud, kasvuhoone. 
Olemas kelder, kuurid, majas vesi. 
Hind kokkuleppel. Tel 5307 8990
• Müüa 4toaline korter Rakveres 
Kungla tn. Tel 5109 274
• Müüa otse omanikult elamiskorras 
maja Vana-Vinnis. Esik, 3 tuba, köök, 
saun, dushsh, sahver, WC, vesi, kanal., 
aed korras. Tel 5198 1625, 5564 5359
• Müüa Haljalas renoveeritud kõigi 
mugavustega 4toaline korter või 
vahetada korteri, maja või suvila vastu 

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• S oovin osta  1-  v õi  2toalis e 
keskküttega korteri Rakveres esimesel 
või teisel korrusel, hind kuni 15000 €. 
Tel 5457 6756

• Ostame  maakodu  Rakvere 
lähedal, hinnaga kuni 30 000 €. 
Koht peab olema privaatne ja 
rahulik. Kinnistul peab olema oma 
vesi ja elekter. Tel 5808 5219

• Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• Soovin osta tööstusvooluga garaazhi 
Rakveres. Tel 5590 3675
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• Üürin 1toalise k.m. korteri Rakveres. 
Tel 5903 7719
• Soovin üürida 1toalise korteri 
Kundas pikemaks ajaks (edaspidise 
ostusooviga). Tel 5903 7719
• Keskealine naine võtab üürile 
1toalise ahiküttega korteri Rakveres. 
Kõik pakkumised oodatud. Tel 5666 
3067
• Anda üürile Rakvere lähedal Tõrmas 
1toaline korter, II korrusel, ahiküttega, 
pesemisvõimaluseta, soe vesi sees,  WC 
3 korteri peale. Otse omanikult. Tel 
5624 4605
• Üürile anda 1- ja 2toaline ren. 
ahiküttega korter Rakveres. Tel 5561 
2889

• Üürile anda 1toaline  kõigi 
mugavustega korter Pikk 66. Üür 
160 €/kuus + kom.maksud. Tel 
5530 269

• Üürile anda 1toaline k.mug. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314
• Üürile anda 1toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5834 5436
• Üürile anda Rakvere südalinnas 
2toaline k.m. korter (48 m2, V korrus, 
vabaneb 16. juunil). Üür 145 € + kom. 
kulud. Tel 5081 311, Marek
• Üürile anda väga korralik 2toaline 
korter Rakvere tee 3 Kadrinas. Tel 
5341 5241
• Üürile anda 2toaline korter Sõmerul. 
Üür 90 € + kom.maksud. Tel 5517 090
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• Anda üürile suvila Võsul. 5 tuba, 
meri 600 m, dushsh. 160 € nädal. Tel 
5660 3408
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee
• Müüa musta värvi Audi A4 1998.a, 
toodud Saksamaalt. SH-Auto OÜ, tel 
5605 9159
• Müüa Audi A4 1997.a 1,6 74 kW. 
Sõidukorras. Hind 1650 €. Tingi! Tel 
5838 8787

• Puksiir- ja veoteenus. Ostan vana 
auto (v.l enne 1950.a). Tel 5558 5956
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• MOTOPOOD ostab sääreväristaja 
või selle mootori. Tel 5648 6638
• Ostan VAZide uusi plekke, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Lille 18 anda rendile kaarhall. 450 
m2, WC, kontor, videovalve, korralik 
remont. Tel 5164 685
• Müüa äripind Rakvere kesklinnas. 
Maja 89,6 m2, tööstusvool, trassivesi, 
kanalisatsioon. Tel 5181 324

Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmul või 
mujal mere ääres. Tel 5568 6385

• Müüa renov. kõigi mugavustega 
4toaline korter  Roelas otse 
omanikult. Tel 5553 7876 või 
kiriannale@hotmail.com

• Müüa maja Moonakülas Lääne 10, 
Rakvere. 2 korrust. Hind 75 000 €. Tel 
5551 8067, Roza

• Müüa suurepärases korras 
kahekorruseline garaazhiga maja 
mereäärses Aseris. Maja üldpind 
235 m2, 6 tuba. Väga soe. Sobib 
ideaalselt suurele perele. Krunt 
1333 m2. Krundil kaminanurk, 
saun, mitmed majandushooned, 
kasvuhoone, hästi hooldatud 
v i l j a p u u a e d ,  m a r j a p õ õ s a d , 
maasikapeenrad, laste mänguplats 
kiikede ja liumäega. Rannani 200 
m. Hind 105 000 €. Info tel 5814 
7077

• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
•  M ü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a , 
kõrvalhoonete ja metsaga (18 km 
Rakverest) või vahetada 2-toalise 
korteri vastu Rakveres (II korrusel). 
Tel 5562 2948
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Müüa maja Aseris. 2kordne, 285 m2, 
kinnistu 1200 m2, sauna kompleks, 
väga i lus aed,  lastele ehitatud 
mängumaja, küttesüsteem keldris, 
soe garaazh, rõdu – ilus ja kapitaalselt 
ehitatud maja! Meri lähedal. Tel 5551 
8067, Roza
• Müüa otse omanikult elamiskorras 
maja koos kõrvalhoonega Järvamaal 
Väätsal. Küsi lisa telefonil 5197 6159
• Müüa maja Viru-Nigulas Vasta 
külas. 80 m2, keskmises seisukorras, 
kinnistu ümber maja 2 ha, kauplus, 
bussipeatus, Rakverest 18 km. Hind 29 
900 €, tingi! Tel 5551 8067, Roza
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa suvila Rakvere lähedal Päides 
(Niidu). Hind 49 000 €. Kiire, tingi! Tel 
5551 8067, Roza
• Müüa suvila Võsul. 3 tuba, saun. Tel 
5849 0133
• Müüa Päides Metsamaja kinnistu. 
Tel 5112 047
• 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 Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus,juurde toodud 
vesi,kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud.Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990

• Müüa Audi A4 2000.a, bensiin, palju 
lisasid, üv-ga. Hind 1350 €. Tel 5190 
1697

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

• Müüa MB Vito 2,2 2004.a, must, pikk, 
5 kohta, klaasiring, chrome rauad ja 
torud. Hind 7700 €. Tel 5557 8781
• Müüa Nissan Primera 2,0TD 99.a, 
hõbedane metallik. Hind 1300 €. TÜ 
03.15. Tel 5105 705
• Müüa Nissan Sunny. Hind 250 €. Tel 
5660 3408

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

• Müüa Opel Omega 94.a. Tel 5695 
4670

• Müüa Seat Toledo 98.a, diisel, 47 
kW. Heas korras. Hind 700 €. Tel 
5917 2962

• Müüa VAZ 21063 51 kW, 54 000 km, 
roosteta, üks omanik. Tel 5535 885
• Müüa VAZ 2108 1,5 -00.a, soodsalt 
ja VAZ 2109 1,5 -99.a, plokisoojendus, 
konks, 2x rehvid, Soomest. Hind 190 €. 
Tel 5557 8781                 
• 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 UAZ 3303 varuosad. Kabiin, 
raam, sillad, kast ja muud jupid. Tel 
5691 5810

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel : 52 28 441 epost: autovahetus@gmail.com
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• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Tel 514 9885
• Õhtujuht, ansambel. 
ohtujuht.webs.com
• 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

• Soodne arvutite ja nutiseadmete 
remont ning hooldus. Tel 5633 
3306

• 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
• Transport  ja kolimine parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

• 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

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

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

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5191 2755

TEENUSED

• TV- ja sat.süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
• 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 Peogeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• 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
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transporditeenus üle Eesti suure 
kaubikuga ettevõttelt Europ OÜ. 
Täpsemalt meist ning teile parim 
kiire kaubaveo lahendus tel 5552 0062
• 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 
ja  ka n a l i s a t s i o o n i ka 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
• San.tehnilis ed tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus, 
kaevetööd. Tel 5143 783
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o tt i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• San.tehnilised tööd. Tel 5853 2170
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• Teen ehitus- ja remonditöid. 
Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

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

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsiooniehitustöid. Samuti 
toome vee elamutesse. Tel 5607 
5275

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsioonitrassi ehitustöid. 
Müüme ja paigaldame septikuid 
ja reoveemahuteid. Tehtud töödele 
garantii. Küsi pakkumist tel 5089 
375, mail ahti.jallakas@gmail.com

• 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
•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  ja  mu u d 
ehitustööd. Tel 5157 386
• Fie Mart Nestor ehitab vundamente, 
majakarpe, puitkonstruktsioone 
ja puitfassaade, renoveerib vanu 
hooneid. Tel 5646 0674

• 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 ehitus-, remont-, lammutus- 
ja siseviimistlustöid (majad, saunad, 
korterid) eraisikutele, fi rmadele. Tel 
5045 560

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113
• Kutsetunnistust omavad mehed 
teostavad valgustusraiet. Tel 5117 930
• Trimmeritööd. Tel 5539 328
•  P a k u m e  m u r u n i i t m i s -  j a 
trimmerdamisteenust. Helistada 
õhtuti 5190 8253
• Pakume muruniitmisteenust ja 
kinnisvara hooldust. Tel 5394 2650
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

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

Tel:Tel:

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta
Oleme avatud ettetellimisel!Oleme avatud ettetellimisel!

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

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

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 

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

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

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Laada 20, Rakvere
(Säästumarketi kõrval)
Müük, remont, töökoda

5853 6925

1 9 €5

Murutrimmer FS 38 Stihl

Töömaht 27,2 cm3
Mootori seeria 2-MIX
Võimsus 0,65 kW
Kaal 4,2 kg

Pika kasutuseaga seade,
mis sobib muru

trimmerdamiseks
koduaias ja selle ümbruses

Vana hind: 209 €



Kuulutaja reede, 30. mai 201420
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

KÜTTEPUUD

Kuulutused

www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee

•  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
•  Mü ü a  l a s t e b a t u u t  v õ r g u g a 
( k a s u t a t u d ) ,  l a s t e  a k u a u t o , 
lillevanker. Tel 5031 849
• Müüa vähe kasutatud pesumasin 
Brandt ja 2 plaadiga elektripliit Beko. 
Tel 5373 5822
• Müüa sügav külmkapp (kõrgus 1 m, 
laius 60 cm, sügavus 70cm, hind 35 €) 
ja korralik gaasipliit (hind 35 €). Tel 
5815 2893
• Müüa õmblusmasin. Hind 35 €. 
5815 2893
• Müüa vähe kasutatud raudvoodi 
koos madratsiga (90 x 200). Hind 
soodne. Tel 5347 3959
• Müüa diivan, diivanilaud (lauaplaat 
osaliselt klaasist), koridorikomplekt 
(kapp koos tumbaga, valge). Tel 5220 
389
• Müüa uus diivanvoodi, värv pruun. 
Soome päritolu. Tunduvalt madalama 
hinnaga. Tel 5664 8311
• Müüa uus massaazhitool käte ja 
peatoega. Hind 35 €. Tel 5815 2893
• Müüa 4rattaline käimisraam. Hind 
135 €. Tel 5815 2893
• Müüa kolmerattaline jalgratas 
Schwinn – 24’’ (50 x 50 pakikorv). Uus, 
pakendis. Hind 270 €. Tel 5815 2893
• Müüa laevalgustid (2 tk, valged). 
Hind 10 €. Tel 5815 2893
• Müüa nõukogudeaegset mööblit: 
voodi, öökapid, lauad. Hind 15 €. Tel 
5565 3352
• Müüa istepinke. Tel 5382 8432

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat 
ja vanametalli, vanaaegset mööblit ja 
toidunõusid. Tel 5619 2112
• 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
• Kollektsionäär ostab Vene-aegseid 
kopikaid, märke, medaleid, ordeneid, 
tsaariaegseid münte ja paberraha. 
Küsige minu hinnapakkumist. Samas 
aitan Teil tasuta münte ja medaleid 
hinnata. Tulen ise kohale. Aus kaup, 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683
•  O s t a n  r e s t a u r e e r i m i s e k s 
nõukogudeaegseid automudeleid  
ja pedaalauto lastele, erinevate 
mänguasjade kollektsioone ja Norma 
mänguasju. Tel 5665 5551
• 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

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

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

* 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

5557 35825557 3582

Paigaldame:

fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

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

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

• Müüa surnuaia pinke (saar). Tel 
5695 4670

• Müüa 5m laud koos kahe pingiga 
ja GAZ 53 töökorras mootor. Tel 5190 
5515
•  L E M M U  K I V I  –  k o d u m a i n e 
looduslikult lihvitud värviline kivi aeda, 
teele, kalmistule. Erinevad suurused. 
Müük lahtiselt ja pakendatuna 20 
kg kottides. Vajadusel transport. Tel 
5053 340
• 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

• Müün tunnelkasvuhooneid 
3x4m, karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 375 
€. Tel 5673 0411

Rakveres Võidu 52
(Kroonikeskuse taga,

sissepääs Saue tänavalt

ja Võidu 52 hoovist)

Müügil kasutatud
kodusisustuskaup.

Tere tulemast kõik

endised ja uued kliendid

E – R 10.00 – 18.00

L       10.00 – 15.00

Vajadusel meie transport.

Tel 5646 3518

facebook.com lehelt
leiate meid nime alt:

Kasutatud mööbel ja

kodusisustuskaup

• 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

• 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 küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803

• 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 kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa küttepuid (kask ja kuusk), 
lõhutud, kõik mõõdud. Tel 5645 0678
• Müüa lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa lõhutud küttepuud koos 
transpordiga. Tel 5171 522

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Halgude pikkus 30 ja 40 cm. Hind 
1,40 €/võrk (kütteklotsid), 2 €/
võrk (lepp), 2,30 €/võrk (kask). Tel 
5035 508

• Müüa kuivi küttepuid (33 ja 50 cm), 
40 €/m3. Väikseim kogus al. 2 m3, 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid. Hind al. 29 €/ruum. 
Transport Rakvere piires tasuta. Tel 
5184 333
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohale toomisega. Tel 5615 2941
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
sanglepp, hall lepp ja kask. Tel 5137 659
• Müüa lõhutud küttepuid 28 €/m3. 
Tel 5373 6511

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

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999 MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜAÜÜÜÜÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

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

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

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

EHITUS

Loe 
interne  st

www.kuulutaja.ee

Kuulutused

• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa kombineeritud puidupink. 
Tel 32 41 717
• Müüa õhkkuivad prussid 200x150. 
Hind 100 €/tm. Tel 5395 0313

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

• Ostan Vene-aegseid seina- ja 
laepaneele, vundamendiplokke, 
armatuurrauda, Narva plokke, 
väikest eterniiti. Tel 5039 650

MÜÜA SOODSALT

-SAETUD LÕHUTUD

KÜTTEPUID

Tel 5463 2596

AS LAJOS

müüb küllustikku,

liiva ja mulda

koos transpordiga.

Täpsem info telefonil

5300 0110

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

LOOMAD
• Müüa kuldse retriiveri kutsikaid (3 
isast ja 6 emast). Loovutus 5.06. www.
siimline.com või tarmovas@hot.ee, 
tel 5274 697
• Müüa Shveitsi valge lambakoera 
kutsikad. Tel 5252 012, 32 97 219
• Müüa imeilusad Bolonga kutsikad. 
Tel 5305 3227

• Müüa taksikutsikad. Tel 5636 
4032

• Rakvere linnas läks pühapäeval 
25. mail jalutama pruun tumedate 
triipudega emane kass, käpad 
tumedad (vä üks valge varvas 
paremal esimesel käpal). Nimi 
Sessi, reageerib ka Piigale. Tel 5623 
1262, Tiina

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa toidu- ja seemnesuurust 
kartulit “Gala”, “Laura”, “Vineta”. Tel 
5141 338
• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
• Müüa lilletaimi. 20 senti/tk. Tel 
5274 451
• 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
• Hobusesõnnik turbaga. Tel 5305 
0306
• Müüa paaritumisealisi lihaküülikuid. 
Info tel 5547 194
•  Müüa kultivaator  (äketega), 
Tartu ader (4 hõlma), vaheltharija, 
kartulirootor, käru. Tel 5348 0625
• Müüa mürgiprits EHO 800L. Poom 
on 12 m. Uued rasked pulkäkked (8 tk). 
Tel 5137 659

• Ostan hobuseid lihaks. Tel 5290 266

METS

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
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

• 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

TÖÖ
• Kogemustega majahoidja soovib 
saada tööd (ka eramajad). Tel 5742 
0668
• Kõrgharidusega 30a. naine otsib 
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
• Otsin tööd puhastusteenindajana 
Rakveres või Lääne-Virumaal. Tel 
5696 9284
• Niidan muru, pakkuda võib ka 
suuremat ala. Töö kiire ja korralik. Tel 
5742 0668
•  A e d n i k  o t s i b  t ö ö d .  A e d a d e 
korrastamine, hekkide lõikus, taimede 
istutus jpt. Tel 5802 9561
•  V a j a t a k s e  a a s t a r i n g s e l t 
meeskoduabilist. Kohapeal ajutine 
elamisvõimalus. Tel 58 36 1277

• Rakvere Hooldekodu otsib oma 
meeskonda 24h hooldajat osalise 
tööajaga alates juulist. Info 5127 828

• Korteriühistu Kundas pakub tööd 
700m2 autoparkla rajamis eks . 
Pinnase koorimine ja killustiku ning 
äärekivide paigaldus. Samas pakume 
tööd ka 5korruselise elamu välisseina 
pragude täitmiseks. Tel 5031 129

• Pakume tööd kinnistu hooldajale, 
kelle tööülesanneteks on maja 
haljasala ja kõnniteede aastaringne 
korrashoid. Tel 5091 299, Aivar, 
nortsu4a@hot.ee
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Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Kuulutused

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

Südamlik kaastunne Miraldale ja Tagole 
kalli tütre ja õe

MERIKESE
kaotuse puhul.

Viive

Südamlik kaastunne Miraldale kalli tütre

MERIKESE
kaotuse puhul.

       Sõbrad Haljala Päevakeskusest

TEATED

TUTVUS

MUUD
• www.toonklaas.ee
• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. Hind 1.09 /min või TELLI 
ENNUSTUS h. 0,75 /min. www.
ennustus.ee

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

• ALUMIINIUM- KATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Võidu 52. Müügil suur valik 
jalanõusid

• Tutvun vaba härraga 63-67 sõpruse 
eesmärgil. Tel 5596 8511
• Mees tutvub kooselu eesmärgil 
naisega, kes on hooliv ja kuni 45a vana. 
Tel 5783 8872

• CarDrive autoteenindus pakub 
Rakveres tööd autopesijale. Tel 5073 
030
• InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda 
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sobiks hästi 
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824, 
e-mail: info@intarmetall.ee 
• AS Viru Õlu pakub tööd tootmisliini 
operaatoritele. Töö vahetustega. 
Tasuta transport Rakverest. Info tel 32 
95 000 või saata oma cv wiru@wiru.ee
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi kogemustega tõstukijuhti 
(Volvo L-70E), höövlioperaatorit ning 
tootmistöölisi. Helistada tööpäevadel 
8-17 telefonil 5180 106
• Vajatakse kogemustega kallur-
poolhaagisejuhti. Tel 5376 5551
• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Võib osalise tööajaga või 
pensionär, vajalik kutsetunnistus. Tel 
5154 639

•  D u o  Ta k s o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 5282 659

• OÜ Hannora pakub tööd roomik-
ekskavaatorijuhile. Telefon 5055 
240

• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
• Vajatakse saemeest, vajalik b-kat. 
Juhiluba. Vajadusel väljaõpe ja 
varustus. Tel 5393 4973
• Väike talu Sämi-Tagakülas vajab 
töölist (puude saagimine, lõhkumine, 
ehitustöö ja muu füüsiline töö). Tel 
5457 1569
• Vajatakse hooajaks abitöölist 
(naisterahvas) aiandisse. Tel 5648 
7435, 5069 685
• Otsime ehitustöölist. Soovitav B-kat. 
autojuhi luba. Tel 5343 7995

• Firma võtab tööle ehitajaid. Kiire! 
Tel 5686 3083

Eesti Post otsib
suveperioodiks

Võsu kandepunkti 

KIRJAKANDJAT

Lisainfo 
telefonil 504 4979

Naistejalatsite

&

aksessuaaride

e-pood

ODAV

JA STIILNE

•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
v a h e t u s e v a n e m a t e l e .  T ö ö 
v a h e t u s t e ga.  Ta s u t a  t ra n s p o r t 
Rakverest. Info tel 32 95 000 või saata 
oma CV wiru@wiru.ee
•  K a u p l u s  L a s t e m a a  R a kv e r e 
P õ h j a k e s k u s e s  p a k u b  t ö ö d 
klienditeenindajale. Vajalik eelnev 
töökogemus ja vene keele oskus. CV 
saata cv@lastemaa.ee

• Kauplus ANOME Rakveres 
L. Koidula tn. 11 võtab tööle 
a u t o t a r v i k u t e  o s a k o n d a 
klienditeenindaja. Info tel 5220 
305, CV saata auto.anome@mail.ee

• Pakume tööd karjakule ja lüpsjale. 
E l a m i s v õ i m a l u s  t a l u  l ä h e d a l . 
Joodikutel ja seiklejatel mitte helistada. 
Talu asukoht Kadrina vald, Võipere 
küla. Info tel 5242 139, Ats

• Müüa soodsalt  vaskkaablit (3x1,5 - 
0,45 €/m, 3x2,5 - 0,65 €/m, 5x1,5 - 0,55 
€/m, 5x2,5 - 0,95 €/m). Tel 5629 6449
• Müüa mähkmed Pampers. Numbrid 
2, 3, 4, 5, 6. Helista ja küsi 5664 6055
•  O s t a n  p i k k i p u u  s a e l e h e 
läbimõõduga 40 ja 63, paksus 3 mm 
ja rohkem. Tel 5330 8487
• Kuuluta tasuta, kui vaba tuba, maja, 
saun, kämping www.visitmyplace.eu

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

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Küüslauk kg 8.00 ______________________________________________  
 Värske kartul kg 1.50  ______________________________________________
   Till kg 8.00 12.00______________________________________________  
 Redis punt 0.60  ______________________________________________   
 Hapuoblikad kg 3.00 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________
  Värske kurk (väike) kg 3.50  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 3.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Tomat kg  2.00 4.50______________________________________________
  Värske hapukurk kg 5.00 6.00 ______________________________________________
  Salat kg 3.00  ______________________________________________ 
  Värske kurk  kg 1.50 2.00 
______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.30 
______________________________________________
  Rabarber kg 1.50  
______________________________________________
  Mustikad (125 gr) karp 1.50 
______________________________________________
  Värske räim kg 1.10 
______________________________________________
  Maasikad kg 2.00              3.00              ______________________________________________
  Värske kapsas  kg 1.00               ______________________________________________
  Mesi (0,7 kg) purk 4.50              ______________________________________________
  Aprikoosid kg 3.50              4.50 
______________________________________________
  Murelid kg 5.00              6.00 
______________________________________________
  Petersell kg 8.00               

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 29. mai 2014

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 - 16.00

Turul veel müügil:
rikkalikult köögivilja ja suvelillede taimi,
lilled rõdule, amplisse ja kalmistule
tööstuskaup (jalanõud ja riided)
kasutatud riided

Oodatud ostjad ja kauplejad!
Info tel.3223877, turg@ogelektra.ee

31. mail 10.00-15.00 ostab ja müüb kollektsionäär
münte, märke, aurahasid jne.
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MÕNE REAGA

Tänavuseks Lääne-Virumaa 
meistriks võistkondlikus 
brid�is tuli kooslus nimega 
KELP, kes nahutas kõiki vas-
taseid ülimalt kindlalt. KELP 
kogus 206,78 punkti, teise 
koha saanud Later 150,57 ja 
kolmas, Viki 133,76 punkti.
Võistkonnamängu uus 
punktisüsteem kehtib alates 
eelmisest suvest ja väga või-
malik, et KELPi tulemus on 
hetkel absoluutne Eesti re-
kord, sest (üle)kaaluka 
matšivõidu eest on maksi-
maalselt võimalik saada 20 
punkti ning turniiril oli täna-
vu 13 osalejat- KELPi kesk-
mine skoor matšist seega 

Aasta tagasi võitis Virumaa 
Pallimängude Kooli (VPK) 
1999. aastal ja hiljem sündi-
nud poiste meeskond esime-
se Eesti noorteklubina Eu-
roopa Noorte Korvpalliliiga 
(EYBL) U14 vanuseklassi su-
perfinaali. Möödunud näda-
lavahetusel läks tegu korda-
misele: Venemaal Tšehhovis 
toimunud U15 vanuseklassi 
superfinaali võitsid taas Lää-
ne-Virumaa noormehed.
Oma teekonda kaaluka tiitli-
ni alustasid VPK poisid põhi-
turniiriga, kus vastasteks Ve-
nemaa, Poola, Ukraina, Soo-
me, Leedu ja Läti eakaasla-
sed. 16 meeskonna konku-
rentsis saavutati 12 võidu ja 
3 kaotusega 3. koht. 
Vastavalt EYBLi reglemendi-
le teenisid õiguse osaleda 
superfinaalis põhiturniiri 
seitse paremat ja madalama 
divisjoni võitja. Lisaks VPKle 
pääsesid otsustavatele män-
gudele veel Alytus SRC (Lee-
du), BS Klaipeda (Leedu), BC 
Chekhovskyi Yastrebi (Tšeh-
hov, Venemaa), BC MuKi 
(Helsingi, Soome), BS Riga 
(Läti), Rosa Sport (Radom, 
Poola) ja BS CSKA (Moskva, 
Venemaa).
VPK veerandfinaalvastaseks 
oli BS Riga. Kui mängu esi-
mene veerandaeg möödus 
tasavägises heitluses, siis tei-
sel veerandajal sooritatud 
vahespurt otsustas praktili-
selt mängu saatuse. Tulemus 
78:47, Robin Kivi viskas re-
sultatiivseimana 21 ja Henri 
Matikainen 20 punkti.
Poolfinaalis oli vastaseks põ-
hiturniiril teise koha saanud 
BS Klaipeda. Võrdsete vas-
taste tasavägises heitluses 
suutsid Virumaa poisid hoi-
da kogu mängu vältel mõne-
punktilist edu ja võita 64:59. 
Sten Saaremäel ja Robin Kivi 
viskasid mõlemad 16 punkti.
Selleks, et korrata eelmise 
hooaja tiitlivõitu, tuli finaalis 
jagu saada veel võõrustaja-
test, BC Chekhovskyi Yastre-
bi meeskonnast. Koduseinte 
marulisel toetusel alustas 
mängu õnnestunumalt ko-

MTÜ Rallirada ootab rajale ja raja 
äärde
Harrastajatest autosportlastele igamehevõidusõite korral-
dav MTÜ Rallirada alustas oma suvist hooaega 26. aprillil. 
Võistlejaid oli 42. Esmakordselt toimus vahepauside ajal 
ka superkross (ühisstardiga võidusõit – toim.), kuid selles 
arvestuses oli osalejaid kahjuks vaid 4, kes sellegipoolest 
pakkusid pealtvaatajatele põneva vaatemängu. 
MTÜ Rallirada järgmine võistlus toimub laupäeval, 31. 
mail. Korraldajad ootavad taas kõiki huvilisi võistlejatele 
kaasa elama ja pöidlaid hoidma.
Suvehooajal on plaanis korraldada veel viis üritust: 21. 
juunil, 5. juulil; 26. juulil, 23. augustil ja 20. septembril. 
Täpsem info ja registreerimine kodulehel www.rallirada.
ee ja Facebookis https://www.facebook.com/rallirada.
Võistluste peakorraldaja Vello Tiitus käis autot ja kätt 
proovimas ka väljaspool maakonda. Nimelt toimus 17. 
mail Paide külje all Sillaotsal Verston Järvamaa karika-
võistluste III etapp. Kahjuks jäi oodatud poodiumikoht tu-
lemata – liigse pingutuse järel paiskus tema võistlusauto 
katusele ja nüüd on vaja selle taastamiseks alustada re-
monditöödega.

Võistkondlik bridžimeister edestas järgnevaid mäekõrguselt
17,23; võistkond võitnuks ka 
siis, kui poleks kahte viimast 
vooru mänginudki.
KELP mängis koosseisus 
Oleg Antonkov, Mihkel Juh-
kami, Mart Kuusk, Hannes 
Linnamägi, Jaan Linnamägi 
ning Kalle Pentel; teise koha 
saanud Lateri võistkonda 
kuulusid Tõnu Mäeker, Ants 
Olev, Raivo Saremat ning 
Jaak Strandberg ja kolmas 
koht Viki mängis koosseisus 
Harry Mones, Reet Relvik, 
Alo Sillamaa ning Viktor 
Varkki.

Aivar Ojaperv
Meistriks tulnud võistkond KELP: alates vasakult Jaan 
Linnamägi, Mihkel Juhkami, Kalle Pentel, Oleg Antonkov, 
Hannes Linnamägi, Mart Kuusk. Foto: erakogu

VPK noored korvpallurid võitsid teist
aastat järjest Euroopa Noorte Korvpalliliiga

halik meeskond, kes juhtis 
poolajaks 23:21. Vaheajal an-
dis treener Vaido Rego Lää-
ne-Viru poistele aga häid 
taktikalisi juhiseid, kuidas 
murda vastaste maa-alakait-
se ja see tõi mängu pöörde. 
Lõpuks võitsid meie poisid 
paraja ülekaaluga 65:48, kuid 
vahe kärises alles paaril vii-
masel minutil, mil vastased 
hakkasid kaugvisete ja viga-
de raiumisega n-ö tuld kus-
tutama. Sten Saaremäel vis-
kas finaalis 29 ja Robin Kivi 
24 punkti ehk kahe peale vi-
satigi lõviosa punktidest.
VPK meeskonnas, mis koos-
neb Väike-Maarja ja Rakvere 
noormeestest ning kahest 
tartlasest, mängisid treener 
Vaido Rego juhendamisel 
Sten Saaremäel (tunnistati 
superfinaali MVPks ja valiti 
All Starsi viisikusse), Robin 
Kivi (tunnistati meeskonna 
parimaks), Henri Matikai-
nen, Ander Talu, Ander Pei-

ponen, Martin Ojamaa, Kris-
tofer Veismann, Kerdo Kivi-
vare ja Marti Alt.
„Tulemus on muidugi kõva, 
mis seal salata,“ rõõmustas 
Virumaa Pallimängude Kooli 
juhataja Kalev Trumm. 
„Plaane tehes ei julgenud 
küll loota, et teist aastat jär-
jest selle sarja ära võidame. 
Mina olnuks ka lihtsalt me-
daliga rahul, aga poisid ja 
treener tõestasid, et neis oli 
taas peidus midagi enamat.“
EYBLi sarja mängitakse nel-
jas vanuseklassis ja U14 on 
neist noorim. „Mullu alusta-
sime kõik n-ö puhtalt le-
helt,“ rääkis Trumm. „Oma-
vahelisi kokkupuuteid oli va-
rasemast vähe ja meisse kui 
eestlastesse suhtuti kergelt. 
Meie mullust võitu peeti ül-
latuseks, lihtsalt heade asja-
olude kokkulangemiseks. 
Seevastu tänavu olime eel-
mise aasta võitjana loomuli-
kult favoriidid, kellele kõik 

tahtsid vastu nina anda, ning 
seetõttu on võit eriti väärtus-
lik.“
Kalev Trummi sõnul mängis 
VPK EYBLi-sarja praktiliselt 
samas koosseisus mis mullu. 
„Juurde pole kedagi tulnud, 
üks poiss lõpetas aga mängi-
mise,“ täpsustas ta.
Eesti meistrivõistlustel sai 
VPK B-vanuseklassis tänavu 
teise koha, kuid täpsustu-
seks olgu lisatud, et nimeta-
tud vanuseklassis saavad 
mängida ka 1998. aastal sün-
dinud poisid, VPK aga ajas 
läbi praktiliselt sama mees-
konnaga, kes mängis ka 
EYBLi ehk aasta nooremate-
ga.
VPK kõnealune põhituumik 
mängis kaasa ka Eesti meist-
rivõistluste A-vanuseklassis, 
saades seal kolm-neli aastat 
endast vanematega konku-
reerides 11. koha.

Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 30. mai 201424

31.05 avamine esineb Toomas Anni (tasuta)

21.06 Vergi jaanituli esineb Respekt (pilet 3€)

05.07 esineb 2 Quick Start

12.07 kaluritepäev esineb Mahe (tasuta)

19.07 paadiralli lõpetamine

09.08 esineb ansambel Compact (tasuta)

30.08 muinastuled esineb Jüri Homenja (tasuta)

VERGI SADAMA
KÕRTSI PROGRAMM

www.vergiport.eu e-mail: vergi@helter.eeTel. +372 55 567 349

MÕNE REAGA

Vaba aeg

Pajusti klubi 
kutsub kahele 
kokkutulekule 
Laupäeval, 31. mail to-
imub Pajusti klubis suur 
kokkutulek, kuhu oo-
datakse Pajusti klubi endi-
si ja praegusi ringijuhte, 
juhatajaid ja töötajaid – 
kõiki, kes on olnud seotud 
selle majaga.
Samas korraldatakse Vin-
ni-Pajusti Algkooli vilist-
laste ja õpetajate kokku-
tulek.
Viimasest kooli kokku-
tulekust on möödunud vi-
is aastat, haridustee and-
mise algusest on möödub 
tänavu 130 aastat.
Kokkutulekul meenu-
tatakse möödunud aegu, 
saadakse kokku vanade 
kolleegide, kaasõpilaste ja 
sõpradega.
Klubis saab vaadata näitu-
si, filmiklippe klubi avam-
isest ja tegemistest.
Õhtu hakul esinevad 
taidlejad, õhtul alustab 
mängimist tantsuansam-
bel.

Kuulutaja
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rakvereteater.ee

1. juuni kell 14 ja 16:15
Lastekaitsepäeval pilet kõigile 2.-

(Perefilm)

MINA, SUPERVARAS 2

1. ja 2. juuni kell 18:30 ja 20:45
Märul

(Alla 14 a keelatud)

SABOTAAŽ

Vaba aeg

KUHU MINNA

Rakvere Teatri mängukava juunis
02/03/04/14/20/21/22/27/28 juunil kell 13 ja 27/28 juunil 
kell 16 ”Mina olin veel väikene” Palmse mõisa moon-
akatemajas (lav. Ivo Eensalu).

13/14/18/19/20/21/22/26/27/28 juunil kell 19 ”Üks 
pealuu Connemaras” Lääne-Virumaal Uuskülas Tooma 
talus (lav. Üllar Saaremäe).

Kadrina Rahvamaja
Laupäeval, 31. mail algusega kell 18 toimub Kadrina Rah-
vamajas kevadkontsert. Kontserdil esinevad Mora sega-
koor (Rootsi), Kadrina segakoor ja Kadrina naiskoor “Kat-
rina”. Kontsert on tasuta. 

Lastekaitsepäev Tapal
1. juunil algusega kell 12 toimub Tapa LKÜ korraldatud 
lastekaitsepäev Kooli 24 juures ja selle ümbruses. Lastele 
atraktsioonid, võistlused, mängud, tutvumine ATVga jpm 
põnevat! Kell 15 Tapa Kultuurikoja lastekollektiivide kont-
sert kogu perele. Alates kella 16 mudelkopterite demonst-
ratsioonesinemine Tapa Gümnaasiumi staadionil.
Tapa Spordikeskuses lastekaitsepäevale pühendatud 
sportlik üritus, algus kell 16.

Rakvere Gümnaasiumi Kevadlaat
Reedel, 30. mail, toimub Rakvere Gümnaasiumis tradit-
siooniline kevadlaat. Üritus algab kell 11.
Kohal on mitmed asutused ja organisatsioonid, kes end 
tutvustavad. Laadal esineb Kelly Vask. Üritus on kõigile ta-
suta. Näeme laadal!
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RESRRESARERER
securityssecuritys

ESITLEVAD:

2Quick Start, Traffi  c, HU?, 
Birgit Õigemeel, Karl-Erik Taukar, 
Frankie Animal, Shanon, 
Terminaator, Elephants From 
Neptune, Norman Salumäe jpt.

Tel +372 5896 4101
Saab teha ka ettetellimisi!

AVATUD IGA PÄEV

Telefon: 508 9110 • www.lainela.ee

Veeda oma puhkus kaunis
Käsmus, Lainela puhkekülas!
Pakume kõigi mugavustega tube, saunamaja ja saali kasutust,
erinevaid spordiväljakuid ja 300m mereranda.
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KUHU MINNA

Virumaa Looduse Omnibussi väljasõidud juunis
Kõik väljasõidud Rakvere Tsentrumi juurest
7. juunil Riia Vabaõhumuuseum ja suur korvilaat. Väl-
jasõit kell 6, hind 30 eurot.
8. juunil Oandu matkarja avapäev. Väljasõit kell 10, hind 8 
eurot.
21. ja 22. juunil Kuremäe klooster ja Iisaku. Väljasõit kell 
10, hind 12 eurot.
28. juunil Jääajakeskus ja Elistvere loomapark. Väljasõit 
kell 9, hind 20 eurot.
Info ja registreerimine tel 5690 0141 ja 3242 734.

Kunda Linna klubi
31. mail toimub Kunda linna päev.
kell 9-11 linnavalitsuse hoovil avatud hommikukohvik 
(vihma korral fuajees)
kell 11 staadionil jooksud lastele
kell 12 start Kunda linna jooksule, käimisele ja kepikõnni-
le. Info tel 3255 994
kell 9-16 koolimaja kõrval männikus laat
kell 14 algab Konsumi poe juurest algab rongkäik koos 
Väike-Maarja pasunakooriga keskväljakule, kus toimub:
kevadpäevade lõpetamine, jooksjate autasustamine, lau-
lukooride ja tantsurühmade kontsert.
kell 18.20 Konsumi ja Grossi poe juurest väljasõit Viru-Ni-
gulasse hooaja lõpupeole
Pühapäeval, 1. juunil, lastekaitsepäeval, on Kunda noorte-
maja avatud. Toimuvad erinevad huvitavad tegevused - 
igal täistunnil uus.
Rohkem infot www.kundalinnaklubi.ee ja tel 3221 556

Gustavi Maja
Rakveres Pikk 28 toimub 12. juunil kell 12 loeng: “Tervis ja 
Tasakaal iidse Hiina meditsiini abil”, pilet 3 eurot (vajalik 
eelnev registreerumine). Täpsem info ja registreerumine: 
www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
30. mail ketrab lõbusaid tantsuhi e ketrab DJ Ailan Ky
31. mail kütab maikuu viimase laupäeva kuumaks DJ Alvar Orula

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja suvised üritu-
sed ja teated
2. ja 3. juunil tööklubi töötutele
3. juunil Südanehaigete Ühingu ekskursioon Tallinna, väl-
jasõit kell 8 bussijaama tagant.
9. juunil tööklubi lõpuseminar
11. juunil Afaasia Seltsingu ekskursioon Letipeale.
18. juunil kell 14 Diabeediseltsi teabepäev: lektor Ulvi 
Tammer ja ravimifirma Medical Group esindaja
19. juunil kell 13 juristi tasuta nõustamine (vajalik ettere-
gistreerimine)
25. juunil kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
8. juulil suvine tervisepäev Kulinal ja spordipäev  „Sport 
contra puue”. Väljasõit kell 9 ,omaosalus 10 eurot, regist-
reerida ühingujuhtide juures .
Koda puhkusel 14. juulist kuni 25. augustini.
NB! Rumeenia –Bulgaaria reisi sõitjatele: viimane sisse-
maks tuua ära 16 juuniks.
Info:3242023,53429043
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KÕIK KASUTATUD

SÜLEARVUTID -10%

Kontoritehnika
Hoolduskeskus,

Vilde 14, Rakvere

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

SEALIHA

veerand lihakeha
LAMBA- ja VASIKALIHA

Vajangu farmist,

Lääne-Virumaalt

al /kg

/kg

2,70

2,50

€

€

Avatud T-R 10-18, L 10-15
Tel 5340 9428

www.omaporsas.ee

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

E-R 11-18 L 10-15 TEL: 55620251

Vaata meid ka FB: Kirbuturg E&E Kirppar

Rakvere suurim

kirbuturg

E&E KIRPPAR
Jaama 21, Würth maja II korrusel

TULE JA TOO MÜÜKI KAUP,

MIS SINUL ÜLE,

AGA TEISEL PUUDU!

TULE JA SA LEIAD ENDALE

SOODSA HINNAGA

MIDAGI MEELDIVAT!

Rahemõlkide eemaldus

Leiunurk -50%

Eksklusiivsed ehted

KOOLILÕPETAJATELE
Kohal kevadkollektsiooni rõivakangad!

Kaunid kevadised kardinakangad!


