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Mitmed muidu ehk mõistli-
kenagi tunduvad poliitikud ja 
muud avaliku elu tegelased 
on viimastel nädalatel pagu-
laste teemal oma väljaütle-
mistes käitunud nagu lam-
bad. Võetakse justkui parata-
matuna, et ega käsulaudade 
vastu ikka saa ja ega me pääse 
ning mingi müstiline soli-
daarsus Euroopa Liidus ko-
hustab meid igasugust jama 
alla neelama.
Kas see on solidaarsus, et ter-
ve Euroopa peab tõmblema, 
kui paar riiki kuritegeliku (ja 
kuritegevusega seotud) hoo-
letuse tõttu on jätnud oma 
piirid kaitseta? Kas Euroopa 
peab toetama lõunapiiridel 
tegutsevate kuritegelike gru-
peeringute huve ning andma 
veelgi hoogu immigratsiooni-
pumbale? 
See on absurd, sedasi ainult 
soodustatakse kuritegevust. 
Igasuguse õigusrikkumise 
menetlemise eesmärgiks on 
taastada võimalikult reaalselt 
kuriteoeelne olukord, seda 
teab igaüks, kes veidi õigusest 
kuulnud. 

Seega tuleks Euroopa lõuna-
piir kaitse alla võtta. Tuleb 
ühiste jõududega aidata Lii-
büa valitsusel riigi territoo-
rium kontrolli alla saada ning 
kokkuleppel Liibüa valitsuse-
ga need paadipõgenikud saa-
ta tagasi sinna, kust nad tulid. 
Eesti solidaarsus teiste Eu-
roopa riikidega peakski seis-
nema selles, et leida koos 
teiste mõttekaaslastega välja 
niisuguseid lahendusi ning 
vajadusel pakkuma sõjalist ja 
finantsilist abi nende eesmär-
kide teostamiseks. Kindlasti 
ei ole solidaarsus allumine 
paari suutmatu riigi välja-
pressimisele, kes sellele loo-
davadki, et laine neist läbi või 
üle voolab ja nad ise või nen-
de maffia sellest teenib. Selli-
ne “solidaarsus” oleks tegeli-
kult kuritegevuse soodusta-
mine ja viiks vähemalt Eesti 
puhul järgmise kuriteoni oma 
rahva, eriti selle nõrgema osa 
ja rahvuskultuuri vastu.
Mis puutub tegelikesse sõja-
põgenikesse, siis peaks koor-
mus nende aitamisel lasuma 
sõjakolde lähipiirkonna riiki-

del. Esmalt ikka aidatakse 
oma naabreid ja kultuuriliselt 
lähedasi inimesi. On arusaa-
dav, et sõjakollete puhul Eu-
roopas lasub Euroopa Liidul 
kohustus põgenikke ja abiva-
jajaid solidaarselt aidata.
Aga miks peaks EL trügima 
aitama teistest maailmajagu-
dest pärinevaid sõjapõgenik-
ke, kes ei ole isegi Euroopasse 
jõudnud, lihtsalt tunnistatud 
pagulasteks ÜRO poolt? Sõja-
põgenike ülim soov on ju väi-
detavalt koju tagasi pöördu-
da, niipea kui see on võima-
lik. Siis on ju hea, kui nad jää-
vad oma kodu lähedusse. 
Kui rääkida Lähis- Idast, siis 
on läheduses rikkad Araabia 
riigid, kes naftaraha eest ehi-
tavad keset kõrbeid uhkeid 
tühjana seisvaid linnu. Nen-
de suutlikkuses põgenikke 
vastu võtta pole mingit kaht-
lust. Kellega me õieti Aasias ja 
Aafrikas solidaarsust jagame?

Aigar Põder
EKRE

Lääne-Virumaa

Euroopa solidaarsusest

14. juunil korraldab Memen-
to Rakvere Ühing Okaskrooni 
juures leinapäeva tseremoo-
nia, mis algab kell 11. Kell 12 
toimub Rakvere Rahvamajas 
Kiisa Rahvamaja etendus 
“Lootes vaid heale”, kell 13 
Katariina Keldris mälestus-
lõuna.
Buss väljub bussijaama tagu-

selt platsilt kell 10.30 ja viib 
rahva Okaskrooni juurde. Pä-
rast mälestustseremooniat 
sõidab buss Okaskrooni juu-
rest rahvamajani.
Bussisõit ja etendus on kõigi-
le tasuta. Katariina Keldri mä-
lestuslõunale saab registree-
rida kuni 10. juunini telefonil 
32 27231.

23. juunil kella 12-16 toimub 
Vinnis maakaitsepäev. Oaku-
takse sõdurisuppi. Buss väl-
jub kell 11.30 bussijaama ta-
guselt platsilt (tasuta) ja toob 
rahva ka tagasi.

Memento juhatus

Memento korraldab mälestustseremoonia

Visa mehe retseptid
Kui mullu aprillis Arturi šašlõkibaar Viitna lähedal Rõmedal 
maha põles, arvasid paljud, et selle söögikohaga on nüüd 
kõik. Objektiivselt võttes pidanukski see nii olema – äsjane in-
vesteering juurdeehitusse lendus tuhaks, lisaks oli hiljuti val-
minud Viitna ümbersõit, mis kahtlemata vähendas kliente. 
Iga teine ettevõtja oleks käega löönud.
Aga šašlõkibaari omanik armeenlane Artur ei löönud. Ta ise 
ütleb, et küllap olekski asja sinnapaika jätnud, aga ei saanud, 
sest nägi enda ümber väga palju abilisi ja südametunnistus ei 
lubanud nende usaldust petta. Seda väidet võib võtta kui vii-
sakat tänuavaldust, aga mine sa seda kaukaaslase hinge tea – 
äkki nad ongi sellised?
Hingest räägib Artur ise ka. Kinnitab, et raha rahaks, aga Rõ-
meda baar on talle midagi tähtsamat kui investeering – see 
on osa tema südamest ja hingest.
Ja nüüd jõudsingi selleni, mida tahtsin öelda. On suur vahe, 
kas ettevõtlust arendatakse hingesoovi või rahateenimise pä-
rast. Hingega loodud arendust niisama nurka vedelema ei lü-
kata. Mingu sel parajasti halvasti või veel halvemini, niipea 
käega ei lööda. Ning sellistes ettevõtmistes on see seletamatu 
miski, mida tunnetavad ka eemalseisjad.
Teine võimalus on äri ajada nii, et rikkaks saaks juba homme. 
Või veel parem – täna õhtul. Kruvime hinda, petame kliente, 
peaasi, et raha tuleks. Küll ta tuleb, kuhu ta pääseb.
Muidugi on selliste ettevõtmiste iga lühike, kuid eesmärk on 
täidetud, kasum on kiiresti käes. Kui kliendid ja usaldus kao-
vad, paneme uksed kinni ja asutame järgmise firma. Ning ta-
litame sama moodi edasi.
Artur ütleb, et tema äri hoiavad püsti kindlad retseptid. Üks 
neist on puhtalt kulinaarne: šašlõkiks kasutab ta vaid kohalik-
ku ja esimese sordi liha. Kindlasti on ta maailmaturu hinda-
dega kursis – saaks ju osta ka kuskil Poolas külmutatud liha, 
kasumimarginaal oleks palju suurem, aga ta ei tee seda. Ta 
usub, et tema ausus tuleb ringiga tagasi.
Teine retsept on inimesed. „Ma teen kõik, et oma läbi proovi-
tud ja karastunud töötajad alles hoida,“ kinnitab ta. „Nemad 
on mu suurim väärtus.“
Kolmas retsept on ta ise. Minu arvates on see suurim austus, 
kui külakogukond võtab kellegi välismaalase lühikese ajaga 
nii omaks, et õnnetuse järel tõtatakse talle hordidena appi. 
Omakasupüüdmatult. Arturiga teatavasti nii juhtus – kui 
mullu kevadel tema baar põles, siis piltlikult öeldes polnud 
veel tukid kustunud, kui külarahvas ilma kutsumata appi tõt-
tas. 
Arturi tegemistest loe ka Tänases Kuulutjas leheküljel 4 ilmu-
nud uudislugu.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

VARGUSED
2. juunil tungiti Vihula val-
las Vainupea külas talu ai-
dahoonesse, kust varastati 
murutraktor, murutraktori 
kogumiskasti torud ning 
tabalukk. Kahju on 2020 
eurot.
1. juunil teatati politseile, 
et Rakverest Kreutzwaldi 
tänavalt kinniselt territoo-
riumilt varastati kaheksa 
velge koos rehvidega. Kah-
ju on 4000 eurot.
1. juunil teatati politseile, 
et Tapal Pikal tänaval asu-
vasse kauplusesse murti 
sisse ja varastati kalastus-
tarbeid, sülearvuti, akutrell 
ning sularaha. Kahju on 
539 eurot. 
27. mail tungiti läbi akna 
Kadrina vallas Undla külas 
talu elamuhoonesse, kust 
varastati elektrikaableid. 
Kahju on 1565 eurot.

TULEKAHJU TOOTMIS-
HOONES
31. mail kella 14.23 ajal põ-
les Haljala alevikus Rakve-
re mnt tootmishoones lae 
all elektrijuhtmestik. 
Ruum oli suitsu täis. Pääst-
jad kustutasid põlengu ja 
tuulutasid ruumi kella 
15.24ks. Põleng ruumist 
väljapoole ei levinud ja ini-
mesed vigastada ei saa-
nud. 

Kuulutaja

Kolmapäeval puhunud tugev 
tuul räsis mitmel pool Viru-
maal puid ning päästjad said 
ühtekokku 62 (Lääne-Virus 
40 ja Ida-Virus 22) väljakutset 
loodusjõududest põhjustatud 
sündmustele. Enamasti oli 
tegemist teele kukkunud 
puudega, mis olid ohtlikud 
liiklusele. Lisaks registreeriti 
ainuüksi kolmapäeval 15 juh-
tumit, kus maha olid kukku-
nud elektriliinid.
Viru-Jaagupis lennutas tuul 
ühe kasvuhoone naabriaia ja 
elektrikaabli vahele. Päästjad 
tõmbasid plastikkattega kas-
vuhoone alla ning see seoti 
edaspidise lendamise välti-
miseks köie ja kaabliga aia 
külge kinni.
Rakveres murdis tuul maha 
Laia ja Posti tänava ristmikul 
kasvanud puu (pildil), mis-

tõttu oli Posti tänav mõneks 
ajaks liiklusele suletud.
Elektrilevi andmetel oli kol-
mapäeva kella 16 seisuga Ees-
tis elektrita ligi 8200 majapi-
damist. Kõige rohkem oli rik-
keid Pärnu-, Rapla-, Järva-, 
Harju- ja Lääne-Virumaal. 
Elektrilevi käiduosakonna ju-
hataja Taivo Tõnne palub ini-
mestel olla eriti ettevaatlik 
ning väga tähelepanelik kat-
kenud ja maas vedelevate 
elektriliinidega. Neid märga-
tes tuleb kohe helistada 
Elektrilevi rikketelefonil 1343. 
Katkenud elektriliinidele ei 
tohi mingil juhul läheneda 
ega neid puudutada, kuna 
juhtmed võivad olla pinge all 
ja anda eluohtliku elektrilöö-
gi.
Kahjuks juhtus tormi tõttu ka 
traagiline õnnetus, kui Tartu-

maal Kambja vallas hukkus 
hobune, kes sattus katkenud, 
kuid pinge all olevale elektri-
liinile liiga lähedale. Viljandi-
maal Karksi vallas puhkes aga 
katkenud elektriliini tõttu tu-
lekahju.
Elektrilevi palub katkestuse 
tekkimisel enne rikketelefo-
nile 1343 helistamist oodata 
10-15 minutit, mille jooksul 
saab Elektrilevi keskpingerik-
ke korral kindlaks teha rikke 
ulatuse ja saata klientidele 
SMS-teate rikke kõrvaldami-
sest. Nii käitudes väheneb kõ-
nekeskuse koormus ja rikete 
kõrvaldamist juhtiva dispet-
šeriteni jõuab kiiremini info 
nendest madalpingeriketest, 
millest Elektrilevi juhtimis-
keskus veel teadlik ei ole. 

Aivar Ojaperv

Tugev tuul tegi palju pahandust
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MÕNE REAGA

Selleks, et kõigile kinnitada ja 
näidata, et elu läheb vaata-
mata tuleõnnetusele edasi 
ning söögikoht tegutseb taas 
tuntud headuses, korraldab 
Artur meie kandi vaat et kõige 
vägevama jaanipeo, kus pe-
aesinejaks Metsatöll.

Elu lõpuni tänulik
„Kutsun kõiki, et te oma sil-
maga näeksite: oleme kõik 
taastanud ja tegutseme eda-
si,“ lausus Artur Nersesjan. 
„Olen juba tüdinud selgita-
mast, et jah, oleme tõepoo-
lest avatud, et me ei ole ära 
kolinud, et kliendid on jätku-
valt oodatud.“
Viitna lähistel Rõmedal tegut-
sev šašlõkibaar sattus tule- 
roaks mullu aprilli keskel. Äs-
ja oli avatud juurdeehitus ja 
see polnud kahjuks kindlus-
tatud.
„Taastamine õnnestus kiires-
ti,“ rääkis Nersesjan. „Kõik 

ametnikud olid väga vastutu-
lelikud ja ajasid asja kähku. 
Saime kindlustusest raha, 
pangad soostusid laenu and-
ma, tööde lõpus ei tekkinud 
tõrkeid vastuvõtmisega. Ja 
loomulikult olen väga liiguta-
tud kohalike inimeste abist – 
mul lähevad silmad senimaa-
ni märjaks, kui seda meenu-
tan. Juba järgmisel päeval pä-
rast õnnetust tulid inimesed 
ilma kutsumata appi, kaasa 
oli võetud tehnika – tõstukid, 
kraanad jms.“
„Paljud arvasid, et pärast tu-
lekahju on meiega lõpp,“ jät-
kas ta. „Aga siia polnud ju 
mitte ainult raha maetud, 
vaid kogu hing. Ja kui kohalik 
rahvas ning vald ka appi tõt-
tasid, siis ma tõotasin endale: 
me ehitame koha kiiresti üles 
ja me tegutseme edasi! Ma 
austan appitõtanuid elu lõ-
puni. Ma ei teadnud, et eest-
lased on nii head inimesed. Ja 
ma korraldan neile nüüd igal 
aastal peo.“

Peaesinejaiks ürgsed 
eesti mehed
Arturi söögikoht Rõmedal 
avati 2005. aastal. Esimesed 
kolma aastat küpsetati šaš-
lõkki õues, 2008. aastal valmis 
söögikoha esimene osa. Koht 
on ise ennast müünud ja tu-
rundanud, sest šašlõkk on 
seal maitsev ning teenindus 
kaukaasiapäraselt sõbralik. 

Kliendid ei kadunud ka siis, 
kui valmis Viitna ümbersõit ja 
söögikoht jäi magistraalist pi-
sut eemale.
Kuidas praegu klientidega 
on? Igatahes teisipäeval, kui 
Kuulutaja Rõmedal käis, oli 
parkla autosid täis.
„Ei saa kurta,“ vastas Artur 
Nersesjan, „aga paljud endi-
sed kliendid pole veel kursis, 
et me tegutseme jälle. Seepä-
rast ma suurema jaanipeo 
korraldangi, et end taas meel-
de tuletada.“
Arturi jaanipidu algab 23. 
juunil kell 18. Õhtu nael saa-
bub kell 21, kui lavale astub 
Metsatöll. „Ma kaalusin ja ot-
sisin kaua, keda kutsuda pe-
aesinejaks, aga eestlastest 
sõbrad kinnitasid, et Metsa-
töll olevat just see õige,“ mai-
nis Artur Nersesjan. „Nad on 
sellised karused ja tõsised na-
gu õiged eestlased.“
Muud trilli-tralli toimub sel 
õhtul Rõmedal muidugi ka, 
õhtujuhina hoiab asju kont-
rolli all Ilja Golomb. Ja raha-
kotile pidu liiga ei tee – pilet 
maksab vaid 8 tagasihoidlik-
ku eurot.

Šašlõkibaar on šokist toibunud
Kui mullu kevadel langes 
populaarse Arturi šašlõki-
baari äsja valminud juur-
deehitus tuleroaks, arvasid 
paljud, et selle söögikohaga 
on nüüd kõik. Aga ei: visa 
omanik Artur Nersesjan 
ehitas koha uuesti üles, uk-
sed avati juba aastavahetu-
sel.

Aivar Ojaperv

Artur Nersesjan on visa mees, 
ta ei andnud alla ka siis, kui 
tuli osa tema elutööst hävitas. 

Foto: Aivar Ojaperv

Maavalitsuses tunnustati 
lastekaitsepäeval ettevõtlikke noori
Esmaspäeval, 1. juunil tunnustas Lääne-Viru maavalitsus 
maavalitsuse saalis ideedekonkursi „Noor ja ettevõtlik“ pari-
mate ideede autoreid ja juhendajaid. Toredate ja huvitavate 
ideede autoritele anti lisaks peaauhindadele välja ka eriau-
hinnad.
Tänavu kevadel nii Lääne-Virumaal kui ka Ukrainas Odessa 
oblasti Kominternivski rajoonis välja kuulutatud ideedekon-
kursile laekus tähtajaliselt 27 ideed Lääne-Virumaalt ja 127 
Kominternivski rajoonist Ukrainast. Projekti eesmärgiks oli 
ettevõtlikkuse arendamine ja propageerimine nii Ukrainas 
kui ka Lääne-Virumaal. Lääne-Virumaal kogunes ideid viiest 
maakonna koolist ning kõige aktiivsemad esitajad olid alg-
klasside õpilased. 
Kuna toredaid ja huvitavaid ideid oli väga palju, otsustas ko-
misjon lisaks peaauhindadele välja anda ka eriauhinnad, raa-
matupoe kinkekaardid. Konkursi peaauhinnaks olid tahvel-
arvutid, mille soetamist toetasid maakonna ettevõtjad AS PT 
Mikro, OÜ Palmse Mehaanikakoda, HAKA Plast OÜ, OÜ Po-
memet ja AS Estonian Cell.
Maavanem Marko Tormi sõnas, et täiskasvanute roll on noori 
innustada, neisse jõudu ja eneseusku süstida. „Tänapäeva 
võimaluste valguses on elus väga paljud asjad teostatavad. 
Hea idee siit, läbi raua, tule ja vee tahtmine sealt ning sünni-
vadki uued Nokiad, Skype’id ja Transferwise’id,“ innustas 
maavanem Marko Torm noori.

PARIMAD IDEED
I vanusegrupp (algklassiõpilased vanuses 7- 11 aastat) – 
Ann-Marii Suvorov „Telefoniõpetuse tund koolidesse – mo-
biilne tund“, Rakvere Gümnaasium.
II vanusegrupp (põhikooliõpilased vanuses 12-15 (16) aastat) 
– Nele Karolin Lindlo „Tahvlivihik“, Kunda Ühisgümnaasium.
III vanusegrupp (gümnaasiumi- ja kutsekooliõpilased vanu-
ses 16 aastat ja vanemad) – Randar Ivanov, Veronica Ivanov 
„Õpime üksteiselt“, Rakvere Reaalgümnaasium.

Kuulutaja

www.facebook.com/EhituseABC

5.-7. juuni
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JURIST ANNAB NÕU

Sihtasutuse Kadunud tegev-
juht Aare Rüütel ütles, et neil 
on olemas operatiivrühm, kes 
vastavalt võimalustele hak-
kab abi vajavas piirkonnas 
kogunema ja otsingutega te-
gelema. „Otsinguid alustame 
kas koos politseiga või kui 
oleme varem kohal, siis tee-
me selleks ettevalmistusi,“ li-
sas Rüütel. 

Paljud tahavad abistada
Sihtasutuse kontori seinal on 
maakaart, millesse on torga-
tud värvilised rõhknaelad: 
kollased tähistavad, et piir-
konnas on olemas vabatahtli-
kud, rohelised elusalt leitud, 
punased teadmata kadunuid 
ja sinised surnult leitud ini-
mesi. 
Kollaste täpikeste järgi saab 
aru, et Eestis on päris palju-
des kohtades olemas inime-
sed, kes otsingutes oleksid 
nõus kaasa lööma. Lääne-Vi-
rumaal on vabatahtlikud ole-
mas Võsul, Kundas, Rakkes, 
Väike-Maarjas ja Rakveres. 
Viimane juhtum, kus Viljan-
dis otsiti kaduma läinud 
6aastast poissi, tõi sihtasu-
tusse ridadesse juurde palju 
uusi liikmeid. Paljud on aval-
danud valmisolekut kohe rea-
geerida sündmusele. „See on 
meile väga suur au,“ ütles 
Rüütel.
Kadunud inimese kohta ripu-
tab sihtasutus kohe Faceboo-
ki info, mida hakatakse ak-
tiivselt jagama. Samuti on 

olemas vabatahtlike telefoni-
list, mille kaudu antakse tea-
da kogunemisest. 
Rüütel rõhutas, et kui läheda-
ne inimene on kadunud, tu-
leb hakata kiiresti tegutsema 
ja infot kas politseile või neile 
jagada. Ta ütles, et kui lähe-
dastes suhetes ollakse, siis 
tunnetatakse, kui midagi on 
pahasti. „Sisetunne ütleb, kui 
jama on käes -  ööseks pole 
koju tuldud, telefonile ei vas-
tata, naabrid on üle küsitle-
tud. Mis sest, et kell on näi-
teks kolm öösel, meie tööta-
me 24 tundi ööpäevas, samu-
ti töötab ööpäevaringselt ka 
politsei. Ei tohiks tegelikult 
häbi olla ka sellel kellaajal 
sõpradele helistada ja uurida, 
kus nooruk on,“ rääkis Rüütli.
Politsei alustab teadmata ka-
dunud inimese otsinguid ta-
valiselt info kogumisest, see-
pärast on esmaetapil tähtis 
koostöö kadunud isiku lähi-
sugulastega. Tuleks ausalt an-

da teavet koduste tülide, pa-
handuste, rahamurede, kadu-
nud isiku võimaliku suhtlus-
ringkonna ning võib-olla ka 
elukorra värskete muudatus-
te kohta. 

Oluline koostöö lähedas-
tega
Kui inimene jääb teadmata 
kadunuks pikemaks ajaks, on 
suur tõenäosus, et inimene 
ise ei soovi enda leidmist või 
on ta langenud kuriteo või 
õnnetuse ohvriks. Vahel har-
va ei soovi teadmata kadunud 
inimene teatud põhjustel 
oma lähedastega suhtlemist 
ja otsustab jääda neile taba-
matuks. 
Politsei sõnul on sellegipoo-
lest otsijate ülesanne selgita-
da välja põhjus, miks inimene 
kadunuks jäi ning võimalusel 
lähedastele vahendada, et 
inimesega on kõik hästi ja te-
ma pärast muretsema ei pea. 
Rakvere politseijaoskonnas 

käivitus suurem inimotsing 
eelmise aasta detsembris, kui 
kadunuks jäi 41aastane Har-
jumaalt pärit naine. Naise ka-
dumisest andsid teada lähe-
dased, kes ka ise lisaks vaba-
tahtlikele ja politseile aktiiv-
selt otsingutes kaasa lõid.
Kahjuks leiti naine surnuna. 
Sel aastal jäi kadunuks üks 
eakas mees ja siis viis politsei 
otsingud läbi oma jõudude-
ga. „Lähedaste info kohaselt 
oli mehel kehv tervis ning ko-
dukohast väga kaugele ta ta-
valiselt ei liikunud. Politseini-
kud kontrollisid infole tugi-
nedes piirkonda, kuid teda ei 
leitud. Lõpuks leiti mees sur-
nuna kodukohast pea 20 kilo-
meetri kauguselt,“ ütles Rak-
vere politseijaoskonna enne-
tus- ja menetlustalituse va-
nem Joel Alla. Ta rõhutas sa-
muti nagu Rüütligi infoedas-
tuse kiirust, et saaks kohe ot-
singutega alustada.

Vabatahtlikud aitavad kadunuid otsida
Paljud ei tea, et Eestis te-
gutseb sihtasutus, mis 
koondab maakondade va-
batahtlikke, kes kadunud 
inimesi vajadusel otsivad 
või abistavad inimotsingu-
tel politseid. 

Kaius Mölder

Kaart annab ülevaate vabatahtlikest ja kadunud inimestest. 
Foto: Kaius Mölder

Lugeja küsib: Kas ma võin töötada puidutööstusettevõttes 
traktoristina, kui mul ei ole T-kategooria juhiluba?

Vastab Tööinspektsiooni tööohutuse peaspetsialist Piret 
Kaljula.
Vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõiguse olemasolu 
nõue sõltub sellest, kas mootorsõidukiga osaletakse liikluses 
Eesti teedel või mitte.
Kui mootorsõidukit kasutatakse liikluseks Eesti teedel, tuleb 
lähtuda liiklusseadusest ja mootorsõidukiga töötaja peab 
omama liiklusseaduses sätestatud juhtimisõigust.
Juhul kui mootorsõidukit kasutatakse kinnisel territooriumil 
või muudel aladel, mida ei saa lugeda liiklemiseks Eesti tee-
del liiklusseaduse mõistes, ei ole liiklusseaduses sätestatud 
juhtimisõiguse omamine kohustuslik.
Sõltumata sellest, kas töötaja kasutab mootorsõidukit Eesti 
teedel või kinnisel territooriumil, tuleb selle juhi juhendami-
se ja väljaõppe osas lähtuda töötervishoiu ja tööohutuse sea-
duses ja alamaktides toodud nõuetest. 
Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 12 lõike 2 kohaselt ei 
tohi tööandja lubada töötajat tööle, kui tal puuduvad tööta-
miseks vajalikud erialateadmised ja oskused ning töötervis-
hoiu- ja tööohutusealased teadmised. Tööandja peab tööta-
jale enne tööle asumist korraldama juhendamise ja väljaõp-
pe vastavalt sotsiaalministri 14.12.2000. a määruse nr 80 
„Töötervishoiu-ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe 
kord“ §-dele 4, 5 ja 6. Vabariigi Valitsuse 11.01.2000 määruse 
nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded“ § 1 lõikest 8 tuleneb, et surve- ja tõsteseadmete, lii-
kurmasinate ja teiste suurema ohtlikkusega töövahendite ka-
sutajatele peab tööandja korraldama eriväljaõppe ja vajadu-
sel perioodilisi täiendõppeid. Sama määruse § 10 lõige 1 sä-
testab, et liikuvat töövahendit võib kasutada isik, kes on saa-
nud selle vahendi kasutamiseks nõutava väljaõppe.
Mõistete eriväljaõpe ja nõutav väljaõpe all mõeldakse välja-
õpet suurema ohtlikkusega töövahendiga töötamiseks. See 
sisaldab töövahendiga töötamise ohutusnõuete tundmist nii 
enda kui teiste isikute elu ja tervise ning keskkonna ja töö-
andja vara kaitseks, töövahendi õigete juhtimisvõtete oman-
damist, töövahendi korrasoleku kontrolli, hooldust, praktilist 
kasutamist jpm.
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MÕNE REAGA

Virumaa parimate kutseoskustega 
päästjad on Rakveres
Möödunud nädalal selgus Virumaa kutsemeisterlikkuse 
võistlustel parimate kutseoskustega päästekomando.
Väike-Maarjas toimunud võistlustel saavutasid esikoha Rak-
vere päästjad, teiseks tuli Väike-Maarja ning kolmanda koha 
pälvisid Jõhvi päästjad. 
„Üritus läks korda, oli väga hästi ette valmistatud ja läbi vii-
dud,“ sõnas Ida-Virumaa päästepiirkonnajuht Tarmo Anton. 
„Igal alal näidati üles head ettevalmistust sündmuste lahen-
damisel. Samuti oli näha meeskondade ühtsust. Kõik sellest 
üritusest osa võtnud meeskonnad olid rõõmsad ja teotahet 
täis.“
Võistlustest võtsid osa pea kõik Virumaa 11 päästekomandot, 
võistkonda ei pannud välja vaid Narva-Jõesuu ja Kohtla-Jär-
ve, see-eest Jõhvit esindas kaks võistkonda. Mõõtu võeti 
praktilistes ülesannetes, mis sarnanevad iga päev ettetuleva-
te olukordadega.

Kuulutaja

Nüüd, kus kogu Rakvere on 
vallutanud meestantsijad kui 
metsapullid, annab täna õh-
tul kontserdi temperamentne 
lauljatar Paula Lazzarino, et 
kütta kuumaks iga tantsu-
king, mis üle klubi 10 Trummi 
läve astub.
Paula Lazzarino ja Cesar Ca-
nali moodustavad duo Volko-
va, mis annab just täna, 5. 
juunil Rakvere ööklubis oma 
tänavuse tuuri ainsa kontser-
di Baltimaades. Duo muusi-
kat on kirjeldatud erinevate 
stiilinimedega  - näiteks 
electro pop, minimal wave. 
“Ma eelistan, kui sellistel 
nähtustel ei ole kindlat defi-
nitsiooni. Vihkan olukorda, 
kus muusikat saab kirjeldada 
pelgalt kahe sõnaga,” ütles 
Paula Lazzarino Kuulutajale. 
Mõisted mõisteteks, igal ju-
hul leidub Volkova muusikas 
mõnusat elektroonilist biiti, 
lahedaid kitarririffe ja atmo-
sfäärilist naisvokaali, mis 
kooskõlas tekitavad unenäo-
lise muusika nii enda sisse 
vaatamiseks kui tantsides väl-
jaelamiseks. Mis aga inspiree-
rib lauljatari muusikat loo-
ma?  “Ma ei ole päris kindel, 
ilmselt elu ise,” rääkis Paula. 
“Meie laulud räägivad sellest, 
kuidas end tunneme ja ela-
me. Lugudes ei ole ühte 

konkreetset sõnumit, pigem 
on neid mitu.”
Kuna Volkova käib juba teist 
aastat suvehooajal Euroopas 
tuuritamas, on duot võrrel-
dud Argentina jalgpallurite-
ga, kes Euroopa klubides 
mängivad. Paula Lazzarino 
sellest võrdlusest palju ei ar-
va. “Mulle tõesti ei meeldi 
jalgpall ja ma ei tea sellest mi-
dagi,” tunnistas ta. Samuti 
lükkas lauljatar ümber eelar-
vamuse, et olles argentiinlan-
na, on tal selged tangosam-
mud. “Ma ei oska tangot tant-
sida,” nentis ta häbelikult.
Argentina muusikud saabu-
sid Eestisse kolmapäeval ning 
neil on võimalus Lääne- Viru-
maal kogeda tõelist eesti ma-
aelu. Nad peatuvad Laekvere 
vallas Muuga külas vanas ta-
lumajas, kus toit valmib 
puupliidil ja sahver-ait on 
muldpõrandaga. Tänast Rak-
vere esinemist ootab lauljatar 
pikisilmi. “See oleks suurepä-
rane, kui eesti publik naudiks 
meie esinemist,” märkis ta. 
Volkova soojendusbändidena 
astuvad 10 Trummis üles Cly/
Suva ja Tamhiis, hommikuni 
mängivad muusikat DJ Suva 
ja DJ v_pagan.

Tõnu Lilleorg

Lisaks tuhandetele meestele, 
kes kogunevad juunikuu esi-
mesel nädalavahetusel Rak-
verre, et oma kolmas tantsu-
pidu maha pidada, astuvad 
peol üles ka Karl-Erik Taukar, 
Birgit ja Mari Holm. Igaüks 
neist on teinud uue loo koos-
töös meeste tantsupeo muu-
sikatiimiga HELIKOND.
Karl-Erik Taukari lauldud lu-
gu „Vennad, võidelge!“ kan-
nab endas üleskutset võidel-

da Eesti asja eest, tuletades 
meestele meelde seda, et en-
ne, kui kuhugi tormata, tuleks 
võtta aega endasse vaatami-
seks, et teha Eesti jaoks õige 
otsus. Lavastuslikus plaanis 
etendab laulja erinevate vae-
nupoolte lepitaja rolli, juhti-
des meestevägesid õiges suu-
nas. 
Birgit kehastab Maaema tü-
tart, kes oma iluga ei jäta kül-
maks ka kalgimat südant. He-

likonnaga koostööd tehtud ja 
peo jaoks värskelt valminud 
lugu „Helise“ laulab ta kohe 
peale soolotantsija numbrit 
„Päikesepoiss“, millele muu-
sika kirjutas Jakob Juhkam.
Mari Holm, kes on eelkõige 
tuntud kui vokaalansambli 
Greip esilaulja, astub peol 
üles oma esimese soolosingli-
ga, mil nimeks „Mari oli 
maias“. Sellele loole on val-
minud ka värske muusikavi-

deo, mida saate vaadata siit: 
https://youtube/1X5AASmM 
mCk 
Meeste tantsupidu KOLM toi-
mub 6. ja 7. juunil Rakveres. 
Alates reedest, 29. maist on 
suure publikumenu tõttu 
müüki pandud piletid ka 6. 
juunil kell 15.00 toimuvale 
peaproov-etendusele Rakvere 
staadionil.

Kuulutaja

Meeste tantsupeol esinevad Karl-Erik Taukar, Birgit ja Mari Holm

Argentina bänd kütab Rakvere klubi troopiliseks
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PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Stik Autoremont pakub tööd 
koristajale juulikuuks. Vabaduse 
tn.12 Raido 5096 184

• Pakume tööd puhastusteenin-
dajatele Rakveres ja Tapal. Tel 
5259 495

• Pakkuda suveks tööd kliendi-
teenindajana puhkuseasendajale 
Rakvere Põhjakeskuses Lastemaa 
kaupluses. Lisainfo 5064 307, mar-
tin@lastemaa.ee

• Puhkemaja vajab abilist. B- kat. 
Tel 5820 1895

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti 
remont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• Vajan metsameest B-kat. juhi-
loaga. Minu varustus. Rakverest. 
Tel 5673 5648

• Poolhaagiskallurile vajatakse 
juhti. Telefon 372 5010 433

• Võtan tööle väikeekskavaa-
torijuhi. Vajalik C-kategooria 
juhiluba. Võib ka osalise tööajaga. 
Tel 5143 783

• Otsin autojuhti. Nõutav B- ja 
C-kat. juhiluba. Tel 5549 113

• Vajame autojuhti Soome-Eesti 
tööle,  L, P vabad. Telefon 372 
5308 3700

• Vajame autojuhti Skandinaa-
viasse sisetööle. Ttelefon 372 
5308 3700

• Brennus OÜ pakub tööd C- kat. 
autojuhile, kogemusega tagaluuk-
tõstukautoga jaotusvedudel. Tel 
5011 040 või alvar@veabalati.ee

• Pakkuda tööd ekskavaatori ju-
hile. Nõutav B- ja C-kat. juhiluba. 
Tel 5549 113

• USS Security Eesti pakub 
t ö ö d  L ä ä n e - V i r u m a a 
piirkonna turvatöötajale , 
kelle tööülesanneteks on 
turvalisuse ja hea teeninduse 
t a ga m i n e  k au b a n d u s -  ja 
e s i n d u s o b j e kt i l .  Pa ku m e 
tööalast väljaõpet, stabiilset 
tööd ja arenemisvõimalusi. 
Tööaeg on paindlik,  mis 
sisaldab nii päevaseid kui 
öiseid vahetusi. Kõigile meie 
töötajatele laieneb igakuine 
spordisoodustus. Lisainfo tel 
5558 0057; 5306 0946; 336 3903 
või tule kohale: Turu plats 3, 
Rakvere E-R 9.00-16.00, e-post: 
tiit.kivimagi@uss.ee

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
kogemustega tislerit. Asukoht 
Rakvere Arkna tee 1 F. Tel 5344 
4989

• Pakun tööd tänavakivide pai-
galdajale. Vajalik iseseisev töö-
kogemus ja oma transport. Tel 
5394 6666

• Raum OÜ otsib tootmisesse 
järkamissae operaatorit ja abi-
töölisi, töö sobib ka naisetrahvale 
(tööalane väljaõpe kohapeal), töö 
on vahetustega asukoht Rakvere 
Arkna tee 1 F. Tel: 5156342

• Otsin head töömeest, kes lihviks 
minu parkettpõranda. Pakkumi-
sed telefonil 5269 473

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746

• Rakvere JK Tarvas  kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitrenni. 
Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 5344 
9925
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Mis küla see on? Mis lavastus 
see on?
Üllar Saaremäe (ÜS): See on 
väga prohvetlik lugu ja veidral 
kombel just tänasel päeval 
kõnekas.
See on väga mastaapne teos, 
just ajalises mõttes. See käib 
läbi 33 aastat, Jeesuse vanuse. 
Lugu algab Berliini müüri 
langemisega aastal 1989 ja 
lõppeb 2023. Sinna sisse 
jäävad III maailmasõda, 
meeletu masu, tsivilisatsio-
oni praktiline häving, maa-
kera kokkupõrge komeediga. 
See raamat on kirjutatud 20 
aastat tagasi ja selles loos al-
gabki 2015. aastal III maail-
masõda. Ma loodan, et see 
prohvetlikkus pole siiski täp-
piminek. Kogu selle karmi 
reaalsuse sees on aga tegem-
ist äärmiselt positiivse, elu-
jaatava, optimistliku looga ja 
ma loodan, et ka koomilisega.
Lugu räägib sellest, et üks va-
na kommunist ja kirikupõle-
taja hakkab otsi andma ning 
pärandab oma pojapojale 
meeletu hulga maad Soomes, 
Vene piiri ääres ning igavese 
hunniku raha. Ta palub poja-
pojal ehitada kirik. Pojapoeg 
tubli soome mehena võtab 
kirve, valib metsa ja hakkab 
tööle. Kohe hakkavad tema 
ümber kogunema abimehed, 
tekib aktsioon ehituslubade 
ja muude selliste takistuste-
ga, kohale ilmuvad rohelised, 
tekkivad hipikommuunid ja 
kogu selle 33 aastaga kerkib 

kiriku ümber küla, kus on nii 
kool kui haigla ja üldse kõik, 
mis ühes külas peab olema. 
Sellest külast saab ainus oaas 
selles hukkuvas maailmas. 
Tüki valis välja lavastaja 
Jaanus Rohumaa, kes on seda 
juba mitu aastat endaga 
kandnud. Viimasel ajal lavas-
tab ta üsna harva. Osaleb 
terve Rakvere teatri trupp 
ning suurem osa Viljandi kul-
tuuriakadeemia 11. lennust.

Karl Robert Saaremäe (KRS): 
Minu põhiroll on Somaaliast 
pärit sepp. See näitab minu 
meelest väga ilmekalt kogu 
selle kiriku ümber koguneva 
seltskonna mitmekülgsust. 
Kas saab olla midagi veel 
ebatavalisemat kui mustana-

haline sepp Soomes, kes 
leiab, et tema õige koht on 
selles külas ja kõik, mida ta 
teeb, on just seal vajalik?

ÜS: Selles külas puudub iga-
sugune diskrimineerimine, 
seal ei pöörata tähelepanu ei 
nahavärvile, seksuaalsusele 
ega usulistele tõekspid-
amistele. Muide, see sepp on 
võimeline tegema igasuguse-
id asju alates reejalastest, mi-
da ta ju Aafrikas eriti teha ei 
saanud, lõpetades auruma-
sinate ja valtsiveskitega.

KRS: Sepp on ühiskonna 
arvestatav liige, tema ar-
vamus loeb, temalt küsitakse 
nõu, tema ideid kuulatakse. 
See näitab ka tolerantsi selles 

külas. Kõik need erinevad 
lülid, kes võib-olla üksi ei 
oleks midagi, moodustavad 
koos imelise terviku, mis toi-
mib.

Kuidas on olla koostööpart-
nerid laval?
ÜS: See on meie jaoks kolmas 
tükk koos teha, esimene oli 
„Täismäng“, teine „Vennad 
Lõvisüdamed“.

KRS: Selle aja jooksul on 
minu suhtumine teatrisse to-
taalselt muutunud. 
„Täismängu“ ajal mõtlesin 
ma selle peale, et sel hetkel, 
kui ma laval ei pea olema, 
saan kohvikus jäätist süüa. 
Nüüd ma vaatan, kuidas pro-
fid tööd teevad, ja püüan mi-

dagi kõrva taha panna. Teat-
rikooli teisel kursusel on pro-
fessionaalse teatriga koos 
töötamine väga vajalik ja 
õpetlik. 
Näitlejatest vanemate lapse-
na tunnen ma muidugi teata-
vat taaka. Aga see on minuga 
igas teatris kaasas, nii et miks 
mitte mängida siin, nendega 
koos. Igasugune tagasiside on 
noorele näitlejale väga olu-
line. Selles mõttes on isaga 
väga hea koos töötada. Ma 
tunnen teda ja usaldan tema 
tagasisidet. Ta annab seda ka 
isalikult, püüdes mind säästa 
mingitest targutustest. Teisalt 
on see kõik ka keeruline, olen 
siin ju koos kursusekaaslaste-
ga, kelle jaoks see on täiesti 
võõras keskkond, aga mina 
olen selles teatris üles 
kasvanud. Siin on inimesed, 
kes on mind väiksest saadik 
tundnud, ja mul tekib küsi-
mus, kui tõsiselt võetav mina 
olen. 

ÜS: Ma arvan, et sind ei võeta 
kuidagi erinevalt. Suhtutakse 
ikka sama respekti ja abistava 
käega nagu kursusekaaslast-
essegi. 

KRS: Ma tunnen siiski mingit 
ebamugavust. See on umbes 
sama nagu siis, kui põhikoo-
lis on ema sul klassijuhataja.
Aga tegelikult olen ma mui-
dugi väga tänulik, et mul on 
isa, ema ja kõik teised kollee-
gid, kellelt ma saangi tagasisi-
det küsida. See amet, see os-
kus tulebki praktikast ja ta-
gasisidest.

ÜS: Mina ei suhtu oma poega 
kuidagi teistmoodi, ei leebe-
malt ega karmimalt kui teist-
esse tudengitesse. Ma mäle-
tan küll, kuidas oli olla teise 
kursuse tudeng. Muide, Karl 
Robert on vist esimene Kalju 
Komissarovi õpilane, kes on 
tema õpilaste laps. 

Ringo Ramul astub Nukuteat-
ri suvetükis „Dorian Gray 
portree“ üles James Vane`i 
osas, olles algul 16astane 
ning hiljem 18 aastat vanem.
„Selle ea muutumise poolest 
lahe roll,“ ütles Ringo, kes on 
lõpetamas teist õppeaastat 
Viljandi kultuuriakadeemia 
teatrikoolis. Jamesile ei meel-
di tähelepanu, mida Dorian 
osutab tema õele Sibylile, ja 
noormeeste suhted võtavad 
terava iseloomu. Tüki aluseks 
oleva Oscar Wilde`i raamatu 
luges Ringo läbi enne proove 
ja praegugi on see tema Nu-
kuteatri garderoobi laual. 
„Keskkooliajal ma seda ei lu-
genud, mäletan, et see oli vä-

ga popp tüdrukute seas,“ lau-
sus noornäitleja, kes tegi tut-
vust teatrimaailmaga Rakvere 
Gümnaasiumis õppides, kui 
lõi kaasa sealses teatrian-
samblis. Lavastuse temaatika 
on küllaltki sünge, samas tõo-
tab väline pilt tulla atraktiiv-
ne. Mängitakse Tallinna va-
nalinnas tühjalt seisvas He-
liose kinos, mis on seest kül-
laltki räämas ja olnud aastaid 
kütmata. „Nägime proovide 
ajal isegi ühte rotti,“ mainis 
Ringo. Lisaks tegelaste teksti-
le kasutab lavastaja Vahur 
Keller ka visuaalteatri ele-
mente, näiteks varjuteatrit. 
Visuaalteater on kõik see, mi-
da saab vastu võtta silmade-

ga, ilma sõnadeta. 
Lavastuse nimitegelane Do-
rian, keda mängib Mart Müü-
risepp, on andunud pahede-
le, ta tahab võtta elust kõike, 
mis võtta annab, mõtlemata 
tagajärgedele. Samas on pea-
tegelasel erinevad soovid, te-
ma sees käib võitlus. „Lavas-
taja on öelnud, et läheme sel-
le asjaga lõpuni välja, nii 
näeb laval vägivalda ja ka sek-
suaalseid stseene,“ selgitas 
Ringo põhjust, miks lavastus 
on noorematele kui 16aasta-
sed keelatud.
„Huvitav on olla siin,“ on Rin-
go asjade käiguga rahul, et 
saab tudengina kaasa lüüa 
profiteatri suures suveeten-

duses. Kusjuures lavastuses 
tema õde Sibylit mängib kur-
suseõde Jaune Kimmel, kes 
on tuntud ka kui teleseriaali 
„Elu keset linna“ osatäitja. 
„Väga tore, et meid Jaunega 
valiti siia ja me pole enam 
massistseenides nagu mul-
lusuvises etenduses „Kapten 
Granti lapsed“, nüüd on meil 
võimalus olla indiviidid, 
konkreetsed tegelased,“ lau-
sus näitleja. Ringo Ramuli 
kursusekaaslased löövad kaa-
sa aga Rakvere Teatri suvela-
vastuses „Maailma parim kü-
la“, millest saab lähemalt lu-
geda kõrvalartiklist.

Tõnu Lilleorg

Juba juulis näeb Palmse mõisa 
moonakate majas Rakvere 
Teatri koguperetükki „Mina 
olin veel väikene“. Pildil 
võrratu peaosatäitja Marin 
Mägi-Efert. 

Foto: Heigo Teder

Kogu suveteatriinfo 
ühes nimekirjas
Eesti suve üks lemmiktegevu-
si - suveetenduste külastami-
ne - on tuure üles võtmas. 
Kindlasti tasub nii tulihinge-
listel teatrisõpradel kui ka 
teatrisse harvem sattuvatel 
inimestel hoolega valida, mil-
liseid etendusi pakutavast 
rikkalikust valikust külastada. 
Eesti teatriagentuur on ini-
mestele appi tulnud ja koos-
tanud ilmselt täieliku profi-
teatrite mängitavate suvee-
tenduste nimekirja. Muide, 
ära on toodud ka rahvateatri 
etendus „Trepikoda“, mida 
mängitakse Albu vallas Järva-
maal. Selle nimekirja leiab, 
kui minna teater.ee veebikül-
jele ja kohe avalehe keskel 
klõpsata artiklile „Teatrisuvi 
2015“. Võib päris kindel olla, 
et teatrielamuste jahtimisel 
iseloomustab olukorda igati 
täpselt vanasõna: „Kes otsib, 
see leiab.“

Tõnu Lilleorg

Rakverlane mängib pealinna suvetükis noort inglast

Ringo Ramul istub grimmitoolis, paremal grimmikunstnik 
Aimi Etverk. 

Foto: erakogu

Kirikust algab küla
Rakvere Teatri suvelavas-
tus „Maailma parim küla“ 
tõotab pakkuda mitme-
külgset elamust, seda nii 
heidutavate tulevikuvisioo-
nide kui helgete lahendus-
tena. 19. juunil esietendu-
vas lavaloos löövad teiste 
seas kaasa isa-poega Saare-
mäed.

Maris Marko

Kaks Saaremäed ühel laval: Üllar mängib kirikuehitajat ja Karl Robert seppa. 
Foto: Mari Rohtla
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Enne jaanipäeva lõpetab Vil-
jandi Kultuuriakadeemia 10. 
lend näitlejaid-lavastajaid. 
Alates 10. juunist veedavad 
noored nädala Juunituuri 
raames mööda maad etendu-
si andes. 
Tee viib elluastujate kodu-
kohtadesse, et jutustada läbi-
tud kooliteest ja näidata pub-
likule, mida teha tuleb, et 
teatrikunsti alal professio-
naaliks saada. „Etendused 
koosnevad kooliajal tehtud 
numbritest, mida nüüd, neli 
aastat targemana, üritame 
koos publikuga mõista,“ ütles 
Tartust pärit Kristjan Lüüs 
mosaiikse lavaloo kohta, kus 
ka muhe nali on omal kohal. 
„Jutustame lugu, kuidas 
meist said näitlejad ja lavas-
tajad,“ lausus Rakverest pärit 
Birgit Landberg. Etendusel 
saab kuulda, kuidas juuni-
tuurilased on õppeaja jooksul 
mõelnud ja tundnud. „See on 
lugu kõigile - neile, kes otsi-
vad meelelahutust, neile, kes 
tahavad teada, kuidas teatri-
koolis elu käib, ning kõikidele 
meie sõpradele, peredele ja 
kaasaelajatele,“ ütles Land-
berg.
„Usume, et meie kogemus 

kõnetab igaüht, kes kunagi 
on oma unistuse nimel tööd 
teinud, sealjuures täpsemalt 
teadmata, mida tegelikult va-
ja on,“ ütles Tallinnast pärit 
Jaanika Tammaru. „Sihtkoh-
tade valiku mitmekesisusega 
tahame kinnitada oma usku-
must, et kultuur ei kuulu ai-
nult suurlinnadesse,“ lausus 
ta.
Moodsatele noortele kohaselt 

kogusid juunituurilased raha 
ettevõtmiseks Hooandja por-
taalis, kus 124 annetaja abiga 
täitus ringreisi eelarve isegi 
väikese ülejäägiga. Landbergi 
sõnul tahavad nad otsida ise 
võimalusi, kuidas end vajali-
kuks teha. „Me saame olla ai-
nult need ja jõuda nii kauge-
le, kui me ise jõuda soovime. 
Ma usun, et see tuur on meie 
visaduse ehe näide - teeme 

Eestile ringi peale ja mängi-
me 11 erinevas etenduspai-
gas,“ lausus Birgit Landberg. 
„Kooliga seoses on jäänud 
vaid üks asi  – juunituur, ja oi, 
seda ma ootan,“ oli Jaanika 
Tammaru nädal enne tuuri 
algust ootusärev.

Tõnu Lilleorg

Teater

Tudengid võtavad kooliaja kokku
50 PROTSENTI RAKVERE 
TEATRI NÄITLEJATEST 

VILJANDI KOOLIGA

Et Viljandi Kultuuriakadeemias asub väärt 
teatrikool, tõestab pilk Rakvere Teatri trupi 
koosseisule. Teatri 18 näitlejast tervelt 9 ehk 
pooled on näitlemisoskused omandanud 
Viljandis, kus näitlejaid hakati õpetama 
90ndate algul.

Juunituuri seltskond, vasakult esireas: Kaarel Targo, Liina Leinberg, Kristo Veinberg, Fatme Helge 
Leevald, Silver Kaljula, keskel istuvad Lennart Peep, Laura Niils, Birgit Landberg, Sander Rebane, 
tagareas seisavad Kaija M. Kalvet, Karl Edgar Tammi, Mihkel Kallaste, Lauri Mäesepp, Rauno 
Polman, Märt Koik, Kristjan Lüüs ja Jaanika Tammaru. 

Foto: Heigo Teder

KUIDAS JUUNITUURILASED 
LÄBIMÄRJAKS SAID

Birgit Landberg: „Teise 
aasta suvel mängisime 
lavastust “Pokumäng” 
Pokumaal. Sadas padu-
vihma, aga lapsed olid 
kohal, istusid vihmavar-
jude all ja ootasid teatri-
elamust. Elamuse nad 
ka said, sest kui me po-
kudena lavale astusime, 
otsustas vihm oma mak-
simumi saavutada, esi-
mese minutiga olime läbimärjad. Aga tõeline “ela-
mus” saabus siis, mil äike me pea kohal nooli pil-
dus. Väga meeldejääv kogemus. Etenduse lõpetasi-
me päikesepaistes.“

Foto: Pokumaa
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Igasugune võõrkeha toidus 
tekitab vastikustunnet, mis-
tõttu loobub tarbija sageli 
selle kasutamisest. Kogemus-
tele tuginedes leitakse sealt 
kõige sagedamini eluslooma-
sid, aga teada on antud ka 
erinevatest võõrkehadest, 
mis on kas tootmise või hoo-
piski töötaja süü tõttu toitu 
kukkunud.
Üks Rakvere elanik rääkis, et 
ostis Tere kohvikoorepaki, et 
sellest kastet valmistada. Al-
guses tundus kõik korras ole-
vat, kuni kuulis, et mingi kõva 
asi loksub pakis. 
Kuna viimasel ajal levivad 
meedias igasugu jutud veid-
ratest leidudest toidu sees, 
kallas naine kohe paki sisu 
kraanikaussi. Peale seda lõi-
kas tetrapaki katki, et näha, 
mis võis koore sisse sattuda. 
Õnneks polnud seal midagi 
hullu, sest paki põhjas oli veel 
teinegi kinnituskork. 
Tere kvaliteedijuht Kaisa 
Ringmäe ütles, et sellise mu-
rega peaks tarbijad pöördu-
ma eelkõige tootja poole. Ta 
täpsustas siiski, et tegemist 
oli korgiga, mida seade peab 
antud toote pakendile paigal-
dama, kuid kogemata oli seda 
tootele kaks tükki sattunud. 
„Koore villimisseade paigal-
dab esmalt tühjale pakendile 
korgi ja kui andur on ära 
kontrollinud, et kork on pai-
gas, lastakse koor sisse. Seade 
paneb korke korraga kahele 

pakendile. Kui juhuse tõttu 
satub seade võtma kaks korki 
korraga, mida juhtub harva, 
siis kukub teine kork tavali-
selt paki kõrvale maha. Asja-
olude kokkulangemise tõttu 
on olemas teoreetiline või-
malus, et üleliigne kork ku-
kub kõrvalolevasse tühja pa-
kendisse. Sellistel juhtudel on 
põhimõtteliselt võimatu ilma 
pakendit avamata korgi ole-
masolu koorepakendis tuvas-
tada,“ lisas Ringmäe. 
Ta edastas vabanduse, et nii-

sugune juhtum aset leidis.
Tarbijakaitse soovitab toidu 
seest võõrkeha leidmisel esi-
mese asjana pöörduda tee-
nindaja poole, kes aitab leida 
sobiva lahenduse. Kui teenin-
dajaga mõlemaid osapooli ra-
huldavat tulemust ei leita, 
peaks klient püüdma kontak-
ti saada juhataja või omani-
kuga. Abi saamata võib klient 
esitada tarbijakaitseametile 
kaebuse.

Mari Mölder

Klõbisev koorepakk tekitas muret

Lugejafoto: koorepaki seest vaatas vastu plastmassist kork.

Kinnitusvahendite, tööriista-
de ja hoolduskemikaalide 
hulgimüügiga tegelev AS 
Würth kolis tänavu märtsis 
oma Rakvere esinduse uude 
asupaika Niine tänaval. Too-
na selle puhul suurt pidu ei 
peetud, küll aga selle nädala 
kolmapäeval, kui lindilõika-
mistseremooniale olid kutsu-
tud koostööpartnerid ja 
muud ametimehed.
„Kui Würth midagi korraldab, 
siis põhjalikult,“ kõlas kokku-
tulnute suust ja neil oli õigus: 
kogu tseremoonia ei koosne-
nud kääride klõbistamisest ja 
niisama targutamisest, vaid 
oligi midagi enamat. Püsti oli 
pandud sõu, kus bänd musit-
seeris sõna otseses mõttes 
tööriistadel ning akrobaadi-
neiu ja kidramees hõljusid 
lae all (pildil). Metallist lindi 
pidid ettevõtte juhatuse esi-

mees Lauri Luks, maavanem 
Marko Torm ja Rakvere esin-
duse juhataja Mihkel Mosel 
läbi lõikama ketaslõikuriga.
Würth on Saksamaalt alguse 
saanud perefirma, mis pea 
kõik müügis oleva kauba too-
dab ise. Rakveres avati esime-
ne Würthi esindus 1998. aas-
tal.
„Tahame olla kliendi juures, 
seepärast on meil esindused 
kõikides maakondades,“ rää-
kis Würth ASi juhatuse esi-
mees Lauri Luks. „Seepärast 
on ka kolimine suuremale 
pinnale iseenesestmõistetav. 
Ärilises mõttes polegi praegu 
võib-olla kõige paremad ajad, 
aga küll need paari aasta pä-
rast jälle tulevad. Ka Rakvere 
uues esinduses tegutseme 
perspektiiviga – meil on näi-
teks kontoris kaks vaba töö-
lauda, sest kindlasti tekib 

nende järele vajadus.“
Luks kinnitas, et Würth rõhub 
kvaliteedile. „Võib-olla on 
kruvikeeraja meie juures tõe-
poolest neli korda kallim kui 
mõnes soodusmarketis, aga 
see on profitööriist, mille ka-
sutaja teab, et ta ei pea jälle ja 
jälle minema uut ostma, sest 
vana purunes. Töömehel 
maksab aeg, ta vajab kvali-
teetseid riistu.“
Vast avatud Rakvere esindu-
ses on müügipinda umbes 
600 ruutmeetrit, tegemist on 
Eesti suurima Würthi esindu-
sega. Esindus tegutseb aad-
ressil Niine 4a, varem oli sa-
mades ruumides Decora 
kauplus.

Aivar Ojaperv

Würth korraldas meeleoluka 
lindilõikamispeo

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Suvi on Eestis meelelahutuse, 
festivalide ja turneede tip-
paeg. Teiste seas külastavad 
Eestit rändtsirkused, kus ka-
sutatakse etteastetes loomi. 
Sellised etteasted pakuvad 
vaatajatele põnevust ja rõõ-
mu. Miks siis ometi looma-
kaitsjad ja paljud teised loo-
made heaolust hoolivad ini-
mesed taolisi lõbusaid ette-
võtmisi laidavad? Põhjuseid 
on mitu.

1. Tsirkus ei suuda tagada 
loomade heaolu. Loomadel 
pole tsirkuses piisavat liiku-
misruumi, neil puuduvad 
loomuomased tingimused 
ning nende elurütm on sageli 
häiritud müra, valguse ja vib-
ratsiooni tõttu.
2. Tsirkuses sunnitakse loo-
mi esitama loomuvastaseid 
trikke. Tsirkusetreeningutes 
kasutatakse metsloomade al-
lutamiseks metallist konkse, 
piitsasid, keppe, elektrišokke 
ja muid sunnivahendeid.
3. Rändtsirkuse loomi trans-
porditakse pikki vahemaid 
kitsastes ja halva ventilat-
siooniga vagunites või treile-
rites, kus nad veedavad suu-
rema osa ajast ka esinemis-
kohta jõudes.
4. Tsirkuseloomad kannata-
vad stressi all, mis väljendub 
mh stereotüüpses käitumi-
ses: edasi-tagasi ringlemises 

või sama liigutuse pidevas 
kordamises.
5. Ruumikitsikusest tingitud 
hügieeniprobleemid suuren-
davad loomade haigestumis-
riski ning tsirkuste rändava 
iseloomu tõttu ei suudeta 
loomadele tagada adekvaat-
set veterinaarabi.
6. Tsirkuseloomad võivad ol-
la vabast loodusest illegaal-
selt püütud, sest loomade pä-
ritolu on raske kindlaks teha. 
Kui tsirkuseolud põhjustavad 
kannatusi ka tehistingimus-
tes sündinud loomadele, siis 
vabast loodusest püütud loo-
made jaoks on tsirkusesse 
sattumine psühholoogiliselt 
kirjeldamatult raske ja selle 
tagajärjel võib loom isegi sur-
ra.
7. Tsirkus rikub laste väär-
tushinnangud. Lastepsühho-
loogid on leidnud, et tsirku-
seloomade etteastete näge-
mine loob lastele loomadest 
vale kujutluspildi ning nad 
võivad selle tulemusena ha-
kata pidama domineerimist 
ja loomade vägivaldset koht-
lemist loomulikuks.
8. Loomade ekspluateerimi-
ne ehk nende sundimine 
ebaloomulikule tegevusele 
inimese meelelahutuse ni-
mel on oma olemuselt eba-
eetiline.

Tallinnas Solarise kinos ja 

Pärnus Apollo kinos esitletak-
se 18. juulini filmiseansside 
eel liikuvaid pilte, mis kutsu-
vad üles keelustama loomat-
sirkused Eestis.
MTÜ loomade eestkoste or-
ganisatsiooni Loomus kam-
paania eesmärk on toetada 
seadusmuudatust, mis ei lu-
baks tsirkuses kasutada loo-
mi. Märtsis saatis Põlluma-
jandusministeerium kooskõ-
lastusringile eelnõu, millega 
plaanitakse keelustada ainult 
teatud liikide nagu suurte 
kaslaste, karude, ahvide ja 
elevantide kasutamine tsirku-
ses. Loomuse seisukoht on, et 
ka teisi loomaliike ei tohiks 
tsirkustes kasutada.
Kampaania “Kaotame need 
loomatsirkused ometi ära!” 
koosneb viiest fotost, millel 
on rakendatud omapärast, 
kolmemõõtmelist efekti ni-
mega parallax. Fotode ja idee 
autor on fotograaf Virgo 
Haan. Haan on varasemalt 
samasugust efekti kasutanud 
oma näitustel “India laste sil-
mades” ja “Hääleproov”.
Vaata videot: https://youtu.
be/mouiM8xI3_A

Annika Lepp, 
MTÜ Loomus

Kaheksa põhjust, 
miks loomade koht pole tsirkuses
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Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-250 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Rakveres L.Koidula 7 neljandal 
korrusel 2-toaline korter. Üldpind 
48,9 m2. HIND 27000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR . Helista 
53331805 Olev

Müüa ajaloolise hõnguga 2-toaline 
ahiküttega korter Rakveres Piiri 
tänaval teisel korrusel. Üldpind 
43,9 m2. HIND 23900 EUR. Helista 
5530227 Eino

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 2 
kolmandal korrusel 3-toaline korter. 
Üldpind 49 m2. HIND 28900 EUR. 
KAUPLE! Helista 5530227 Eino

Müüa Väike-Maarja vallas Eipris 
talumaja. Kõrvalhooneteks on saun, 
kelder, ait, laut ja pumbamaja. 
Üldpind 286 m2, krunt 8,6 ha. HIND 
29900 EUR . Helista 53331805 Olev

Müüa ilus 4-toaline maja Rägavere 
vallas Jõekaldal. Üldpind 100 m2, 
krunt 2,3 ha. HIND 75000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa ilus väike maja Sõmerul, 
Kooli 21. Maja on 6-toaline. Krunt 
3410 m2. HIND 120000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa ilus väike maja Rakvere 
äärelinnas Heina tänaval. Üldpind 
88 m2, krunt 1218 m2. HIND 108000 
EUR. Helista 5530227 Eino

M ü ü a  p r i v a a t s e s  a s u k o h a s , 
Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a 
ridaelamuboks. Üldpind 167,6m2, 
krunt 382 m2. HIND 79000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa kinnistu Essu külas. Kinnitul 
on ladu-katlamaja (613,4m2), 
kütusepumpla ja kütusehoidla. Krunt 
6 533 m2, elekter. HIND 28000 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

MÜÜA ÄRIPIND

Müüa äripind Rakveres, Posti 25 
esimesel korrusel. Üldpind 93,8 m2. 
HIND 29000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Üürile anda äriruumid Rakveres, 
Rägavere 35 teisel korrusel. Suuruses 
12 m2, 20m2, ja 50m2. HINNAD: 12 
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Rendile anda kesklinnas Laada 29 
esimesel korrusel äripind. Üldpind 
175 m2. Ruumid on väga heas korras. 
HIND 10 EUR/m2. Helista 53331805 
Olev

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

NELJATOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

ÄRIPIND

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu

Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tapa, Paide mnt 61, II k, 30 m2, 
remonditud, H: 3900 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, 
I k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 17 600 € 
tel. 52 88 670 Mare.

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare

Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 
m2, rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  
H: 200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 8, III k, üp 35,7 m2  
H: 2500 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  
H: 570 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  
H: 1580 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare

Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H: 9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa,  Jaama, II k, 40,2 m2, 
ahiküte H: 8500 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Turu, Vk, 43,8m2 H: 9000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 H: 
6500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 
H: 4500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Roheline 20a, Ik, 38,2 m2 
H: 8500 € tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:12 500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:9900 €  tel: 51 10 478 Urmas   

Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

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: 21 500 € tel.: 50 13 658 Anu  

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II 
k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  
H: 1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2 
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 
½ korteriomandist H: 1050 € + KÜ 
võlg tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, 
rõdu. H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu 

Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, 
üp 79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 

Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 
rõdu  H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 
179 m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

V ä i k e - M a a r j a  a l ,  A i a  t n , 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 m2, 
krunt 2038 m2, palkmaja H: 8900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2 H: 16 
000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, 
üp 151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 
88 670 Mare 

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2, saun, garaaž H: 
10 000 € tel: 51 16 466 Helve

Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 
6, kivimaja, krunt 2273 m2, üp 
295,3 m2 H: 11 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900 € tel: 51 
16 466 Helve 

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 
m2, üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle

Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 
Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 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, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, 
H: 29 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, 
H: 20 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, 
H: 45 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 
478 Urmas

Tamsalu, Tamme, krunt 1200 
m2, üp 174,5 m2 H: 45 000 € tel: 
51 16 466 Helve

Tapa linn, Pikk 12, renov, eraldi 
sissepääs, 39m2, H: 19 700 € tel: 51 
10 478 Urmas 

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Hind 14 200 €. Info tel 5333 
3651

• Müüa otse omanikult 1toaline k.m. 
korter Rakveres koos mööbli ja muu 
sisustusega (külmik, boiler). Talvine 
küte võimalik endal reguleerida. Hind 
17 000 €, tingi! Tel 5664 8311

•  M ü ü a  1 t o a l i n e  a h i k ü t t e g a 
korter Mäekalda tänaval. Vesi ja 
kanalisatsioon on sees. Uued aknad, 
uks ja boiler. Puukuur koos puudega. 
Hind 8 700 €. Tel 5567 1672

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Tuba ja köök eraldi, WC 
ja  dušš, linna vesi ja kanal., olemas 
puukuur, väga väiksete kuludega 
kor ter,  võimalus  väl ja  ehitada 
katusealune ~15 m2. Hind 9200 €. Tel 
5198 8087

• Müüa Vinnis 1toaline korter. Hind 
kokkuleppel. Tel 529 1819

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline korter. 
Kiire! Tel 5230 428

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres, otse omanikult. Hind 25 000 
€. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline ahiküttega suure 
r õ d u g a  k o r t e r  r e n o v e e r i t u d 
kortermajas Rakveres Ilu pst 6. Fotod 
ja kirjeldus www.kv.ee. Hind 26 500 €. 
Tel 5874 5469

• Müüa Rakveres 2toaline ahiküttega 
korter (36 m2). Vesi, kanalisatsioon, 
vajab remonti. Hind 15 500 €. Tel 5569 
5227, õhtuti

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Võidu tn 53. V korrus, 49 m2. Tel 5373 
0689

KINNISVARA

• Soovin üürida ahiküttega korteri 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 5902 
9100

• Soovin pikemaks ajaks üürida  3- 
või 4toalise korteri Rakveres. Tel 55 
625 624

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
100 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile puuküttega 1toaline 
korter Rakveres kesklinna läheduses. 
Majanduskulud väikesed, vesi väljas. 
Sobilik üksikule inimesele. Tel 5330 
4937

• Üürile anda heas korras möbleeritud 
mugavustega korter Sõmerul Põllu 4 
(18 m2). Hind 125 €/kuu + kom.maks 
+ el. Tel 5664 4088

• Anda üürile Vinnis 1toaline keskküt-
tega korter (IV korrusel) otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. Tel 
5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Tapal. Üür 30 € + kom.maksud. 
Tel 5623 4575

• Anda üürile pikemaks ajaks 2toaline 
k.m. korter Rakvere kesklinnas (osal. 
möbl., II k., külmik, TV). Üür 160 € 
+ kom.kulud. Tagatisraha nõue. Tel 
5884 1201

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. Hind 
180 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline k.m. korter Pikk 
66. Üür 280 €/kuus + kom.maksud. Info 
tööajal tel. 32 40 809

• Anda üürile alates 1.07 k.m. 2toaline 
möbleeritud korter Rakvere kesklin-
nas. Üür 180 € + kom.maks, tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1567

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter otse omanikult Sõmerul. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 3toaline korter Rakve-
res. Tel 5818 0294

• Üürile anda suvila Võsul. 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš. Tel 5660 3408

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 
5164 685

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe kätte! 
Tel 5226 500

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5081 311, Marek

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5550 0588

• Soovin osta remonditud 2-3toalise 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
5162 260

• Ostan 1-3toalise korteri Rakveres. 
Võib vajada remonti. Tel 5895 3137

• Ostetakse kiiresti 2- või 3toaline 
korter  Tapal või Kadrinas, võib 
remonti vajada. Tel 5110 478

• Ostame heas seisukorras maja 
Rakverest kuni 10 km kaugusel (eriti 
eelistatud Sõmeru vald, Rakvere vald). 
Tel 5559 0743

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 1,8TD 2003. a 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2300 €. Tel 5024 288

• Müüa NIVA 2123 (kastikas) bens-
gaas 2002. a. Hea tehn. seisuk., esineb 
värviparandusi, läbivat roostet pole, 
konks, kesklukk, rauad, korralik. rehvid 
M+S. Küsi lisa, hea metsa-  ja tööauto. 
Hind 1900 €, tingi! Tel 5663 7200

•  Mü ü a  O p e l  M e r i v a  2 0 0 6 .  a 
mahtuniversaal, galvaniseeritud kere, 
ls 74 000 km, hooldusraamat. Hind 
6000 €. Tel 5741 8150

• Müüa Seat Ibiza 2001. a dets. 1,4 
bensiin 44 kW, 3 ust. Tel 5561 9895

• Müüa Škoda Felicia 1,3 98. a 43 kW. 
Hind 400 €. Tel 5246 504

• Müüa Škoda Octavia 74 kw, 2000. a, 
1000 €.  Tel 5244 243

• Müüa Škoda Roomster 2011. a, 1,2 
TDi. Väga ökonoomne ning praktiline. 
Hind 7100 €. Tel 5381 9921

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 2003. 
a must metallik, universaal, 5 ust, 
uuem mudel, sõiduk väga heas korras, 
üliökonoomne, rikkalik lisavarustus. 
Hind soodne. Tel 5079 984

•  Müüa uus motoroller  Shark 
LH50QT-14. Tel 5526 208

• Müüa väga heas korras mopeedauto 
Ligier x-too. Reg.2009. a. Hea hind! 
Tel 56934141

• Müüa vana Jawa-350. Tel 5383 8091

• Müüa haagis Zubrjonok 1988. a, 
norm. korras, üv ja kindlustus olemas, 
asub Rakveres. Hind 200 €, tingi. Tel 
5663 7200

• Müüa GAZ 53 siduriketas (originaal) 
ja ZIL 130 roolikardaan (uus). Tel 
5391 1173

• Müüa uued rehvid velgedel (14 tolli, 
175/65). Hind 40 €/tk. Tel 5660 3408

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Ostame igasuguses tehnilises sei-
sukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan autoromu. Tel 5840 1818

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukilpe, 
tulesid, stangesid, Vene-aegseid uusi 
rehve. Tel 5157 395

• Ostan Volga 24 tagumise stange ja 
muid osi, võivad olla kasutatud. Tel 
5187 053

• Ostan T-25 ja vanema Jawa osi. Tel 
5558 5956

• Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 5031 849

ANDA RENDILE  
BÜROOPINNNAD 
Rakveres  Rohuaia 21

 20m² I korrusel ja
 20 m² II korrusel

Otse omanikult. 

Tel 5657 2760
32 71 111

Kinnisvara nõustamiskeskus aastast 1992 6 200 300
Helista

24/7

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee
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MÜÜA 2-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA

MÜÜA MAJA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA

MÜÜA SUVILA MÜÜA 2-TOALINE KORTER

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA

MÜÜA 1-TOALINE KORTERMÜÜA 2-TOALINE KORTER

• puuküte, 3 tuba
• puidust maja, üp 53,9 m²
• toad läbikäidavad
• tsent. vesi ja kanal.

ROHUAIA TN 19, RAKVERE

SAUE TN 13, RAKVERE 

KÜTI TN, RAKVERE

KADRINA VALD

VÕSU, VIHULA VALD KOIDULA TN 6, RAKVERE

KARJA TN 45, RAKVERE

KÜTI TN 16, RAKVERE

JAANI TN 4, TAPA

VIITNA TEE, KADRINA TUULTEPESA TN, JÄNEDA

RÄSNA KÜLA, TAPA VALD

Hind 31 000 €

Hind 23 000 €

• I korrus
• uus torustik, el. süsteem
• pakettaknad
• keldriboks

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

• üp 117 m²
• kinnistu 891 m³
• 2 korrust
• saun, rõdu, terrass

Hind 89 000 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 49 900 €• 4 tuba, köök
• tsentraalne vesi ja kanal.
• kinnistu 899 m²
• saun, garaaž

• keskmine seisukord
• läbi maja planeering
• vahetatud aknad
• sahver, boiler

• I korrus
• üldpind 39 m²
• aknad vahetatud

• aknad vahetatud
• uus puupliit, töökorras ahi
•WC-duširuum koos
• kelder, boiler

• hea asukoht
• läbi maja planeering
• uued aknad-uksed
• sisehoov

• 3 tuba, üp 89 m²
• vesi oma kaevust
• kuur/laut, kelder
• kinnistu 0,5 ha

• hea asukoht
• köögiaken vahetatud 
• avar esik
• hea ruumilahendus

• 88,3 m², 3 tuba
• aknad vahetatud
• maja soojustatud
• uus katus

• 1 tuba
• kõik vajalik olemas
• parkettpõrandad
• sisehoov

Hind 21 500 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 28 900 €

Hind 18 700 €

Hind 7 800 €

Hind 22 000€

Paku oma hind!

Hind 48 000 €

Hind 8 500 €

OTSIN KLIENDILE: 3toalist korterit Rakvere kesklinnas. Andrus Peiel, 527 1011

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5660 3420

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Rakveres Kungla tn (V korrus). Otse 
omanikult, vajab remonti. Tel 5301 
1468

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Tel 5884 
1397

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  a h i k ü t t e g a 
renoveeritud korter (42 m2, II k) 
Väike-Maarjas Ehitajate tee 3-12. Tel 
5343 1978

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 21 000 €. Tel 5690 
1544

• Müüa Sõmeru alevikus 3toaline 
korralik korter (49,5 m2). Hind 17 000 
€. Tel 5559 0743

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  re m o n d i t u d 
päikesepoolne korter Tapa linnas (I 
korrus). Hind 8000 € (saab tingida). 
Info tel. 5110 478

• Müüa 3toaline päikesepoolne korter 
Tamsalus Tähise põik. II korrus, 52 m2, 
majal oma katlamaja, odavad kom.
maksud, internet, aiamaa, kauplus, 
kool, bussijaam lähedal. Hind 5800 €. 
Tel 5858 3437

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
(I korrus, 42,8 m2) Tamsalus. Vajab 
remonti. Tel 5391 1173

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kiire! Tel 
5363 9060

Müüa 3toaline ahiküttega korter Tapa 
vallas. Tel 5110 478

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Tamsalu vallas. Hind 2300 €. Tel 5354 
0390

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa maamaja Haljala vallas Tatruse 
külas. Hind 25 000 €. Tel 5348 0212

• Müüa maja (144 m2), Rakverest 12 
km. Väga hea hind. Tel 5542 180

• Müüa talumaja koos kõrvalhoonega 
8 km Rakverest. Maad 3,5 ha. Tel 5694 
6444

• Müüa maja (krunt 1,1 ha) Väike-
Maarja vallas. Kodutehnika. Tel 5226 
957

• Müüa maja Väike-Maarja vallas Eipri 
külas. 4 tuba ja köök + abihooned. 
Krunt 1,04 ha. Hind 29 000 €. Lisainfo 
tel. 5812 7303

•  Müüa remonti  vajav  maja  + 
abihooned + krunt Põltsamaa jõe 
ääres (Rakverest 35 km). Tel 5665 4229

• Müüa suvila Rakvere vallas Päide 
külas Metsa 13. Krunt 2400 m2, 500 m2 
metsatükk, maja, saun, garaaž, kaev, 
naabrivalve. Rakvere kesklinnast 7 
km. Kiirmüük! Hind 25 000 €, tingi! 
Tel 5551 8067

• Müüa kinnistu Rakvere linnas. 
Üldpind 1000 m2, asukoht soodne (1 
km tsentrist), vesi ja kanalisatsioon 
krundi piiril. Tel 5349 1087

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  Ka d r i na s.  O l e ma s  k õ i k   
kommunikatsioonid, kõrghaljastus. 
Tel 5052 060

• Soovin osta Rakveres maja  või 
krundi. Tel 5656 4857

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan  garaaži Rakveres. Tel 
5292 781

• Soovin osta remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* 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

* 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

TEENUSED

• Raider-tüüpi muruniidukiga 
niitmine, kõrgrohu niitmine 
vasarniidukiga, trimmerdamine. 
Guidoks OÜ, hel õhtuti 5190 8253

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Vaja-
dusel koos lõikusega. Info 51 46 788

• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite, võsalõikajate 
ja saagide remont ja hooldus. 
ForestPlus OÜ Laada 20, Rakvere 
32 55 332, 5853 6925

• Muru niitmine, trimmeritööd, 
võsalõikus, kõrge rohu lõikus. Tel 
5539 328

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

• Toru- ja üldehitustööd. Tel 5069 683

• Teen korteris sanitaarremonti. 
Tel 5787 7969

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Vahetame, parandame teie 
katuse, aknad, uksed. Teeme teie 
kodu korda. Kolimine, eramute ja 
terrasside ehitus, renoveerimine. 
Helistage 5278 191 ja töö saab 
tehtud

• Puitmaja fassaadi soojustamine ja 
renoveerimine. Kuuride ja terrasside 
ehitus. Tehtud töödele arve ja garantii. 
www.kodupuit.ee Tel: 58 889 999

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

• FIE Mart Nestor renoveerib vanu 
ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane 
nõustamine. Tel 5646 0674

• Teostame betooni-, katuse- ja 
soojustustöid. Tel 5668 5343

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teostame 
ka akende  ja  uste remonttöid, 
hooldus ja paketivahetus. Tel 5307 
8178

•  A i a m a j a d e ,  v ä l i k ö ö k i d e , 
s u i t s u a h j u d e ,  k e l d r i t e  j a 
kõrvalhoonete ehitus. Materjalid 
otse  tootjatel t .  Nõustamine ja 
hinnapakkumine meie poolt. Tel 
5685 6320

• Tänava- äärekivide müük ja pai-
galdus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika; haljas-
tustööd; ehitustööd. Tehtud töö-
dele garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Aiavärava automaatikad, ga-
raaži tõstuksed, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee Tel: 
58 889 999

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Tel 5143 783

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee, 
tel 508 3305

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459

• Pottsepp ehitab küttekoldeid ja 
korstnaid. 25 a kogemust. Tel 5069 683

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

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

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

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 8ko-
haliste bussidega. Ka vabariigist välja. 
Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 7009

• Veoteenus (tõstuk 2,5 tonni, kasti 
mõõdud 6,2x2,45, kandevõime 13 
tonni). Tel 5023 632

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. 56675947. www.rakso.ee

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- (tent, 
platvorm), metsaveoauto-, väikekau-
biku-, buldooseri- (T-130, TD-75), 
kopplaaduritööd. Treimis-, keevitus-
tööd (gaas, elekter, CO, metallilõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise või-
malus. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

•  Te ostame fekaaliv e ote enust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise oma 
autoiste, diivan või vaip puhtaks! 
Hind 20 eurot/ööpäev, Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni alevik.

• Mullafreesi rent! Hind koos tööga 
soodne! Labidas jääb sirgeks ja selg 
terveks! Tel 5567 5755

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud va-
nametalli ning autoakud. Kuulutus ei 
aegu! Tel 5803 3345

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Pehme mööbli remont ja veotee-
nus. Tel 3227 822, 5061 547

• Valmistan uksi, aknaid söögilaudu, 
pinke jne. Tel 5349 6065

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 454 
853

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole!   Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

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

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     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
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             -05
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 ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
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  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
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
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 
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
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
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
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
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
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                    06
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/car    1,6i/2,5TDi   -02

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

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

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

Kandejõud 10 T
Tõstejõud 2 T

KADRINA KADRINA 

VEO- JA VEO- JA 
PUKSIIRTEENUSPUKSIIRTEENUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5811 7740 ja 5348 5514

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont.

 
3244103, 56621147,

enki.erel@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

www.kuulutaja.ee

VEOTEENUS KAUBIKUGA 
Renault Master 2010

ABISTAN LAADIMISEL, KÜSI PAKKUMIST !

Tel 507 6267

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek
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www.kuulutaja.ee

• Müüa küttepuid (lepp 33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp, kask jne). Tel 5192 4320

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp ja hall lepp). Tel 5137 659

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5 m3. 
Tel 5051 528    

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5m3 puidust konteinerites, 
30-60cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. Hind 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa küttepuud (kask, metsakuiv 
kuusk) kõik mõõdud. Tel 5645 0678

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, 
pikkus vastavalt soovile, transport. 
Tel 5293 945

• Müüa kuivi küttepuid (40 cm, 
okaspuu). 27 €/m3. Tel 5116 367

• Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohale toomisega. Pikkus vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa kivisütt ja mulda. Tel 5615 
2941

KÜTTEPUUD

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

LOOMAD

• Kevadine garaažide suurpuhastus! 
Tel 5079 984

• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetusvõi-
malus. Tel: 56 454 853

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa soodsalt kaasaegset mööblit. 
Tel 5512 028

• Müüa korralik tigudiivani komplekt 
või vahetada korraliku nahkmööbli 
vastu. Tel 5525 703

• Kasutatud mööbel ja riided 
Rakveres Viru 8. E-R 10-14

• Müüa ideaalses korras vanaaegsed 
käsiõmblusmasinad ja jalaga õmb-
lusmasinad Singer (väga heas korras). 
Tel 5174 186

KODU

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostan puupliidile malmist emailitud 
veenõu. Tel 5174 186
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi, 
pliidi- ja ahjuukse. Tel 5031 849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan Vene-aegseid ehteid: me-
revaigust kaelakee (huvitavad ka 
muud merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud hinna. 
Alati aus asjaajamine ja aitan ka 
hinnata. Tel 5872 5458

• Ostan kuldmündi 5; 10 ja 15rublase. 
Tel 5895 3137, Malle

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, ham-
bakulda. Kuld alates 17 €/gr. Laada 
tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17 €/gr. Hansa Antiik 
Pikk tn 7 Rakveres. Tel 32 405 42

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

Samas müüa murutraktori 
käru ja Honda mullafrees 

ning mootorite varuosasid 
Lääne-Virumaal.

Tel 5372 7762

Müüa kasutatud ja uus 
murutraktor ja muruniiduk

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%

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Avatud Rakveres
Sireli tee 6

(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Laupäeval, 6. juunil paljud 
kaubad -50%

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4; 3x6 karkass 
terasest ja kaetud purunematu 
plastikuga. Hind koos tranpordiga 
350 €; 440 € Tel. 5673 0411

• Müüa kasutatud murutraktor (mu-
runiiduk) ExMark zeroturn, 0-pöör-
dega, 27-28 hj diisel, lõikelaius 1,50 
m. Hind 4800 €, tingitav! Tel 5372 7762

• Müüa kasutatud, kuid heas töökorras 
kvaliteetne isevedav muruniiduk. 
Hind 165 €. Tel 5379 6219

• Müüa odavalt suure mehe riideid, 
raamatuid, kušett (90 cm). Tel 5660 
3420

• Müüa hauapinke. Tel 5566 3501

•  Mü ü a  k o r r a l i k  t s i n g i t u d 
m e t a l l ra a m i l  a i a l a u d  ko o s 
pinkidega (seljatagustega, pikkus 
1800 mm). Tel 5105 111

• Müüa omavalmistatud uued 
lintlihvija, puidutreipink ja 
õunapurustaja (hind 400 €). Tel 
5359 1916

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste/noorte uus sügistalvejope 
DE PUTA MADRE (S) , hamstripuur, 
metallgaraaž, värava sepishinged, 
söögilaud + toolid, diivanilaud 
(kirss), nurgadiivan + tumba (beež), 
2 paari suusasaapaid (nr 38, valged ja 
sinised). Tel 5104 147

Müüa soodsalt uued        
(ost 17.04) 

dušikabiini pendeluksed 

koos paigaldamisega.

Tel 5852 8509
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• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.ee

• Müüa kasut. valged silikkaatkivid 
(ca 500 tk). Hind 50 €. Ostja transport.
Asuvad Rakveres. Tel 5663 7200

•Müüa ehituslikku saematerjali, 
s e r v a m a t a  l a u d a ,  l e p a l a u d a , 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel: 5282268

• Müüa kreissaag. Tel 5349 6065

•  M ü ü a  s o o d s a l t  s u u r e d 
bituumenkatuseplaadid. Tel 5804 
4580, õhtuti

EHITUS

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 53 54 
3002 või 50 59 151 

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info tel 
51 962 628 või 53 517 414

• Müüa toidukartulit “Arielle”, “Vineta”, 
“Laura” 30 senti/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 5202 036

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

• Müüa musta mulda ja kompost 
mulda. Tel 5549 113

• 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

•Ära anda väikse tasu eest  sõnnikut. 
Tel 5685 8009

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

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

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

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

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 21
Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

METS

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan ja hindan vanu rahasid, mär-
ke, medaleid, ordeneid. Aus kaup ja 
korralik hind! Tel 5590 6683

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääknoa, 
kiivri, vormi, vöörihma jne. Maksan 
hästi! Tel 5665 5551

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

VANAVARA

TEATED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

OSTAME 
METSAKINNISTUID 

JA RAIEÕIGUST. 

Tel 5171 522

KORRALDA 
MEELDEJÄÄV 

SUVEÜRITUS !

PAINTBALL 
VARUSTUSE RENT

Tel 507 6267

Seoses tegevuse 
lõpetamisega palub 

POHLA POOD 
klientidel 

komisjonimüügis 
olevad asjad 

ÄRA VIIA 

30. juuniks 2015.

  OÜ Trakauto
  E-R 9-16
  Lepna tee 3
  Tel 5210 534

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 

kuulumiseks on soov 
joomine lõpetada.

*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 

organisatsiooniga.
*AA ei sekku 

ühiskondlikku ellu.
Meie peamine eesmärk on 

püsida kaine ja aidata ka 
teistel alkohoolikutel 

joomine lõpetada.
Kui sul on alkoholiprobleem 

ja sa soovid lõpetada joomise, 
siis tule, võib-olla leiame 

koos lahenduse. 
AA rühmad käivad koos 

Rakveres Pikk tn 19 
(sissepääs hoovi poolt) 

laup. kell 18.00

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

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 

Info tel 5013393 
www.suhkrutups.ee

Suhkruvatimasinate Suhkruvatimasinate 
tellimine üritustele ja tellimine üritustele ja 

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

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

www.kuulutaja.ee
Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

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

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

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 
2473 
virumaa@varjupaik.ee,-
virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Kartul
Varajane kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Rabarber
Redis
Tomat
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Maasikad (Poola)

Aprikoosid
Murelid
Mustikad
Mesi 
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 4. juuni 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

0,20
1,80
3,00
3,50
10,00
8,00
2,00
1,80
1,50
0,70
2,50
6,00
8,00
3,00
3,00
5,00
12,00
6,50
0,15
1,20
0,67

4,00

3,50

1,00
4,50
8,00

4,50
6,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

punt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
tk
kg

liiter

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, lilleamplid, köögivilja-, püsiku- ja 
suvelilletaimed 
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) * kasutatud 
riided

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Avaldame kaastunnet 
Tõnule kalli õe

TRIINU ALAK’u

ootamatu kaotuse puhul.
 

AS OG Elektra juhatus

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Annale kalli 
ABIKAASA 
surma puhul. 

Rakvere Ingerisoomlaste 
Seltsi laulunaised Pihlaja

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

TUTVUS
• Soovin leida ausat meessõpra (75-
80a). Tel 5836 1277

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.

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418

• Ostan vanu Vene elektroonikaplaate, 
skeeme, dioole, lintmakke, katkisi 
või vanu arvuteid. Tel 5673 8790

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA
RAADID. Kohaletoimetamine Rakvere 
piires tasuta. Hind 20 €. Tel 5013393

• Müüa 5-lasuline poolautomaatne 
jahirelv MZ-21-12 loaga ostjale. Kaasa 
ka relvakott. Tel 5276044

Mälestame häid sõpru 

TRIINUT ja LAURIT 

ootamatu surma puhul. 
Avaldame kaastunnet omastele. 

Aivar, Margit, 
Martin-Kert, Pille

Unustamatuid sõpru 

TRIINUT ja LAURIT

 mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet lähedastele Ege, 

Alo, Karl

Kallis Kaire!
Avaldame kaastunnet

 VANAISA 
kaotuse puhul. 

Taavi vanaema, Talvi perega, 
Timo ja Anne.

Miks kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku minna laskis teil?

Mälestame

JANEKIT; LAURIT ja TRIINUT

ning avaldame kaastunnet omastele.

Eesti ralli veokamehed

www.kuulutaja.ee

Tõrma - 04.06.15 Rakvere vallast 
Tõrmast leitud isane kass.

Biby on umbes 8 kuune kiisutüdruk, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.

Ints -  Rakvere l innast Vaala 
keskuse juurest leitud isane kass. 
Meile tulles oli Ints väga näljane 
ning lahja, ent praeguseks on ta 
kenasti kosunud ja ka tervise on 
korda saanud. Iseloomult on ta 
väga sõbralik, armastab kangesti 
mängida ja hullata, ning sobib ka 
lastega perre. Saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ning 
omab lemmiklooma passi.

Kirsi on sõbralik umbes 1 aastane 
emane kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Laada tänav - 30.05.15 Rakvere 
linnast Laada tänav 10 juurest 
leitud emane kass.

Sõmeru - 01.06.15 Sõmeru vallast 
Pagusoolt leitud isane kass.

Taadu on 4 aastane isane sõbralik 
kass, sobib nii laste kui ka teiste 
loomadega. Taadu on saanud kõik 
vajalikud vaktsiinid, kastreeritud 
ning kasutab ilusti liivakasti. 

Vasja- Vasja on noor isane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.09.05.15 
Rakvere linnast Lennuki tänavalt 
omaniku surma tõttu varjupaika 
sattunud. Iseloomult on Vasja 
väga sõbralik, sobib nii laste kui ka 
teiste loomadega, ning armastab 
väga mängida, kuid ka süles istuda 
ja nurru lüüa. Sobib ideaalselt ka 
lihtsalt niisama seltsiliseks, sest 
soovib väga suhelda.

Vladimir on umbes 1 aastane 
isane kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti
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TAPA AUTOKROSS
Laupäeval, 13. juunil Tapa krossirajal

(Karja tänava lõpus)

Eesti ja Balti meistrivõistlused veoautokrossis
Treeningsõitude algus kell 12,

finaalsõidud alates kella 15

Pilet 5.-, lastele, õpilastele ja pensionäridele 3.-

Võistlusklassid: veoautod GAZ 53, veoautod GAZ 51/52,

veobagid GAZ, veteranid

Toitlustus, lastele batuudid

Suunaviidad võistluskeskusesse
Tapa linnas Rakvere-Pärnu maanteelt
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rakvereteater.ee

7. ja 8. juuni kell 17
Animafilm
(Perefilm)

DRAAKONI PESA

7. ja 8. juuni kell 19 ja 20:45
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

KURAKÄSI

Vaba aeg
KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja juunikuu 
üritused
11.06. kell 10 PIK üldkoosolek. Ühingute juhtidele osavõtt kohustuslik.
11.06. kell 14 Jõgeva sotsiaaltöötajad Puuetega Inimeste kojas külas.
12.06. kell 10 külalised Valga Puuetega Inimeste Kojast.
16.06. kell 11 Allergia ja Astma Ühingu teabepäev, ümarlaud Järvamaa 
Allergia ja Astma ühinguga, ootame uusi liikmeid.
18.06. kell 12 juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimine).
22.06. kell 10 sport contra puue - invaspordipäev Lille tn 8 territooriu-
mil.
Kava: virgutusvõimlemine, erinevad võistlusalad: noolevise, rammu-
mees, rammunaine, ratastooli vigursõit, kummiku loopimine, köieve-
du, kotisjooks, kombineeritud teatevõistlus jne. Õnneloos, kontsert ko-
ja taidlejatelt, supp. Palume võistkondadel registreeruda.
26.06 kell 10 Afaasia Ühingu väljasõit loodusesse.
30.06. kell 15 Barto puhkemajas Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Ko-
ja 20. aastapäeva tähistamine. Omaosalus 5 eurot maksta ühingute 
juhtide kätte. Bussid väljuvad kell 13 Tapa bussijaamast, peatused Kad-
rina bussijaamas ja Hulja bussijaamas ning kell 13.30 Rakverest Lille tn. 
8. Bussid tagasi kell 19.15.

Rakvere Teater
19.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohumaa) ESI-
ETENDUS
20.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohumaa)
21.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohumaa)
25.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohumaa)

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
5. juunil videodisko DJ Margus Roots
6. juunil muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik

Politsei juhib tantsuhuviliste 
tähelepanu parkimisele
Seoses nädalavahetusel Rakveres Kastani puiesteel toimuva 
kolmanda meeste tantsupeoga juhib politsei osavõtjate ja 
külaliste tähelepanu parkimisele. Kuna ümbruskonna täna-
vad mahutavad piiratud arvul sõidukeid ja läheduses asuv 
Parkali tänava parkla on ülekoormatud, siis tuleb auto-
juhtidel arvestada sellega, et sobiv koht tuleb pisut eemal lei-
da. „Üritusele saabujatel tuleb varuda aega, et leida piirkon-
nast eemal parkimiskoht ja mõned sajad meetrid kõndida ja-
la,“ ütles Rakvere piirkonnavanem Kristi Fuchs. Ta lisas, et 
ümbruskonnas on olemas ka inimesed, kes vajadusel aitavad 
liiklejaid ja reguleerivad liiklust.

„Jah, 12. juunil kella 10-18 
toimub „Rakvere PIKK kreisi-
laat – nobenäppudest killa-
voorini,“ kommenteeris abi-
linnapea Kairit Pihlak. „Sõnal 
„kreis“ on teadupärast mitu 
tähendust, kuid oleme tõe-
poolest kutsunud inimesi laa-
dale osalema hullumeelsete 
ideedega ja kõige kreisim 
neist meestepesemise teenus 
kindlasti ka on.“
„Meie eesmärk on eristuda, 
pakkuda midagi uut ja arene-
da,“ jätkas Pihlak ning selgi-
tas, et sellel aastal on laat 
ühepäevane, kuid intensiiv-
sem ja sisutihedam. 
Pihlaku sõnul pole sellise ot-

suse taga mitte kauplejate 
huvipuudus, vaid pigem öko-
noomne mõtlemine. „Kaup-
lema tuleb üle 200 müüja. 
Oleme pidanud osale ka ära 
ütlema. Meie moto on pigem 
vähem, aga väga hea. Oleme 
vaeva näinud, et toodete pa-
raad oleks värvikam.“
Uuendustena tõi Pihlak välja 
lisaks paremale ja läbimõel-
dumale kauplemisalale selle, 
et toitlustamine viiakse parki. 
„Tänavatel grillimisest tulev 
toss häirib inimesi,“ ütles abi-
linnapea. „Sel aastal loome ka 
puhkeala väikelaste emadele. 
Paneme püsti telgi, et oleks 
rahulikum koht, kus last ime-
tada või niisama natuke pu-
hata.“
Mis veel? „Sellel aastal viime 
kultuurihoovi Multimargeri 
hoovi, kus on rohkem ruumi. 
Seal esineb Ukraina ansam-
bel Svjata Vatra (tõlkes „püha 
tuli“ – toim.), keda soojendab 
meie oma Rakvere bänd Tuli. 
Kindlasti tasub läbi käia 
muusikakooli õuest, kus ava-

takse muusikakohvik. Pikal 
tänaval saab näha miime.“
Linna sünnipäeva ei peeta 
mitte üksi Pikal tänaval. Kairit 
Pihlak rääkis, et pärast laata 
toimub Rakvere Rahvaaias 
elegantne pidu, kus esineb 
teiste hulgas ka lauljatar Gerli 
Padar. „Kogu kava on kokku 
pandud vaid linnapäevade 
jaoks,“ selgitas Pihlak. „See 
on vanade traditsioonide 
elustamise püüe. Soovime, et 
kõik inimesed kogukonnast 
tunneksid, et see on ka nende 
sünnipäev.“
„Lisaks suurepärasele muusi-
kale tulevad parki valgete li-
nadega kaetud lauad. Rakve-
re linna toitlustajad tulevad ja 
pakuvad suupisteid. Tiigil 
saab sõita paadiga.“
Rakvere linna päevi on kor-
raldatud alates 2002. aastast, 
mil tähistati Rakvere 700. 
sünnipäeva. Tänavu tähistab 
Rakvere 713. sünnipäeva. 
Täpsema linnapäevade aja-
kava leiad Kuulutaja 9. lehe-
küljelt.

Rakvere linnapäevad tulevad pöörased
Rakvere linnapäevade ajal 
toimuval Pika tänava laa-
dal pakutakse muuhulgas 
higiste meeste pesemise ja 
riietamise teenust. Rakve-
re linn läheb päris kreisiks 
kätte.

Katrin Kivi
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TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

•

•

•

Rakvere Kroonikeskuses 5. ja 6. juunil

Soodsate hindadega
voodipesu müük

220 cm laiad
puuvillased
voodipesukangad
ainult  3.- € /m

Isetegemise rõõmuks ka

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

T-särgid, topid pluusid jpm,

Teksad,
särgid,
pusad !

Meestele, naistele, lastele!Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

Kvaliteet seahakkliha

Saslõkk ja grill-liha

2,30

4,80

/kg

/kg

€

€alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Hei jaaniline, Sulle veerand siga

superhinnaga 2,35 /kg€
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