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Arvamus
JUHTKIRI

Nüüd, kus koolivaheaeg 
käes, saavad lapsed vaba-
malt ringi liikuda ja paljude-
le on lahutamatuks kaasla-
seks jalgratas. Kahjuks tõdeb 
politsei, et ohutu liiklemise 
reeglitest ei peeta kinni. Olu-
korra parandamisele aitaks 
suuresti kaasa lastevanema-
te selgitustöö.
Liiklus on mitmetahuline ja 
kindlasti ei ole see koht, kus 
sobiks mängida, katsetada 
või riskida. Tapa konstaabli-
jaoskonna noorsoopolitsei-
nik Jaanika Jalast ütles mu-
relikult, et üha enam jäävad 
liikluspildis silma noored 
jalgratturid, kes kõike seda 
teevad ehk siis mängivad, 
katsetavad, riskivad. 
Lisaks ei armastata kanda 
kiivrit. Noortega vesteldes 
on vastus kiire tulema: kiiver 
unustati koju või ei viitsitud 
seda pähe panna. Kõige kur-
vastavam vastus on aga, et 

loodetakse politseile mitte 
vahele jääda. „Kiiver ei pea 
peas olema mitte politsei 
jaoks, vaid sellepärast, et nii 
on ohutum,“ ütles Jalast.
Puudulike kogemuste tõttu 
ei oska lapsed liikluses sageli 
käituda. Jalast ütles, et siin-
kohal mängivad suurt rolli 
vanemad, kellel peaks olema 
soovi ja tahet oma last õpe-
tada. Tähelepanu juhtimine, 
kuhu tuleb liikluses vaadata, 
mille järgi vaadata ja miks 
peab üldse midagi vaatama, 
aitaks tulevikus vältida õn-
netusi. Koos peaks üle kor-
dama põhilised liiklusreeg-
lid.
Jalgrattaga sõites on alla 
16-aastased noored kohus-
tatud kandma jalgrattakiiv-
rit, sest see kaitseb pead 
kukkumise korral ning hoiab 
ära suuremad vigastused. 
Kiiver peab olema kinnita-
tud nõuetekohaselt, sest al-

les siis on tagatud maksi-
maalse kaitse.  Mille vastu 
sagedasti veel eksitakse, on 
vanus. Iseseisvalt tohib  liik-
luses sõita vähemalt 10-aas-
tane laps, kellel on edukalt 
läbitud jalgrattaeksam. Alati 
peab kaasas olema  jalgrat-
turi juhiluba. Tehniliselt 
peab ratas korras olema ja 
pimeda ajal sõites  peab ees 
põlema valge ja taga punane 
tuli. 
Lõpetuseks ütles Jalast, et 
noorsoopolitsei pöörab su-
vel alaealistele jalgratturitele 
suuremat tähelepanu ning 
on alustanud ka lastevane-
mate teavitamist, kui nende 
laps on liiklusreeglite vastu 
eksinud. Siinkohal pöördub 
ta kõigi lastevanemate poo-
le, et räägiks oma lapsega 
liiklusest ning kontrolliks, 
kas ta liikleb turvaliselt. 

Mari Mölder

Ma arvasin,
et politsei ei kontrolli…Paugutamine

on tõesti tüütu
Sel nädalal arutles Eesti ajakirjandus, kas on ikka võima-
lik, et Rakvere linnuse kahurist atraktsioonina tehtav pauk 
võib linna peale laiali paisata ka kive või on tegemist välja-
mõeldisega. Igatahes kinnitas üks Pika tänava elanik, et 
vahetult pärast pauku sadas tema hoovi püssirohulõhna-
lisi kive ja need ei saanud tulla mujalt kui kahuritorust.
Kivijutu kõrval sai pisut vähem tähelepanu teine tõsiasi, 
mis linnakodanikke tegelikult päris tõsiselt häirib. See on 
paugutamine ise ehk mürareostus. Nimelt ei „paugu“ lin-
nus mitte ainult päise päeva ajal, mil turistide rõõmuks (ja 
rahakoti arvel) kahurist aupauke lastakse, vaid ka hilistel 
õhtutundidel.
Kolmapäeva õhtul mõni minut enne 23 olin korraliku 
tööinimesena juba voodis ja Une-Matigi oli esimesed lii-
vaterad puistanud. Kärgatus, mis linnusehoovist kostis, 
ehmatas mind sõna otseses mõttes istuli. Sel korral pol-
nud tegemist mitte kahuripaugu, vaid ilutulestikuga – 
ilmselt siis keegi jälle tellis, et tähistada oma tähtpäeva.
Ma ei ela linnuse vahetus läheduses, kuid selgetel ja vaik-
setel õhtutel kostavad need kärgatused tuppa ära. Kusjuu-
res väga valjuna – suvel on ju aknad ka lahti. Juriidiliselt 
on muidugi kõik korrektne, nagu tarvitsetakse öelda: kel-
laosuti polnud veel jõudnud 23le ja nii, nagu mina mäle-
tan, sätestab Rakvere linna avaliku korra eeskiri suvise 
„öörahu“ alates kella 23st.
Pauku ja pulli peab saama ning ma ei usu, et kellelgi oleks 
midagi selle vastu, kui seda tehtaks nädalavahetusel ning 
pisut varajasemal kellaajal. Aga miks peab pool linna kol-
mapäeva õhtul üles paugutama?
Linnuse juhtkonnalt tuleb vastuseks nagunii ümmargune 
jutt – nii, nagu see oli ka „kiviloo“ kommentaarides. Ja na-
gu öeldud, on juriidiliselt kõik korrektne. Ainult ma tahaks 
teada, mismoodi reageeriks juhtkonda kuuluvad inime-
sed, kui pea iga nädala keskel lastaks nende koduakna ta-
ga saluuti? Umbes täpselt kell 22.58.
Helireostust on linnas palju ja selle eest võiks ju ka maale 
elama põgeneda. Aga ma ei taha, ma tahan linnas elada. 
Sellises linnas, kus üks kaaskodanik arvestab teisega ja 
kus mõne euro eest ei lähe päris kõik - sealhulgas õhtura-
hu - paarile turistile müügiks.

Aivar Ojaperv

Juba 14. aastat korraldab 
Eesti suurim kuukiri Kodu & 
Aed silmapaistvate kodude 
ja väärikate aedade konkurs-
si Kodu Kauniks. Sel aastal 
ootab osalejaid varasemast 
veelgi enam preemiaid ning 
kopsakam auhinnafond, 
kingituse saavad ka kõik osa-
lejad! Toimetus ootab aiaka-
tegooria kandidaate 28. juu-
liks, kodukategoorias 1. sep-
tembriks. 
Võistlusel Kodu Kauniks 
tunnustatakse Eesti kauneid 
ja nutikaid kodu- ning aia-
kujundusi; ajakirja kaudu 
jõuavad paljude lugejate 
ning huvilisteni nii põnevad 
kodukujundamise ideed kui 
ka innustavad kogemused. 
Konkursile osalema on oo-
datud kõik huvilised oleme-
mata vanusest, elukohast, 
perekonna, kodu või aia 
suurusest. Eraldi tuuakse 
esile ka vahvaid ideid ja la-
hendusi oma kodu mõ-
nusaks muutmisel. 
Võistlusele esitatud kandi-
daatide hulgast valitakse fo-
tode põhjal välja finalistid, 
keda külastab �ürii. Külaskäi-
gu ja selle ajal tehtud profi-
fotode põhjal selguvad sügi-
seks parimad – kes pälvivad 
tänavu Eesti aasta kodu ja 
aasta aia preemia. Peale selle 
antakse välja arvukalt hinna-
lisi eripreemiaid, näiteks 
noore pere kodule, noorele 
aiale, loodussõbralikule ko-
dule, parimale värvilahen-
dusele, parimale maastiku-
kujundusele jm. Tiitliga aas-
ta kodu kaasneva 2500euro-

Rikkaliku auhinnafondiga
kodu- ja aiakonkurss Kodu
Kauniks 2014 ootab osalejaid

se peapreemia annab juba 
14. korda välja Swedbank. 
Aasta aia tiitlit premeerib 
Bauhof samuti 2500 euroga. 
Sel aastal valitakse esma-
kordselt eelhääletusega pub-
liku lemmikkodu, mida pre-
meerib 1500 euroga If Kind-
lustus, lisandus ka köö-
gipreemia, mille paneb välja 
Fiskars. Võistluse tänavune 
auhinnafond on 20 000 eu-
rot, sponsorite hulka kuulu-
vad lisaks Bauhofile ja Swed-
bankile ka Hansaplant, 
Hemtex, Gustavsberg, Vi-
vacolor, Husqvarna, Schete-
lig, If Kindlustus, Iittala, Fis-
kars ning Safran. 
Ajakirja Kodu & Aed peatoi-
metaja Piret Veigel ütleb: 
„Võistluse Kodu Kauniks 
eesmärgiks on tunnustada 
inimesi, kes kodule või aiale 
pühendatud energiaga aita-
vad arendada kogu Eesti ko-
du- ja aiakultuuri. Oma ko-
gemuste ning saavutuste ja-
gamine on seejuures üliolu-
line, sest üksteist aidates ja 
teiste kogemustest õppides 
võidame kõik. Igaüks peaks 
olema õnnelik ning uhke 

oma saavutuste üle!  Õnne-
tunne kauni ja mugava kodu 
pärast kajastub ju inimese 
teotahte ja suhtumise kaudu 
ka väljaspool koduseinu või 
aiaväravat.“
Eelmisel aastal läks aasta ko-
du tiitel Tartumaale ning 
aasta aia tiitel Märjamaale. 

Kuidas kandideerida 
võistlusele Kodu Kau-
niks 2014?
Võistlusel osalemiseks saada 
vähemalt viis fotot oma ko-
dust või aiast, grilli- või puh-
kealast, väliköögist, mängu-
nurgast või heast ideest 
e-posti aadressile kodukau-
niks@meediagrupp.ee,  
(edastada võid ka piltide al-
lalaadimislingi) või paber-
kandjal ajakirja Kodu & Aed 
aadressile Sakala 18, Tallinn 
10141, lisades märksõnaks 
„Kodu Kauniks“.
Lisa fotodele tutvustav kaas-
kiri, kus tutvustad oma pe-
ret, kodu ja/või aeda. Ära 
unusta aadressi, meiliaad-
ressi ning telefoninumbrit! 
Aiavaldkonnas on kandidee-
rimise tähtaeg 28. juuli, ko-
duvaldkonnas 1. september.
Lisaküsimuste korral helista 
toimetuse telefonil 6676080 
või saada kiri kodukauniks@
meediagrupp.ee. Kodu Kau-
niks konkursi käiguga saad 
kursis olla Facebookis, www.
facebook.com/kodukauniks 
ning võistluse reglemendiga 
tutvuda veebilehel www.ko-
du-aed.ee. 

Kuulutaja

Aasta aed 2013, perekond Ilumäe
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Grossi Toidukaupade Haljala pood sai värske ilme
OG Elektra renoveeris oma 
Grossi Toidukaupade Haljala 
poe, pärast remonti on müü-
gisaal suurem ja kogu inven-
tar uus.
„Külmletid on sajaprotsen-
diliselt uued, samuti vaheta-
sime välja kogu inventari,“ 
rääkis OG Elektra omanik 

Oleg Gross. „Ka tehnoloogili-
selt ja logistiliselt on vaja 
kaasaja nõuetega kaasas 
käia, see valdkond sai vara-
semast paremini läbi mõel-
dud ja käiku antud.“
„Renoveerimise ootejärje-
korras on mitu poodi, kuid 
otsustasime just Haljalast 

alustada,“ jätkas ta. „Suvel 
on tänu lähedasele ranna-
piirkonnale selle kaupluse 
käive suur. Renoveerimisega 
saime müügisaali suure-
maks, mis tähendab ühtlasi 
ka laiemat kaubavalikut. Li-
saks veel väike nostalgiline 
moment kah: ma olen ju 

omal ajal 15 aastat Viru kol-
hoosis töötanud, see oli pik-
ka aega minu kõige külasta-
tavam kauplus.“
Uutest kauplustest on OG 
Elektral n-ö töös Saue ja Aht-
me, kus käib vastavalt ehita-
mine ja projekteerimine. 
„Renoveerimisega tahame 

samuti jätkata, nii palju kui 
uute kõrvalt auru jätkub,“ 
kinnitas Gross. Tema sõnul 
ootavad uut sisu ja ilmet es-
majärjekorras Rakvere Raja, 
Kiviõli ja Tobia tootmiskes-
kuse kauplus.

Aivar Ojaperv

Ööl vastu 11. juunit varas-
tati Rakverest Võidu täna-
va sisehoovist poiste jalg-
ratas väärtusega 350 eu-
rot.

Ööl vastu 10. juunit varas-
tati Vinni vallast Viru-Jaa-
gupist Kase tänavalt era-
mu lukustamata kuurist 
muruniiduk väärtusega 
200 eurot.

9. juunil varastati Kadrina 
vallast Hulja alevikust 
Rakvere teel seisnud sõi-
duautost Audi automakk 
ja pagasiruumist auto-
hooldusvahendeid. Kahju 
on 350 eurot.

5. juunil lõi tundmatu 
mees Haljala vallas Varan-
gu külas 17aastasele noor-
mehele rusikaga näkku, 
millega tekitas kannata-
nule kehavigastusi.

8. juunil peksis 17aastane 
noormees Rakveres Laada 
tänaval rusikatega 15aas-
tast noormeest, millega 
tekitas kannatanule keha-
vigastusi.

Kuulutaja
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Esmaspäeval kontrollis po-
litsei Lääne-Virumaal Halja-
la vallas Tallinna- Narva 
maanteel sõidukijuhte, et 
välja selgitada nende kainus. 
Nagu nädal varem, nii ka 
seekord kõrvaldati liiklusest 
alkoholi tarbinud juhte.
Enne töönädala algust kor-

raldas Rakvere politsei Hal-
jala vallas Aasperes reidi 
„Kõik puhuvad“, mille käi-
gus juhiti tähelepanu alko-
holijoobes juhtimisega kaas-
nevatele riskidele.
Alkomeetrisse puhus 414 
juhti, kellest kahel tuvastati 
alkoholi piirmäära ületami-

ne. Mõlema juhi suhtes alga-
tati väärteomenetlus.
Nädal varem, 2. juunil kont-
rollisid politseinikud juhtide 
joovet Haljala alevikus, kus 
tuvastati neli alkoholi tarvi-
tanud sõidukijuhti.
Politsei paneb kõigi kodani-
ke südamele, et nad sekkuk-

sid juhul, kui näevad rooli is-
tumas alkoholi tarbinud ini-
mest.
Purjus autojuht seab liiklu-
ses ohtu nii enda kui kaas-
liiklejate elud.

Kuulutaja

Kolmapäeva pärastlõunal 
juhtus Lääne-Virumaal Vi-
ru-Nigulas liiklusõnnetus, 
kus sõiduauto VAZ sõitis 
veoautoga kokkupõrke välti-
miseks surnuaia kivimüüri 
otsa. Sündmuskohal selgitas 
VAZi juhtinud Venemaa ko-
danik politseile, et hakkas Vi-
ru-Nigulas sooritama puu-
veokist möödasõitu, kui 
märkas vastassuunas vastu 
liikumas teist veokit. Kokku-
põrke vältimiseks tegi ta 
pöörde, mille tulemusel 
paiskus sõiduk lähedal asuva 
surnuaia kivimüürile.
Politsei tuvastas mehel alko-
holijoobe ja tema suhtes al-
gatati väärteomenetlus.
Keegi liiklusõnnetuse taga-
järjel kannatada ei saanud. 
Politsei paneb kõigi kodani-
ke südamele, et nad sekkuk-
sid juhul, kui näevad rooli is-
tumast alkoholi tarbinud ini-
mest. Purjus autojuht seab 
ohtu nii enda kui kaasliikle-
jate elu.

Swedbank jätab
kontorid vähendatud mahus avatuks
Mais teavitas suurima eraisikutest klientide hulgaga pank 
otsusest sulgeda kümmekond kontorit väiksemates 
keskustes, sealhulgas Tapal ja Väike-Maarjas. Nüüd mõt-
les pank ringi ning jätab pangatöötaja osutatud teenuse 
alles veel vähemalt aastaks. Sularahaga arveldamist siiski 
ei jätkata.
Pank loodab leida uued ruumid väikekontoritele omava-
litsuste ruumides. Pangatöötaja hakkaks abistama kliente 
pangamasinate kasutamisel. „Usun, et jõuame omavalit-
sustega kokkuleppele. Seejärel saab nende ruumides pan-
gaga edaspidi asju ajada samadel päevadel ja kellaaegadel 
nagu seni ja kontoritöötaja pakub teenuseid, mis on 
kättesaadavad ka täna,“ ütles Swedbank Eesti juht Priit 
Perens nädal tagasi.
Tapa vallavanem Alari Kirt ütles kolmapäeval, et pank ei 
ole veel konkreetse ettepanekuga pangakontori töö jätka-
mise teemal vallavalitsuse poolde pöördunud. „Loomu-
likult jääb meile väga palju inimesi siia, kes vajaksid siiski 
pangakontori olemasolu, kasvõi abi ülekannete tegemisel 
näiteks,“ ütles Kirt, „põhiline on, et pangatöötaja jääks ik-
kagi kohapeale alles ja me teeme kõik mis võimalik, et sel-
line lahendus toimida saaks.“
Praeguse seisuga on kehtiv ka varasem kokkulepe, et Swe-
dbanki pangabuss hakkab Grossi poe esisel platsil tee-
nindama kliente kaks korda kuus. Samuti on varem juttu 
olnud, et sularahaautomaat viiakse praegusest asukohast 
vallavalitsuse hoone välisseinas Maxima poe juurde. 
Perens põhjendas kontorite algse sulgemisotsuse ümber-
vaatamist sellega, et pank mõistis vastukajadest ühis-
konnas, et kohalike kogukondade jaoks on tegemist mär-
giga elu hääbumisest väikeasulates ja maapiirkondades. 
Esialgu kavandab pank väikekontorid avatuks jätta vähe-
malt aastaks ja soovib otsida koostöös erinevate partne-
ritega uusi võimalikke lahendusi. Majandus- ja Kommu-
nikatsiooniministeeriumi juurde on loodud töörühm, mis 
peab esitama selle aasta sügiseks ettepanekud pangatee-
nusele ligipääsu tagamiseks elanikele.

Tõnu Lilleorg

MÕNE REAGA

Politsei tabas taas Haljala vallas joobes juhte

Joobes juht sõitis autoga surnuaia kivimüürile

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Järelmaks:

520.-

43.33 /kuu€

Järelmaks:

570.-

47.50 /kuu€

Järelmaks:

420.-

35.- /kuu€

Järelmaks:

950.-

79.17 /kuu€

Järelmaks:

Diivan 3-ne

Diivan 3-ne

Diivan 3-ne

Diivan 3-ne

Diivan 3-ne

Diivanilaud

Diivanilaud

Diivanilaud

Diivan 2-ne

Diivan 2-ne

Diivan 2-ne

Tugitool

Printsessi tool

Printsessi
laud

Lahtikäiv komplekt,
mugavust armastavale

inimesel

Lahtikäiv komplekt,
mugavust armastavale inimesel

Tugitool

Tugitool

Tugitool

Diivan 2-ne

Diivan 2-ne

Tugitool

Kanapee

180.-

15.-

225.-

/kuu€

Järelmaks:

%-20

MÖÖBLIKLASSIKA
SAUEL
Pärnasalu 34

E- 10-R 19

L    10-16

PÄRNUS
Sillakeskus
Papiniidu 5

E-R 10-19, L 1610-

TARTUS
Vahi 5
E-R 10-19
L 10-16

NARVAS
TEMPO Keskus
Tallinna mnt 52

E-R 10-19, L 10-17

RAKVERES
Põhjakeskus
Tõrremäe

E-P 10-20
M Ö Ö B L I A I D A

KREDIIT
INTRESSITA JÄRELMAKS

Julington
1390.-

115.83 /kuu€

Järelmaks:

Nurgadiivan

(440x95/160x90 cm)
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Tõnu Lilleorg

Rakvere linnuse direktor Kai-
du Tiirik selgitas, et linnus 
ostis kolm faasanit igasuvise 
kampaania käigus, kus kü-
lastajate meeleheaks suu-
rendatakse koduloomade 
hulka, keda lapsed linnuse-
õuel uudistada ja silitada 
saavad. Paraku tekkis metsi-
ku faasanikuke ja samuti su-
viti linnuses resideeruva ko-
dukuke vahel territooriumi 
jagamise käigus kähmlus, 
millest väljus võitjana kodu-
kukk. 
Seepeale näksisid faasanid 
puuri võrgu läbi ja lendasid 
kõigi nelja tuule poole. Di-
rektori sõnul oli neid nähtud 
lendamas laululava puude 
latvades, kuid linnuse tööta-
jatel neid püüdma minna 
plaanis pole. „Euroopa ja-
hifaasan elabki metsades, 
mis me tast otsime,” sõnas 

Kodukukega kakelnud faasan
viis oma pere linnusest minema
Rakvere linnuse uus 
miniloomaaed osutus 
talumatuks elupaigaks 
euroopa jahifaasani-
kukele, kes juuni algul 
oma kanad kaasa võttis 
ja plehku pani.

direktor.
Mai keskel muuseumiööks 
valminud uutesse aedikutes-
se sai selleks suveks kostile 
võtta rohkem tiivulisi ja nel-
jajalgseid kui varasematel 
aastatel. Näha saab kitsi, 
lambatalli, pardipoegi ja 
küülikuid. Rohusööta hangi-
takse loomadele linnuse nõl-
vadelt, samuti jääb linnuse 
köögist üle kapsaid, kaali-
kaid ja porgandeid, mida sa-
muti loomadele antakse. 
Kartulikoortest, mis muidu 
maafarmides loomade tava-
liseks ninaesiseks, peavad 
linnuseloomad aga suu puh-
taks pühkima, sest kartuleid 
linnuses pole. Lihtsalt see-
tõttu, et 16. sajandil, mille 
stiilis linnuse köök on sisse 

seatud, Eestis kartulit ei tun-
tud.
Direktor Tiirik ei kavatse aga 
senise loomavalikuga piirdu-
da. Tulevikuväljavaatena ei 
välista ta võimalust näidata 
külastajatele karusid, kui õn-
nestub leida mõni teenuse-
pakkuja, kel metsaotid ja 
taltsutamisalane oskusteave 
olemas. Päris omale karusid 
linnus osta ei kavatse.
Ning endiselt saab näha lin-
nuses vaatemängu hobuste-
ga, kus sitked rüütlid hobuse 
seljas piigivõitlust harjuta-
vad. Linnuses elava kahe ho-
busega saavad külastajad ka 
ratsutada, mõlemad on selli-
sed hästi välja õpetatud ra-
hulikud pensionärid.

Sellel maikuisel pildil on faasanikukk veel endiselt puuris. Foto: Eve AigroEuroopa jahifaasan näeb välja selline, pildil kana ja kukk.
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MÕNE REAGA

Mari Mölder

Ohutust sõidust mootorrat-
taga on palju räägitud – tur-
valisuse tõstmiseks tuleb 
kanda kiivrit ja vastavat riie-
tust. Vähem pööratakse aga 
tähelepanu tsikli tehnilisele 
olukorrale, seda eriti siis, kui 
mootorratas ostetakse mõ-
nelt internetioksjonilt või 
eraisikult. Tegelikult on 
probleemid mototurul täp-
selt samad mis n-ö teise rin-
gi autodega, sest ka selles 
vallas tegutseb jätkuvalt 
müüjaid, kes üritavad peita 
vigu ja müüa teadmatule 
ostjale halvas seisukorras 
sõidukit. 

Pooled
Harleyd järelturult
Harley Davidsoni Eesti esin-
duse juhatuse esimees Imre 

Rikkis mootorrattaga
sõites pole turvavarustusest abi
Pärast Harley Davidso-
ni superrallit Eestis 
tekkis kindlasti nii 
mõnelgi inimesel mõte 
soetada endalegi kahe-
rattaline sõiduriist. Ka-
sutatud mootorratta 
ostmisel võib aga petta 
saada, sest müügiks 
pakutakse välismaal 
juba maha kantud või 
hävinenud rikkis?(kui 
hävinenud, siis lõpli-
kult ju) sõidukeid.

Laheäär  ütles, et Eestisse on 
mingeid teid pidi jõudnud 
mootorrattad, mis on kuulu-
tatud välismaal kasutuskõlb-
matuks ja nende eest on 
kindlustusseltsid eelmisele 
omanikule kahjunõuded hü-
vitanud. 
Eestis liigub näiteks üle 800 
Harley Davidsoni ja neist 
pooled on ostetud mujalt kui 
esindusest. „Ilmselt on tege-
mist oksjonitelt soetatud 
avariiliste ratastega, vihjeks 
ohule võib olla ameerikapä-
rase VINkoodi algusnumber 
1,” ütles Imre Laheäär. „Sa-
geli on sellised rattad seal-
pool ookeani maha kantud 
ja ei kuulu enam taastamise-
le. Nende seisukord võib olla 
päris halb, kuid vaatamata 
sellele sõidetakse nendega 
julgelt ja suurel kiirusel,” li-
sas ta.

Rämpskaup
võib tulla Leedu turult
Kuidas siis ikkagi jõuavad 
sellised sõiduriistad meie 
teedele?
Laheäär märkis, et teada 
ohukoht on nagu autodegi 
puhul Leedu turg, kust sõi-
duriistu voolab lakkamatult 
ka Eestisse. Harley Davidson 
on alustanud selliste rataste 
vastu tõsist võitlust, sest Lee-
du suunab oma avariilisi sõi-
dukeid ka Skandinaaviasse 
ja Kesk-Euroopasse. 

Liiklusõnnetuste korral 
pöörduvad kannatanud sa-
geli kohtusse, suunates süü-
distuse H-D vastu. Väga sa-
geli on hilisema uurimise 
käigus aga selgunud, et liik-
lusõnnetus põhjustati juba 
eelnevalt kasutamiskõlbma-
tuks kuulutatud mootorrat-
taga ja juhtumid ei saagi la-
hendust, jäädes õhku rippu-
ma.
Kui inimene ei saa endale lu-
bada täiesti uut mootorra-
tast ja soovib kõigele vaata-
mata soetada kasutatud rat-
ta, siis soovitab Laheäär teha 
sõidukile põhjalik taustauu-
ring. Kõige kindlam on pöör-
duda margiesindusse, sest 
täpselt nagu sõiduauto pu-

hul on ka mootorrattal või-
malik teha VINkoodi järgi 
odomeetri või hooldusajaloo 
kontroll. „Ja enne, kui oksjo-
nil vajutada see viimane 
klõpsatus, laske eelnev taus-
takontroll ära teha,“ manit-
ses ta. „Kui öeldakse, et ära 
osta avariilist autot, sest see 
pole turvaline, siis kui ohtli-
kuks võib veel osutuda kus-
kil nurgataguses töökojas 
üles putitatud kaherattali-
ne?”
Uute mootorrataste müük 
kasvas mullu võrreldes 2012. 
aastaga ligikaudu 25 prot-
senti ja tänavu esimese nelja 
kuuga on kasv olnud ligi 10 
protsenti võrreldes möödu-
nud aasta sama perioodiga.

Baltoscandal
otsib näitlejaid
Sellesuvise teatrifestivali Baltoscandali kavas on Portu-
gali lavastajate Ana Borralho ja João Galante maailma-
kuulus projekt “ATLAS”, kuhu oodatakse osalema sadat 
inimest Lääne-Virumaalt.
2011. aastal Lissabonis esietendunud „Atlast“ on taas-
loodud paljudes maailma riikides alates Šveitsist ja Slo-
veeniast ning lõpetades Brasiilia ja Soomega. Baltoscan-
dalil jõuab järg Eesti kätte. Lavastuses osaleb alati  koha-
liku kogukonna 100liiget - meie puhul siis Lääne-Viru-
maal elavat või siit pärit eri vanuses ja erinevaid eluala-
sid esindavat inimest. Käesolevaga kutsumegi kõiki lää-
nevirulasi üles selle suurlavastuse kodumaises variandis 
osalema ja oma häält kuuldavaks tegema. Oodatud on 
igas vanuses mehed ja naised, eelnev esinemiskogemus 
pole vajalik.
“Atlase” proovid algavad 26. juunil ja toimuvad järgneva 
nädala pärastlõunatel ja õhtutel. 26.–29. juunil toimub 
iga päev üks kuni kolmetunnine proov kell 13–16 või kell 
18.30–21.30 (osaleja saab valida endale sobiva aja), la-
vastuse peaproovid toimuvad 30. juunil ja 1. juulil kell 
17.30 ning etendused Rakvere Teatri suures saalis on 2. 
juulil kell 17 ja 3. juulil kell 20.
Osalejaks registreerumiseks täida ankeet aadressil ht-
tp://bit.ly/1oO7bcP või kirjuta atlas@rakvereteater.ee 
või helista telefonil 55561329 (samale numbrile võib he-
listada ka tekkivate küsimuste korral).
Lisaks suurepärasele võimalusele teha koostööd maail-
makuulsate lavastajatega ning esinemisele Baltimaade 
vanimal rahvusvahelisel teatrifestivalil saavad kõik osa-
lejad paar oma sõpra-tuttavat “Atlast” vaatama kutsuda 
ning ise vaadata festivali kolmandal ja neljandal päeval 
etenduvat Maroko armastuse-ja-leinalauljataride võim-
sat etendust “Madame Plaza”. Festivalimelu ja pärast “At-
lase” esietendust toimuv pidu on pealekauba.
Tule ise ja õhuta ka oma sõpru ja tuttavaid Baltoscandalil 
esinema, sest nagu “Atlase” lavastajad ütlevad: “Iga ini-
mene on tähtis, igaüks meist on oluline.”

Kuulutaja

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Mina valin

parimad!

Kus suitsu, seal jaanituld!

Alates 1958

Jaanikuu PARIMA pakkumise teeb AKNAKODA!
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Marvi Taggo

Eakamad inimesed mäleta-
vad veel hästi Estonia teatri 
operetiartisti Harri Vasarat. 
Ja sedagi, et Harri Vasar oli 
üks väheseid lauljaid, kes 
söandas ja oskas laulda 
„Ema südant“ – selleks lau-
luks ei piisanud ainult ilu-
sast häälest. 
Harri ja tema esimene abi-
kaasa Viivika, kes oli samuti 
Estonia lauljanna, tutvusid 
muusikakoolis. Paraku läk-
sid nende teed suhteliselt 
kiiresti lahku, kuid headeks 
sõpradeks jäid nad kogu 
eluks.
Elu näitas, et naisi oli Harril 
palju, aga paraku pea kõik 
juhuslikud - Viivika muide 
mõistis seda. Räägitakse, et 
juba 15aastaselt pidanud 
Harri toominga otsa pakku 
ronima, sest ühe tema jär-
jekordse vallutuse teine 
austaja hakkas teda jälita-
ma. Kuulus mees, keda nä-
hes hoidsid tütarlapsed 

Harri Vasara poeg 
Lauri esmakordselt 
Estonia laval
Mai viimasel kuupäeval 
etendus rahvusooperis 
Estonia Wagneri ooper 
„Tannhäuser“. Wolfra-
mi osas astus esma-
kordselt üles Lauri Va-
sar. Kes on Lauri Vasar? 

lausa hinge kinni. 
Harril oli komme laulmise 
ajal kätt rinnal hoida. Üks-
kord saadeti talle kiri: ärge 
hoidke nähtaval seda kätt, 
kus teil on abielusõrmus. 
Tüdrukud saatsid Harrile 
pilte ja tahtsid saada auto-
gramme. Tema ei teinud väl-
jagi
Sidepidaja olnud Viivika, 
sest kohusetunne et lubanud 
tal pilte tagasi saatmata jät-
ta.

Isa jälgedes
Vasarate lapsi võib ära tunda 
suurte pruunide silmade jär-
gi, mis on ümmargused na-
gu Hiina keisri teetassid. 
Kuid ükski Vasaratest pole 
toetunud mitte kunagi nen-
de isa Harri Vasara tuntusele.
Harri ja Viivika abielust sün-
dis poeg Aarne Vasar – tea-
da-tuntud karikaturist, kes 
lisaks sellele viljeles akvarel-
li, maali, aga tegi ka joonisfil-
me, mille eest teenis Jaapa-
nis ja Belgias (ei saa täpselt 
aru, mida teenis? Raha? 
Preemiaid?).
Harri Vasara teisest abielust 
Illega sündis tütar Kati Va-
sar-Murutar-Vatmann - kir-
janik ja ajakirjanik, kes pole 
lavale kippunud, küll aga 
mängib elunäitelaval ja figu-
reerib seltskondades. Tema 

kirjutatud lugusid mängivad 
teised.
Harri Vasara kõige noorem 
poeg Lauri Vasar õppis laul-
mist Salzburgis ja sarnaneb 
laval isaga kui kaks tilka vett. 
Baritonihäälne Lauri on laul-
nud ja laulab paljudel maail-
malavadel, aga Estonia teat-
ris laulis ta esimest korda al-
les mai lõpus „Tannhäuse-
ris“. 
Muide, Lauri äiapapa hoia-
tas: mees, vaata ette, neid, 
kes su isa on laulmas kuul-
nud ja mäletavad, istub saa-
lis vähemalt 150!
Lauri Vasar käib isa jälgedes, 
aga ta pole mitte isa vari, 
vaid tema ise. Võibolla just 
sellepärast, et mitte komista-
da isa suurtes saabastes, 
Lauri Eestist kaugele laulu 
õppima läkski?
Isa ei kasvatanud Laurit, 
kuid andis talle oma nime. 
Lauri emaga Harri Vasar ei 
abiellunudki. Esimene abi-
kaasa Viivika arvas, et Harri 
pelgas suurt vanusevahet 
Lauri ema Ülla Millistveriga, 
kes on Estonia teatri kont-
sertmeister.

Muusikaõpingud
lähendasid
Isa-poja side läks tugeva-
maks, kui Lauri hakkas muu-
sikat õppima. „Esialgu isa 

pelgas, et tahan lauljaks saa-
da,“ nentis Lauri. „Aga kui ta 
nägi, et mul hästi läheb, oli 
ta tõesti rõõmus.“
Lauri Vasar ei teadnud kaua 
ka seda, et tal on poolõde 
Kati. Või täpsemalt: Kati Lau-
rist teadis, vastupidi mitte. 
Muusikaakadeemia tuden-
gid, teiste hulgas Lauri, män-
gisid „West Side Storyt“ ja 
Kati läks pärast etendust lava 
taha ning ütles Laurile ilma 
sissejuhatuseta:
“Paha poiss, miks sa meie isa 
etendust vaatama ei kutsu-
nud?”
„Aga et me Aarnega pool-
vennad olime, selle peale ei 
tulnud vist keegi,“ arvas Lau-
ri. „Temaga olen ma lapse-
põlves mänginud ja Aarne 
kukil sõitnud.“
Ja siiski on ka laiem telepub-
lik Lauri Vasaraga kunagi 
ammu juba kohtunud: Sulev 
Nõmmiku telefilmis “Siin me 
oleme” oli üks väike poiss, 
kes laulis ja jooksis karjapiit-
saga ring.
Tema ongi Lauri, kes maast 
madalast koos emaga teat-
riproovides käis ja keda Su-
lev Nõmmik seal märkas 
ning kohe ka oma “laulu” 
sisse pani. 
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VÕTAB TÖÖLE KOKA
Tel 5167777, rohuaiakohvik@gmail.com

VÕTAB TÖÖLE KOKA
Tel 5167777, rohuaiakohvik@gmail.com

AS IMPREST (www.imprest.ee) on suurim ümarfreesitud ja süvaimmutatud

puittoodete tootja Baltikumis, kelle toodangust 90% eksporditakse 24

Euroopa riiki. Oleme asutatud 2000. aastal ning kuulume rahvusvahelisse

metsatööstusgruppi Lemeks, meil töötab 84 inimest.

Tööd saavad:

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Lisainfo:

• töötamine erinevatel puidutöötlemis-

seadmetel/töö tootmisliinidel/töö tõstukil

• tootmisprotsessi jälgimine ja

seadmete tõrgeteta töö tagamine

• toodangu kvaliteedi tagamine

• kiirus, täpsus, vastutustundlikkus

ja valmisolek meeskonnatööks

• valmisolek vahetustega tööks

asume Lääne-Virumaal, Viru-Nigula vallas, Ojakülas

TOOTMISTÖÖLISED,
TÕSTUKIJUHID, OPERAATORID

CV palun saata aadressile: Ojaküla, Viru-Nigula vald, 44020

Lääne-Virumaa või e-mailile tatjana@imprest.ee

. On võimalus täita ankeet kodulehel.

Info: Tatjana Süvaorg (32 958 24) või e-mail tatjana@imprest.ee

10. juuliks 2014

Ettevõte pakub:
• häid töötingimusi
• konkurentsivõimelist töötasu
• kohapealset väljaõpet ja

toetavat meeskonda
• erinevaid soodustusi
• transporti

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

AS Palmako pakub tööd Laekveres

TOOTMISTÖÖTAJATELE
Tööülesandeks on:

Eeldame:

Tööaeg:

Kandideerimiseks

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

komplekteerimine vastavalt kvaliteedinõuetele
• tootmise abitööd

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

kahes vahetuses 6.00-14.30 ja 14.30-23.00

palume saata CV hiljemalt 20. juuniks 2014
aadressile aivar.kaldaru@palmako.ee Lisainfo www.palmako.ee või
helistada tel 52 09 940, koduleht: http://www.palmako.ee

Haljalas asuv teki- ja padjatootja Baltic Fibres OÜ pakub tööd:

SEADMETE HOOLDUSMEHAANIKULE

Ettevõte pakub:
• Konkurentsivõimelist kuupalka
• Osalustasu
• Vahetustasu
• Ühisüritusi
• Tasuta transporti tööle ja koju
• Tasuta töörõivaid
• Põhjalikku väljaõpet, toetust ning kaasaegseid töövahendeid

Nõudmised kandidaadile:
• Soovitav tehniline haridus
• Edukas töökogemus mehaanikuna
• Oled kohusetundlik, kiire õppimisvõimega ja

tulemustele orienteeritud suhtumisega
• Sul on hea suhtlemisoskus ja soov töötada meeskonnas
• Kõrge vastutustunne oma töö ja kvaliteedi eest
• Väga hea kommunikatsiooni võime töötamiseks meeskonnas

Kasuks tuleb:
• Kokkupuude õmblusmasinate remondi ja hooldusega
• Kokkupuude tekstiilitööstusega
• Valdad eesti keelt nii kõnes kui kirjas ja saad aru inglise keelest
• Teadmised ja arusaam elektrist-automaatikast

CV saata: jana.nurmela@balticfibres.ee; lisainfo telefonil 3295683
(Baltic Fibres OÜ pakub võrdseid võimalusi nii mees- kui naissoost kandidaatidele)

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

•

•

ABITÖÖLISE
PINGITÖÖLISE

LSO Sisustus võtab tööle

Tööpäev:
8.00-17.00

Tel: 5302 5650, e-post: info@marbergkinnisvara.eu

VÄLITERRITOORIUMI HOOLDAJALE-TRANSPORTTÖÖLISELE
(muruniitmine - trimmerdamine, tänavate puhastus, pisemad
remonttööd, kaubavedu kaubikuga ning kolimisteenus).
Vajalik B-kat juhiluba, elukoht Rakvere.

Pakkuda tööd Rakveres
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Hillar Kohv

Taavi Peterson, kelleks unis-
tasite saada lapsepõlves?
Sündisin 1987. aastal Tartus. 
Lapsena tahtsin saada ehita-
jaks, sest olin kõva onniehi-
taja. Õppisin Tartu Karlova 
Gümnaasiumis muusika-
kallakuga klassis, hiljem 

Taavi PetersonilTaavi Petersonil tuleb tuur 
“Eesti otsib superstaa-
ri” saates osalenud Taa-
vi Peterson unistas lap-
sepõlves saada ehita-
jaks. Ta on laulnud 
väiksest peale, kuid tõ-
sisem huvi selle tegevu-
se vastu tekkis tal alles 
16aastaselt. Saatesse 
„Eesti otsib superstaa-
ri“ sattus ta aga juhusli-
kult.

klassikalist laulu Tartu Elleri 
muusikakoolis ja lõpuks veel 
Tallinna Teeninduskoolis ko-
kaerialal.

Kui noorelt tekkis teil huvi 
laulmise vastu ning milline 
oli esimene laul, mis avali-
kult mõnes raadiojaamas 
kõlas?
Huvi laulmise vastu tekkis 
hilja, alles 16aastaselt. Laul-
nud olen aga väiksest peale, 
põhiliselt kooris. Esimene 
bänd, mida keskkoolis te-
gime, kandis nime Plii, olin 
siis veel puhtalt kitarrist ja 
lookirjutaja. Minu esimene 
lugu raadios oli aga vist 2004. 
aastal – „Polaarpäeva päike“ 
(„Sun at Polar Day“).

Millal ja kuidas tekkis huvi 

H
u

vi
al

ad
? “ Rändamine, reisimine, 

kokkamine, rattaga sõitmine, 

ehitamine, puutöö, taimede 

kasvatamine jne...

Igasugu lihtsad asjad.

Vajad kindlustust?
Võta iizilt! 

IIZI Kindlustusmaakler aitab leida

sinule parima kindlustuse. 

Asume Niine 2 (endine Nurga Äri maja)

Avatud oleme E-R 09.00 - 17.00

+372 512 1607 | luule.nirgi@iizi.ee
Kindlustusteenuse pakkuja on IIZI Kindlustusmaakler AS. Tutvu kindlustustingimustega www.iizi.ee või küsi lisainfot 16660.

(lõuna 13.00 - 13.30)
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Intervjuu

ansambliga Ruja
osaleda saates „Eesti otsib 
superstaari“?
Sattusin sinna puhtjuhusli-
kult, kellegi soovitusel. Läks 
tõesti üllatavalt hästi, mul 
polnud kõrgeid lootusi. Eel-
vooru esimest ettelaulmist 
meenutades sain jaa-sõna 
Reinult ja Heidylt. Rein lubas 
mulle kirjutada loo ja Heidy 
lubas selle Raadio 2s mängi-
ma panna.
Samal ajal, kui finaalis olime, 
toimus ka kurikuulus 
pronksiöö mäss. Ööl, kui 
käis mäss ja me sellest veel 
päris teadlikud ei olnud, tek-
kis mu võitluskaaslasel Rivol 
kindel plaan minna söö-
giplatsile ja sealt paar burksi 
võtta. Laiskusest tingituna 
ma temaga kaasa ei läinud, 
kuid Rivo kahetses minekut 
hiljem väga.

Teil on oma ansambel. 
Ansambleid on mul tegeli-
kult mitu. Taavi Peterson & 
Üdi, Peacemaker, The Doors 

kuulasin viis aastat ainult 
60.-80. aastate Eesti ja välis-
maa rokkmuusikat, eriti 
süüvisin Ameerika 60ndate 
lõpu muusikasse. Jimi Hen-
drix, The Doors, The Who, 
Jefferson Airplane ja ka 
teised vähem tuntud bändid 
moodustasid mu ideaalmaa-
ilma ja on siiani väga tähtsal 
kohal mu elus.

Milliseid ameteid olete pi-
danud?
Olen paar korda töötanud 
puidutsehhis ja nädala Aus-
traalias krevetifarmis, kuid 
sellega mu lepingulised 
töökogemused kahjuks ka 
piirduvad. Viimased aastad 
olen muusikategemisest ära 
elanud, aga ega see kerge 
ole. Tuleb olla iseenda 
mäned�er, pidevalt ette mõel-
da, suhelda ja otsida esine-
misi. Ma ei saa sinna midagi 
parata - isegi kui pean näda-
la ilma kontserti andmata 
kodus passima, muutun ju-

ba päris närviliseks. Vanasti 
laadisin end maha sõprade-
ga või üksipäini väljas käies, 
kuid see on vale tee.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest ja käesolevast aas-
tast siiani?
Nädala sees veedan põhilise 
aja oma pisitütrega, kes sai 
28. mail kaheaastaseks. Teda 
on lõpmata pull arenemas 
jälgida ja ise seda kõike kaa-
sa teha. Kui ikka kolm päeva 
kodust ära olen, hakkan 
tundma, kui väga on võima-
lik kedagi igatseda.

Millised on teie plaanid?
See suvi tuleb hirmus töine. 
Enim aega nõuab muidugi 
suur tuur koos Ruja legend-
aarsete muusikutega juuli 
teises pooles. Samuti teeme 
tuuri koos Tajo Kadjasega 
kavaga „Lugusid Eesti Rocki 
Sünnist“ ja kindel on ka 
Soom-minek The Doorsi 
tribuudiga. Soov on osta 
Laitsesse krunt ja ehitada 
saunamaja.

Kas teil on midagi ka sü-
damel, mida sooviksite ära 
öelda?
Eks ikka on, sõnum on mu 
lauludes.

tributeband, Texas Radio 
and The Big Beat. Lisaks Ruja 
muusikat käsitlev Taavi Pe-
terson & Legendaarsed 
Sõbrad. Kui kõiki liikmeid 
loetlema hakata, läheb päike 
enne looja.

Kas olete ka mõne plaadi 
välja andnud ning kas uusi 
laule viimasel ajal salvesta-
nud?
Minu loomingu bändil Üdi 
on ilmunud kaks plaati: es-
imene 2009 ja teine 2012. 
Just valmis ka uus video lo-
ole „Heart of Pacific“. Hetkel 
lindistame Tajo Kadajasega 
plaati „Lugusid Eesti Rocki 
Sünnist“, mis kätkeb endas 
Eesti 60ndate biitmuusika 
parimaid palu.

Millist muusikat ise kuu-
late?
Kuulan igasugust head 
muusikat, olenemata stiilist. 
Tähtsal kohal on minu jaoks 
sõnad. Enne 2007. aastat 

Mõlemad on olemas!
Teie perekond ja lapsed?

Rakvere linna delegatsioon käis 
tutvumas Lapua linna hariduseluga
Rakvere linnavalitsuse delegatsioon külastas 9.-11. juunil 
oma sõpruslinna Lapuat. Delegatsiooni kuulusid abilin-
napea Kairit Pihlak, haridusspetsialist Vilja Messer, Rakve-
re linnavolikogu liige ja Triinu lasteaia direktor Diana 
Kuntor ning Rakvere Põhikooli direktor ja linnavolikogu 
hariduskomisjon liige Lea Pilme. Külastuse eesmärgiks oli 
tutvuda Lapua erivajadustega laste õppetöö korraldusega 
koolis ja lasteaias. Samuti tutvuti lapsehoiuteenuse või-
malustega. Lisaks peeti nõu Rakvere ja Lapua linnadeva-
helise koostöölepingu sisu ja selle uuendamise üle.
Rakverlased külastasid aasta tagasi valminud algkooli, mis 
on ehitatud keskkonnasõbralikest materjalidest ja ener-
giasäästlikult. Peale kaasaegse ruumilahenduse on koolis 
innovaatilised infotehnoloogilised vahendid ja läbimõel-
dud meetodid, mis peaks toetama õpilaste õpimotivat-
siooni.
Lasteaias räägiti varajasest märkamisest ja sekkumisest 
ning erivajadustega laste kolmeastmelisest abistamise 
süsteemist. Lapuas on väga hästi toimiv perelastehoiu 
teenus, mida pakutakse neljalapselistele rühmadele ko-
dudes.
Saadi kinnitust, et lapsehoiuteenus on oluline tugi ja al-
ternatiiv lastele, kes ei käi lasteaias ning sellest kogemu-
sest tasub eeskuju võtta ka Rakvere linnal.
Rakvere delegatsioon kohtus ka Lapua linnapea Arto Le-
pistöga, kellega arutati uuendatava linnadevahelise koos-
töölepingu sisu.

Maavanem pälvis teenetemärgi
Moldova president Nicolae Timofti andis oma 26. mai 
dekreediga Lääne-Viru maavanemale Einar Vallbaumile 
Moldova riikliku ordeni („Ordinul de Onoare“). Autasu on 
tunnustuseks Vallbaumi rahvusvahelisele tegevusele Eesti 
ja Moldova koostöö arendamisel.
Einar Vallbaum kutsuti Moldovasse presidendiga isiklikult 
kohtuma ning ordenit vastu võtma. 

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

SOODUSPAKKUMISED!

* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga

. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
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2.68 2.48 4.48
3.34 3.18 5.24

Sardell
sealihast
kg

Kanatiib punases
marinaadis
kg

Sõpruse kook
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

Kurk
kg

Kobartomat
kg

13-19.06
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A
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A
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A
HI
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A
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A
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NN
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A

HE
A
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NN
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A

Pizzakate
kg

Seljanka põhi
kg

Õunatasku
70g

4.48

2.98

0.38

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

1.68

0.98

0.48

0.88 1.18 8.98
1.24 1.97 15.98

-29% -40% -44%

0.07 €/tk 2.36 €/L 1.80 €/kg

Svamm Vileda Rainbow
10+3tk

Puhastuskreem
Cif Lemon
500ml

Pesupulber
Ariel Color
5kg

Purustatud tuunikala
Bergriver (taimeõlis)
185g / 130g

0.78
0.98

HEA
HIND

6.00 €/kg
0.88

1.48
-41%

Lemmiklooma
söödamaterjal
(hakkliha) kg

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

2.68
4.28

-37%

4.48
6.88

-35%

1.32
2.38

-45%

5.28 €/kg

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

Sinkvorst sealihast
kg

Kaelakarbonaad
mexico marinaadis
kg

Kohv Paulig
Classic
250g

AINULT 14.06 AINULT 15.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

PARIM HIND PARIM HIND0.14 0.58
0.28 0.84

-50% -31%

2.28
3.88

-41%

0.59
0.88

-33%

1.18 €/kg

2.33 €/kg 5.18 €/kg

Hapukoor
500g / Tere

Kapsapirukas
60g

Sprotid õlis
160g / 112g

P/s vorst Lahe
kg

AINULT 16.06

AINULT 17.06 AINULT 18.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

0.97
1.58

-39%

4.85 €/kg

Sulatatud juust
Merevaik
200g / 2 sorti

AINULT 19.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5tk!

0.88

0.98

0.64

0.44

1.10

0.74

0.64

1.88

1.00

0.58

2.88

3.48

0.98

0.38

2.881.98

0.84

2.15

1.24

1.64

0.60

1.88

1.04

2.98

1.58

0.89

3.98

5.58

1.58

0.53

3.982.68

1.18

2.68

-29%

-40%

-27%

-41%

-29%

-37%

-37%

-35%

-28%

-38%

-38%

-28%

-28%-26%

-29%

10.35 €/kg

2.18 €/kg

1.28 €/L +0.08

7.48 €/kg

1.48 €/kg

1.28 €/L +0.08

0.03 €/tk

10.00 €/kg

1.93 €/kg

1.16 €/kg

2.72 €/kg

2.30 €/kg

0.12 €/L0.50 €/L +2x0.08

1.47 €/kg

Parmesani sigar snäkk
85g / Nõo Lihatööstus

Ketšup
Hellmann´s
450g / 2 sorti

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

Kalmuküünal
(kuldkaanega)
1tk

Juustupulk
Pik-Nik
20,4%, 147g

Makaronid Italpasta 81 Fusilli
(spiraalmakaron)
500g

Hele õlu Saku Originaal
4,6%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Juustusnäkk
Rambynas
45%, 100g
2 sorti

Rõngik Vikstal
(tavaline)
300g

Majapidamispaber
Lalynea XXL

(600 lehte)

1 rull

Maitselt mahe kurk
675g / neto 360g
Salvest

Küpsised (vanilje)
165g / Kalev

Lehtpuusüsi
Põrgupõhja
25L

Kreeka salat
900ml / 570g

Karamelliassortii
Classic
1kg

Karastusjook
Coca-Cola
multipakk

2x2L

HEA
HIND

Süüteplokid Fire Up
(ökoloogilised)
72tk

Koeratoit Darling
(linnuliha ja
juurviljadega)
3kg

5.43 €/kg

Viinamari Red Globe
kg

Melon (kollane)
kg

Kartul (varajane)
kg

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!



20%
SOODUSTUST

Võidu tn 2
E - R  08:30 - 18:00
L           10:00 - 15:00
P         suletud
Tel:     580 50 767

Jaama tn

Võidu tn

Arkna tee

- Käsipesu
- Sisepesu
- Vahatamine

AVAMISE HINNAD!!!
Alates 6 EUR
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Tänavusele Viru autorallile re-
gistreerus tublisti üle saja 
võistluspaari. Tõsi, viimasel 
hetkel loobujate arvelt kaha-
nes stardinimekiri sajale, kuid 
sellegi poolest on tegemist Vi-
ru ralli osalejate rekordiga.
13.-14. juunil toimuv Grossi 
Toidukaubad Viru Rally on 
Eesti autoralli meistrivõistlus-
te kolmas etapp ja ühtlasi kuu-
lub võistlus ka Läti meistri-
võistluste arvestusse.
Osalejate rekord on positiiv-
seks üllatuseks ka korraldaja-
tele ning ühtlasi kinnituseks, 
et varasemate aastate rallide 
korralduslik pool on sõitjatele 
jätnud hea mulje. Oma osa li-
savad ka Läti meistrivõistluste 
etapil osalejad: nimelt on juba 
mitmendat aastat Eesti Au-
tospordi Liidu ja Läti Au-
tospordi Liidu vahel kokkule-
pe, mis puudutab ühe autoral-
li meistrivõistluste etapi vahe-
tust. 

Grossi Toidukaubad Viru Rallyl sünnib osalejate rekord

Foto: Timo Anis

Suur osa on välisvõistlejatel, 
kokku on esindatud kuus riiki: 
lisaks Eestile veel Läti, Leedu, 
Venemaa, Soome ja Suurbri-
tannia. Korraldajate sõnul on 
kõik selle rahvusvahelise selts-

konna saabumiseks Rakverre 
ja Virumaale valmis ja oodata 
on põnevat rallit.
Stardinimekirja avavad EAL 
Eesti autoralli meistrivõistlus-
te absoluutarvestuse liidrid 

Timmu Kõrge ja Erki Pints 
(Ford Fiesta R5), nende järel 
stardivad reedel Rakvere kesk-
linnast Harju Rally võitjad 
Aleksei Lukjanuk ja Aleksei Ar-
nautov (Mitsubishi Lancer 
EVO X). Kolmandana läheb 
rajale Sardiinia MMralli värske 
kogemusega Egon Kaur, kelle 
Mitsubishi Lancer EVO X kõr-
valistmel istub Annika Arnek, 
kes seni on kaarti lugenud 
Sander Siniorule. 
Siim Plangi-Marek Sarapuu 
(Mitsubishi Lancer EVO) ja 
Raul Jeetsi-Andrus Toomi 
(Ford Fiesta R5) järel stardivad 
Läti meistrivõistluste liidrid 
klassis N4 Janis Vorob-
jovs-Andris Malnieks (Mitsu-
bishi Lancer EVO X). Vorob-
jovs on ka varem  Virumaa tee-
del (edukalt) võistelnud.
Esiveoliste, kuni 1,6liitrise 
mootoriga autode kohta loe 
kommentaari kõrvalloost.
Esiveoliste kuni 2liitrise moo-

toriga autode klassis on liidrid 
Kristo Subi-Teele Sepp (Hon-
da Civic Type-R). David Sul-
tanjants ja Siim Oja toovad aga 
selles arvestuses Grossi Toidu-
kaubad Viru Rally starti Citro-
en DS3 R3T. Tegu on 1,6liitrise 
turbomootoriga esiveolise au-
toga, mida on Eestis nähtud 
võistlemas vaid ühe korra. Ka 
selles klassis lisavad konku-
rentsi Läti sõitjad.
Rahvuslikus E-rühmas on kõi-
kides klassides kohal taas mär-
kimisväärne kogus sõitjaid ja 
esindatud on kõik, kes hooaja 
kokkuvõttes mõtlevad tiitlile. 
Veoautodele on Grossi Toidu-
kaubad Viru Rally hooaja tei-
seks meistrivõistluste etapiks 
ja kokku tuleb neid starti ka-
heksa-üheksa meeskonna ja-
gu.
Grossi Toidukaubad Viru Rally 
start ja finiš on vastavalt 13. ja 
14. juunil Rakvere kesklinnas. 
Reedel, 13. juunil sõidab esi-

mene auto Rakvere kesklinnas 
asuvale stardipoodiumile kell 
17 ja laupäeval, 14. juunil saab 
Grossi Toidukaubad Viru Rally 
võitjaid tervitada samas kohas 
kell 18.
Reedel sõidetakse kahel korral 
Rakvere linnakatse, laupäeval 
on Grossi Toidukaubad Viru 
Rally südameks taas Kehala 
Ring, kus publikul kõike väga 
mugav jälgida: sealt jookseb 
läbi mitu katset ja Kehalas 
ning selle ümbruses on mitme 
kilomeetri ulatuses uusi lõike. 
Kokku on kavas 11 kiiruskatset 
kogupikkusega 112,4 kilo-
meetrit. 
Ralliraadio on Kuku raadio Vi-
rumaa sagedusel 99,6 Mhz ja 
internetis www.kuku.ee. Gros-
si Toidukaubad Viru Rally suu-
rema osa katsete pealtvaata-
mine on tasuta, vaid Kehala 
Ringile maksab pilet 7 eurot.

Kuulutaja

Eesti autoralli meistrivõistluste absoluutliider Timmu Kõrge.

Grossi Toidukaubad Viru Ral-
lyl esirattaveoliste autode ar-
vestuses etapivõitu ihkav San-
der Pärn (siin ja edaspidi on 
võistleja nime taha märgitud 
tema stardinumber Viru rallil, 
Sander Pärn:  21)toob Viru-
maa ralliradadele uued lipu-
värvid – tema kaardilugejaks 
on waleslane  James Morgan. 
Eelmisel etapil Harju rallil tee-
nisid mehed maksimumpunk-
tid nii Eesti juunioride auto-
ralli meistrivõistluste arvestu-
ses kui ka 2WD 1600 klassis.
„Harju rallil võtsime juuniori-
de meistrivõistluste arvestuses 
klassivõidu ja see oli ideaalne 
algus sellele sarjale,“ rääkis 
Pärn oma klubi pressiteenistu-
se vahendusel. „Järgmiseks 
eesmärgiks on sarja arvestuses 
liidrikohta kaitsta ja edu kaas-
võistlejate ees veelgi suuren-
dada.“
Noormees lisas, et kiireid kon-
kurente jagub: Harju rallil pee-
ti maha pingeline duell Ras-

mus Uustulndi ja Imre Kuuse-
ga (28), kuid kindlasti pole ne-
mad ainsad konkurendid. Näi-
teks avaetapil tehnikaproblee-
midega hädas olnud Rainer ja 
Rauno Rohtmets (37) näitasid 
head kiirust, kui tehnika toi-
mis. Üks konkurentidest, San-
der Siniorg, on kahjuks rivist 
väljas, Harju rallil tehtud ava-
riis purunes tal rangluu.
Õnneks või õnnetuseks unus-
tas Pärn konkurendina maini-
mast koduteedel võistlevat 
rakverlast Roland Poomi (31), 
kelle eesmärk Viru rallil on sa-
muti kõrge. Esiveoliste autode 
konkurents on sel hooajal 
muide eriti tihe.
„Viru ralli on üks ja oluline osa 
meie ettevalmistusest Poola 
MM ralliks, mis sõidetakse 
juuni lõpus,“ jätkas Sander 
Pärn pressiteenistuse vahen-
dusel. Drive DMACK Trophy 
sarjas hetkel autoralli maail-
mameistrivõistluste arvestu-
ses liidrikohta hoidvad Pärn ja 

Morgan tahavad Poolas olla 
korralikus löögihoos ning see-
tõttu on ääretult oluline, et 
Grossi Toidukaubad Viru Rally 
suudetaks lõpuni sõita ja ko-
guda võimalikult palju katse-
kilomeetreid.
„Virumaa teedel sõidetav  ralli 
on minu ja Jamesi jaoks viies 
ühine võidusõit ja pean tun-
nistama, et tänaseks olen te-
maga juba üheks meeskon-
naks saanud,“ rääkis Pärn. 
Morgan lisas omalt poolt, et 
on iga ralliga Eestimaad ja 
siinseid rallisid rohkem ar-
mastama hakanud ning ootab 
huviga eelseisvat võistlust. 
„Eesti on kaunis maa, kus on 
väga head teed. Siinsete ralli-
de korraldus on samuti jätnud 
mulle hea mulje ja siit sirgub 
palju kiireid rallisõitjaid. 
Üheks selliseks nooreks ja an-
dekaks on ka Sander,“ ütles 
Morgan.

Kuulutaja

Sander Pärna ja James Morgani eesmärk on
saada Grossi Toidukaubad Viru Rallylt maksimumpunktid

Foto: Timo Anis
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80 kauplust, teenindus- ja söögikohta E-P E-P
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Lisakatse 1/2 Fixus autokaubad/Wiru Auto
Karitsa, 6,04 km
Esimese auto start reedel kell 17.23 ja 17.42
1. Hästi jälgitav vasakkurv kruusalt asfaldile. Ligipääs Levala 
kaudu - sõida Tõrma ringilt Jõgevale/Tartusse suunduvale 
maanteele, Levala külas pööra vasakule.
2. Hästi jälgitav paremkurv asfaldil. Ligipääs Vana-Vinni kaudu.
3. Hästi jälgitav paremkurv asfaldilt kruusale. Ligipääs Rak-
vere-Jõgeva-Tartu maanteelt: Linna poolt tulles ringteelt maha 
sõites jääb vasakut kätt surnuaed, kohe järgneb Y-kujuline rist-
mik, kus hoia vasakule harule. Rakvere linnale kõige lähem hea 
vaatamiskoht.
Lisaks pääseb katset vaatama ka Piira tankla juurest, kuid soovi-
tav on minna jalgsi – auto parkimiseks kohta pole, ümberpööra-
mise võimalus puudub.
PS: ära häiri palun kohalike elanike rahu ning ära tungi erahoov-
idesse.
Katse sõidetakse n-ö karussellina ehk esimesed autod stardivad 
2minutiliste intervallidega ning esimese läbimise järel siirduvad 
võistlejad kohe teisele läbimisele. 

Lisakatse 3 ja 4
Rakvere linn
Esimese auto start reedel kell 
19.08 ja 19.25. Lisakatse pik-
kus 3,61 km

Palju häid kohti ralli vaatami-
seks, kunstlik trampliin on 
hästi jälgitav Vallimäe nõlva-

delt linnuse juures (vaatamis-
koht nr 1).
Hea vaatamiskoht on güm-
naasiumi ringteel ning Sil-
la-Kastani ristmikul, kus kor-
raga nähtavad kaks rajalõiku. 
Ohutust silmas pidades vali 
vaatamiskoht teisel pool süs-
tatiiki.

Katse sõidetakse n-ö karussel-
lina ehk esimesed autod star-
divad 2minutiliste intervalli-
dega ning esimese läbimise jä-
rel siirduvad võistlejad kohe 
teisele läbimisele.

Võrreldes varasema paari aas-

taga on linnakatse pisut lü-
hem – välja on jäänud rajalõik 
Aqva spaa parkla juures ja 
Spordi tänaval, võistlejad soo-
ritavad n-ö nõelasilma tagasi-
pöörde spordikeskuse ees 
Kastani puiesteel.

Lisakatse 5 Külmastuudio
Sonda. Pikkus 24,30 km
Esimese auto start laupäeval kell 10.17

1. Paremkurv asfaldilt kruusale.
2. Hästi jälgitav vasakkurv kruusalt asfaldile. Ligipääs Kabala 
kaudu.

Uus kombinatsioon selles piirkonnas varasemalt sõidetud kii-
ruskatsetest, lõppu pole iseseisva vabariigi ajal sõidetud. Kiirus-
katse algab ja lõpeb asfaldil.

Lavi allikate juures on ka praktiliselt ainus hästi ligipääsetav vaa-
tamiskoht, kuid pealtvaatajaile on seal ruumi vähe. Samas on 
vaatamiskoht intrigeeriv – eksimise korral võib auto kõrgelt kal-
dalt alla allikasse paiskuda. Miila külas asuva vaatamiskoha puu-
duseks on selle kaugus. Ülejäänud kohtadesse pole mõtet trügi-
da – teid on seal vähe ja need on raskesti läbitavad, tegemist on 
ürgmetsaga, inimasustus puudub.
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Lisakatse 6/7
Grossi Toidukaubad
Vinni. Pikkus 14,97 km
Esimese auto start laupäeval kell 11.10 ja 13.11

1. Kogu ralli parim vaatamiskoht Kehala paarisrajal, korraga on 
võimalik jälgida kuni nelja autot. Pausid saab sisustada jookide 
ja suupistetega. Parim võimalus veeta koos perega huvitav lau-
päev. Kehalas on taas uusi rajalõike, mine ja vaata!
2. Hästi jälgitav šikaan asfaldil-kruusal. Juurdepääs Mõdriku 
kaudu.

Vinni lähistelt algav kiiruskatse on väga suurte tempomuutuste-
ga: siin on nii kitsast ja puude vahel keerutavat metsateed kui ka 
laugeid ning kiireid kurve Kehalas, lisaks mitu head kilomeetrit 
asfalti. Võrreldes eelmiste aastatega on sel korral välja jäänud 
kruusalõik Mustjärvel. Sageli on just sellel kiiruskatsel toimunud 
paremusjärjestuses olulised ja otsustavad muutused: põhjuseks 
just nimelt tempomuutus, kes ei kohanenud aeglaselt lõigult kii-
rele üle minnes ja vastupidi. See kiiruskatse on klassika: praktili-
selt muutusteta on see kavas olnud kõikidel Viru rallidel.
Katse esimese ja teise läbimise vahel on võistlejail lõunapaus – 
kas suudetakse rammestusest jagu saada ja ka teisel korral õn-
nestuda?

Lisakatsed 8 ja 10 Dektum Ehitus/Mobile.ee
Voore. Pikkus 9,69 km
Esimese auto start laupäeval kell 14.09 ja 16.35

1. Hästi jälgitavad seotud kurvid Voore mõisa juures. Hea ligi-
pääs Voore kaudu, ei asu kaugel Kehalast.

Sellest kiiruskatsest on varasemalt sõidetud vaid alguslõiku, üle-
jäänud kolmveerandit vähemalt Eesti Vabariigi ajal mitte. Teist-
kordsele läbimisele eelneb paus rallikeskuses Tobial – rehvid 
peaksid olema uued ja võistlejatel viimane võimalus endast pa-
rim anda.

Lisakatse 9 Remedium
Rihula. Pikkus 11,76 km
Esimese auto start laupäeval kell 14.49

1. Hästi jälgitav paremkurv kruusalt asfaldile.
2. Hästi jälgitav vasakkurv asfaldilt kruusale.

Lisakatse kattub osaliselt 5. kiiruskatsega, kuid seda sõidetakse 
vastupidises suunas. Lavi allikate juures (vaatamiskoht 1) asuva-
le kurvile lähenetakse nüüd teiselt poolt. Taas suurte tempo-
muutustega lisakatse: on kive ja kände täis kitsast metsateed, siis 
juba kord varem läbitud lõik, seejärel asfalt ja lõpuks hästi sõide-
tav ning Viru ralli mõistes lai kruusatee.

Lisakatse 11 Kuulutaja
Kantküla. Pikkus 7,85 km
Esimese auto start laupäeval kell 17.10

1. Hästi jälgitav šikaan asfaldil-kruusal.
2. Kehala

Sama kiiruskatse, mis 6/7, kuid sõidetakse vastupidi ja Kehalas 
pisut muudetud kujul. Vastavalt võistlusjuhendile on viimane li-
sakatse Power Stage ehk iga võistlusklassi kolm esimest teenib 
sellelt katselt boonuspunkte, mis kantakse meistrivõistluste üld-
tabelisse.

Seoses Viru Ralliga on tavaliik-
luseks suletud järgmised teed 
ja tänavad:

Reedel, 13. juunil kell 17.15- 
22.30 Rakvere linnas 
J. Kunderi tänav alates Rahu 
tänavast kuni Vee tänavani; 
Karja tänav J. Kunderi tänavast 
kuni Tartu tänavani; Kastani 
puiestee; Silla tänav; L. Koi-
dula tänav alates Silla tänavast 
kuni Rakvere Gümnaasiumi 
ringteeni; Rakvere Gümnaa-

siumi ringtee; Pikk tänav Silla 
tänavast kuni Tõusu tänavani; 
Tõusu tänav; Vallikraavi tänav 
Tõusu tänavast kuni Linnuse 
tänavani; Linnuse tänav.

Reedel, 13. juunil kell 16-21
Karitsa - Levala - Tabani - Piira 
tee

Laupäeval, 14. juunil 
kell 8.30-12
Sae - Lavi - Sonda - Ulvi

Kell 9.30-18.30
Vinni – Kakumäe – Kehala – 
Saueaugu - Kantküla

Kell 13-16.30
Rihula – Mädaja – Lavi - Kaa-
siksoo

Kell 12-18
Aravuse - Voore

Bussiinfo
13. juunil alates kella 17.30 ei 
teeninda bussid Polikliiniku ja 

Viru peatust. Polikliiniku pea-
tus on asendatud Bussijaama 
peatusega.
Liinibuss nr. 3 ei läbi alates 
kella 17st Tarva, Vallimäe, Tu-
lika, Õie ja Tammiku peatust.
Liikluskorraldus on tähistatud 
vastavate liiklusmärkidega.
Palume elanikelt mõistvat 
suhtumist ja turvatöötajate 
korralduste täitmist.

Viru Ralli korraldajad

,Viru Ralli tõttu suletakse järgmisel nädalavahetusel mõned teed
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Grossi Toidukaubad Viru ralli 2014 stardinimekiri

Kombineeritud kütusekulu 7,1-7,8 l / 100 km, kombineeritud CO2 heitkogus 164-181 g/km.

MILLAL SA VIIMATI PÄRISELT AUTOGA SÕITSID?

GT 86 loomisel keskendus entusiastidest koosnev meeskond ainult ühele eesmärgile: pakkuda puhast sõidunaudingut. Toyota sportautode uus põlvkond ootab Sind Hat Autos proovisõidule!

GT86 on parem 

 kui jalgpall!

Ott Tänak ja Raigo Mõlder
stardivad auto24 Rally Estonial
Kolmapäeval Tallinnas Citroeni salongis toimunud auto24 
Rally Estonia esimesel pressikonverentsil avalikustati, et täna-
vu 17.-19. juulil sõidetaval auto24 Rally Estonial osalevad 
Ford Fiesta R5 autoga Ott Tänak ja Raigo Mõlder. Lisaks selle-
le allkirjastati tänavused sponsorlepingud ja kohal viibis ka 
FIA ERC sarja promootori, Eurosport Events esindaja 
Jean-Baptiste Ley.
Ott Tänaku ja Raigo Mõlderi osalemisele auto24 Rally Esto-
nial aitab kaasa Expert Tehnikakauplused, pressikonverentsil 
sõlmiti ka vastasisuline kokkulepe. „Meil on heameel, et saa-
me startida kodusel tippvõistlusel. Usun, et saame sellelt ral-
lilt mõnusa emotsiooni ja eesmärk on võit koju jätta. Konku-
rents saab olema kindlasti tugev, seda nii Eesti enda kui kiire-
te välissõitjate osas,“ rääkis Tänak pressikonverentsil.
auto24 Rally Estonia direktori Urmo Aava sõnul astutakse tä-
navu edasi suur samm. „Euroopa autoralli meistrivõistluste 
etapi korraldamine on midagi sellist, millega astume sammu 
edasi mitmes valdkonnas. Nii on meie tänavuse ralli start ja 
finiš Tartus, Tartu kesklinnas sõidetakse reede õhtul publiku-
katse ja Tartus toimuvad ka ralliga seonduvalt kontserdid, kus 
astuvad üles Eesti meelelahutuse tipptegijad. Ralli hooldus-
ala ja võistluskeskus on endiselt Otepääl ja katsed samuti Ote-
pää ümbruses, seega saame öelda, et võidavad kõik piirkon-
nad. Heameel on, et tänavu stardib ka Ott Tänak, kes teeb 
konkurentsi kindlasti veel teravamaks. Kõike seda saame teha 
tänu meie headele koostööpartneritele ja toetajatele. Eraldi 
tahaks veel rõhutada suurepärast koostööd Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutusega, kes läbirääkimistel Eurosport 
Events’iga on saanud meie rallile Eurospordis parima mee-
diakajastuse. Tartu linn on meie jaoks samuti väga hea koos-
tööpartner,“ rääkis Aava pressikonverentsil.
Kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tõnu Seili hinnan-
gul on auto24 Rally Estonia tippsündmus, mille toimumisse 
on riik panustanud ka varasematel aastatel. „Oleme auto24 
Rally Estonia meeskonnaga koostööd teinud ka varasematel 
aastatel. Me näeme selles sündmuses väga suurt potentsiaali 
ja kuna on tegu Eesti ühe tippvõistlusega, mis otsustas astuda 
suure sammu edasi, pidasime vajalikuks nende tegevust toe-
tada, kuivõrd see tutvustab ka Eestit maailmas läbi Eurospor-
di poolt tehtud kokkuvõtete,“ selgitas Seil.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 13. juuni 2014 7Viru ralli

Osalejate nimekirja autoklasside legend:

Nimekiri koostatud 11. 06. 2014 seisuga.

Kuulutaja

* (A8, S2000, RRC, R4, R5, exp.WRC)
** (N2, A6, R1, R2)
*** (N3, A7, R3, R3T)

SIMPLY CLEVER

Fabia HB
Plus
9 990 €
5,5 l/100 km

Fabia 
Combi Plus
10 390 €
5,5 l/100 km

Rapid 
Comfort
12 990 €
5,1 l/100 km

Rapid 
Spaceback
11 990 €
5,9 l/100 km

Octavia
Comfort
14 990 €
5,2 l/100 km

Octavia Combi 
Comfort
15 990 €
5,3 l/100 km

Uus Yeti
16 260 €
6 l/100 km

Superb
Comfort
18 490 €
5,9 l/100 km

Superb Combi 
Comfort
19 490 €
6,1 l/100 km

www.skoda.ee

Liisingut pakub Swedbank Liising AS. Kuvatud kuumaksete näol on tegemist indikatiivse näitega. Tutvuge teenuse tingimustega www.swedbank.ee  ja vajadusel 
konsulteerige asjatundjaga. Autoliisingu krediidi kulukuse määr on 2.88 % aastas järgmistel näidistingimustel: vara hind 12 491.66 € + km, sissemakse 15%, jääk-

võib muutuda iga 6 kuu järel).
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KUUMAKSE

152 €
KUUMAKSE

101 €
KUUMAKSE

105 €
KUUMAKSE

132 €
KUUMAKSE

122 €
KUUMAKSE

162 €

Moller Auto Viru OÜ
Facebook.com/
skodaeesti

ŠKODA Eesti
mobiilirakendus

MEIE: TEIE:

KUUMAKSE

165 €
KUUMAKSE

188 € KUUMAKSE

198 €

ŠKODA annab nii autoostuloa kui targad valikud!
EMOR 2014 Brand Health Survey uuringus osalenud inimeste hinnangul on ŠKODA madalaimate ülalpidamiskuludega automark Eestis.

+ + + =

Kütus Liising Kindlustus Hooldus/remont Kokku

Aleksei Lukjanuk - Aleksei Arnautov. Foto: Ray Põder
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Hesburger Rakvere Põhjakeskus 
Haljala tee 4,

Lahtiolekuaeg: E-P 9–21

Hesburger Rakvere Vaala Keskus 
Lõõtspilli tn 2,

Lahtiolekuaeg: E-P 9–21

340
Kupong kehtib ainult järgnevates Hesburgeri restoranides:

Selle kupongi ettenäitamisel
Hesburgeri eine 3,40 €!
Eine sisaldab burgerit, friikartuleid ja 0,25l jooki.
Kupong kehtib kuni 30.06.2014.
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SOODUSPAKKUMISED!
13. juuni 19. juuni-

* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee
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3.35
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0.57 0.57

3.18

2.54

5.78

0.88

0.68

7.98

2.48
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al 1.49

0.68

2.58

0.28

0.98

2.38

1.34

1.08

2.18 1.38

1.77

9.48 0.65

Peipsi sibula
šašlõkk
1kg / 700g
Nõo Lihatööstus

Vinku Lihapallid
Rakvere
300g / Rakvere
Lihakombinaat

Väherasvane margariin
Voimix Creamy 40%,
400g

Kartulikrõpsud
Lay´s
(sibulamaitselised)
220g

Kakaoküpsised O2 Gullon
(kreemitäidisega)
176g

Mahlajook Cappy
Ice Fruit
1,5L / 2 sorti

Seep Palmolive
Moisture Care
(oliiviekstraktiga)
90g

Geelkapslid
Woolite Color
336ml / 14tk

Lihapallid
kartulipüreega
260g / Nõo
Lihatööstus

Viru sink
(viilutatud)
150g / Rakvere
Lihakombinaat

Tomatikaste
300g / Salvest

Sarvesai Croissant Doub!e
(kakao- ja kookosetäidisega)
60g

Šokolaad Toblerone
100g / 2 sorti

Tonic Schweppes
1,5L / 3 sorti

Grillvorst sibulaga
Isukas 800g
Rannarootsi

Kiirkaerahelbed
Nordic
500g

Magus tšillikaste
Thai Choice
700ml

Nätsukomm Mentos
(puuvilja)
38g

Šampoon
Head & Shoulders
Apple Fresh
200ml

Toorvorstikesed Isukas
400g / Rannarootsi

Kaukaasiapärane
šašlõki grill-liha
Maks & Moorits
800g / Atria

Kohvivalgendaja
Carmen
200g

Präänikud Adugs
(kirsimaitselise täidisega)
250g

Kommikarp Visiit
450g

Õlu Meistrite Gildi
Pilsner 4,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Tampoonid Tampax
Compak Regular
16tk

Kaukaasia grill-liha
820g / Rakvere
Lihakombinaat

Hamburger
Mamma
200g / 2 sorti

Kuivikud Minu
(rosinatega)
200g

Küpsised
(soolased
lusikakesed)
200g / Laima

Kõrrejook Zoo
0,2L / 2 sorti

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

Tualettpaber
Grite Vivo
4 rulli

Lastevorst 600g / Rakvere
Lihakombinaat

Taimne rasvavõie
Keiju 70%, (soolane)
400g

Kartulisnackid
Pomsticks
100g / 2 sorti

Kaneeliküpsised
Gullon
470g

Mahlajoogid
Gutta Fresh
2L / 2 sorti

Hambapasta Colgate Total Whitening
100ml

Laste mähkmed
Pampers Sleep &
Play Midi 4-9kg
58tk

Biolagunevad
joogitopsid Bio
250ml / 12tk

7.54 €/kg

2.60 €/kg 2.38 €/kg

5.64 €/kg

5.57 €/kg

0.65 €/L

+0.08

3.56 €/kg

0.28 €/tk

5.15 €/kg

6.53 €/kg

2.60 €/kg

5.83 €/kg

10.40 €/kg

0.76 €/L

+0.08

2.93 €/kg

1.76 €/kg3.34 €/L

11.58 €/kg 11.58 €/kg

11.90 €/L

4.95 €/kg

6.23 €/kg

3.40 €/kg

2.24 €/kg

12.40 €/kg

1.16 €/L

+0.08

0.14 €/tk

7.17 €/kg

al 6.05 €/kg

2.55 €/kg

10.40 €/kg

0.95 €/L

17.96 €/L

0.19 €/rull

3.30 €/kg

2.70 €/kg

7.80 €/kg

3.60 €/kg 0.54 €/L

14.40 €/L

0.15 €/tk 0.04 €/tk
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3.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates

Iiriskompvekid
Meller
(sokolaadis)
38g

JA
AN

IÕ
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ED
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IÕ
LL

ED
16-22.06

Õlu Karl Friedrich
5%, 0,5Lx20 / Saku ÕT
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Hele õlu Premium Export
5,2%, 0,33Lx24 / A.Le.Coq
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Õlu Saku Originaal
4,6%, 0,5Lx 24 / Saku ÕT
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Siider Somersby Pear
4,5%, 0,33Lx24 / Saku ÕT
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

Hele õlu A.Le Coq Premium
4,7%, 0,5Lx24 / A.Le.Coq
Tähelepanu! Tegemist on alkoholiga.
Alkohol võib kahjustada Teie tervist.

8.98 13.84 10.84 13.84 13.88
0.90 €/L 1.15 €/L 1.37 €/L 1.15 €/L 1.75 €/L

+20x0.08 +24x0.08 +24x0.08 +24x0.08 +24x0.08

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!
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• Müüa kõigi mugav. renov. hea 
asukohaga 1toaline korter Türil. 
Majas ühistu, internet, soodsad 
maksed. Tel 5294 787

• Müüa korter Tallinnas Mustamäel 
Akadeemia tee 46 (2/5, 24 m2). Ilus ja 
kõigi mugavustega, roheline piirkond. 
Hind 34 500 €. Tel 5551 8067
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere südalinnas. Hind 22 
800  €. Tel 5342 2880

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

• Müüa 2toaline korter Kungla 9 II 
korrus, remonti vajav, aknad pargi 
poole. Hind 20 000 €. Tel 5012 329
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla 11. Hind 27 000 €. Tel 5326 9908
• Müüa 2toaline korter Essus. Hind 
5000 €. Tel 5693 1133
•  Müüa 2toaline  er iprojektiga 
euroremonditud korter  Kundas 
Kasemäe 11 (I korrus). Hind 13 500 €. 
Tel 5698 6777
• Müüa 2toaline kap. remonti vajav 
korter Väike-Maarjas. Tel 5398 2864
• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10 (5/5), vajab san.remonti. Hind 
2500 €. Tule vaata ja tingi! Tel 5551 8067
• Müüa Kadrinas Rakvere tee 3 
3toaline rõduga korter (64 m2), vajab 
sanitaarremonti, III korrus. Hind 12 
000€ Tel 5332 1732
• Müüa renoveeritud 3toaline korter 

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

KINNISVARA

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline korter (keskküte, 
32 m2, V k.) Rakvere kesklinnas. Tel 
5192 9572
• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Rakveres. Omanikult. Hind 11 000 €. 
Tel 5332 4120
• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa 1toaline ahiküttega remonti 
vajav  korter Rakvere kesklinnas. 
Veevar ustus,  kanalisatsioon ja 
WC-pesuruum olemas.  Aiamaa 
kasutamise võimalus. Väga väikesed 
kommunaalkulud. Info numbrilt 
5293 990
• Kundas müüa väga korras 1toaline 
korter (III k.), kauplus üle tänava. Otse 
omanikult. Tel 686 1154

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

Müüa loodus lähedases keskkonnas ca 20 
km kaugusel Rakvere linnast, Võhu külas ca 
2 ha haritava maaga väike talu. Krundi suu-
rus 2,6 ha. Kinnistu koosseisu kuulub ela-
mu, kelder, garaazh ja veel kaks suur abi-
hoonet. Sobiv koht elamiseks või suveko-
duks. HIND 35000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa Rakverest 20 km kaugusel, Rägavere 
vallas Sae külas, vaikses, looduslikult kauni 
oja kaldal renoveeritud luksuslik maakodu 
koos kõrvalhoonetega. Krundi suurus 2,3 
ha. Maja esimesel korrusel avar eesruum, 
avatud trepp teisele korrusele, avatud köö-
giga elutuba, magamistuba ja suur aknaga 
vannituba. Vannitoas põrandküte, mulli-
vann. Teisel korrusel kaks magamistuba. 
Maja seest ja väljastpoolt soojustatud. Ma-
jast veidi eemal oja kaldal puitkü ega uus 
palksaun. Väga suur maa-alune kelder heas 
seisukorras. HIND 89000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa talukoht Rakverest umbes 15 km 
kaugusel, Vinni vallas, Voorel. Tubades on 
laudpõrandad. Kinnistu juurde kuulub suur 
kõrvalhoone. Aias kasvavad viljapuud, mar-
japõõsad, hoovil on salvkaev. Krundi suu-
rus 3 500 m². HIND 32800 EUR. Helista 
5063921 Galli

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

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril, 
Piiral, Rannapungerja mnt. Kvaliteetselt re-
monditud, majas on õhksoojus kamin, 4 tu-
ba, suur köök koos köögimööbliga, aias vil-
japuud, majas 2 panipaika, 2 tuale . Kõr-
valhoones saun, garaazh ja kelder, tuale  
ja suvetuba. Krundi suurus 2 100 m². Ümb-
rus vaikne, maja ees tänavakivid. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Kadrinas 3-toaline rõduga reno-
veerimist vajav korter Rakvere tee 3. 
Korteri juurde kuulub keldriboks. Kahes 
toas on põrandatel laminaatparke . 
HIND 12200 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Võimla 3, 
1-toaline korter 4 korrusel. Korterisse 
soovikorral saab osa mööblist sisse jät-
ta. Korteris on gaasiga köetav soojavee-
boiler, puitpõrandad. Korteri juurde 
kuulub keldriboks. HIND 14000 EUR. he-
lista 56814899 Kerly

Müüa Rakvere lähedal Lepnal, vaikses ja 
rahulikus asukohas kolmekorruselise 
korterelamu kolmandal korrusel heas 
seisukorras 4toaline korter. Maja trepi-
koja aknad vahetatud, toimiv ühistu, 
kom maksud soodsad. Aknad vaheta-
tud, tubades ripplagi, toas kaminahi. 
HIND 21000 EUR. Helista 55518067 
Roza

Müüa ilus 3toaline korter Tapal, Valve 
20. Aknad on korteril vahetatud. Uued 
puidust siseuksed. Vannitoas seinas ja 
põrandal keraamilised plaadid. Korter 
asub Tapa kesklinnas. HIND 12000 EUR. 
Helista 55518067 Roza

Müüa heas asukohas 3-toaline korter, 
Rakveres, Koidula 13. Laminaat parke  
kõigis tubades, 10 aastat tagasi reno-
veeritud. HIND 28500 EUR. Helista 
5530227 Eino

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

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

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

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

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

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID MÜÜA MAJAD

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Renoveerimisel maja Tapal!
Tapa linn, Pikk tn 
Hind 34 900  € UUS HIND!
Krunt 903 m², elamu 77 m², 3 tuba, 
abihooned, saun.    
Margus Punane: 504 9998

S  ilne rehielamuga kompleks Mõisa 
lähedal! Vihula küla, Külaotsa 
Hind 39 990  € UUS HIND!
Elamu 210 m² (palk ja paas), krunt 3544, 
uued tehnovõrgud, puurkaev, saun.   
Margus Punane: 504 9998

Korter kivimajas.
Rakvere, Kü   17  
Hind 14 990  € UUS!
2 tuba, 39,6 m², 1/4, uued aknad.    
Margus Punane: 504 9998

Kena talu oma  igiga!
Vihula v, Noonu  
Hind 29 990  € UUS HIND!
Krunt 7747 m², elamu 70 m², 2 tuba, 
maj.hoone, saun.    
Margus Punane: 504 9998

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

Rehielamu koos 5 ha põllumaaga.
Vinni vald, Anguse, Otsapõllu
Hind 35 000 € 
3-tuba, Krunt 53 800 m²,
korrus 1
Nele Lauk: 56975217

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

Renoveeritud 3-toaline korter 
Sõmerul!  Puiestee 13
Hind 25 500 € 
3-tuba, 59,0 m², korrus 3/3, uued 
aknad.
Nele Lauk: 56975217

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

Suure krundiga maja Kadrinas
Kadrina, Kalda tn kinnistu 1346 m², 
elamispind 66,7 m², esik, köök, kolm 
tuba, avar veranda. 
Hind 28 900 € UUS HIND!
Tel 53 910 678, Triinu

Renoveeritud maja Rakvere lähedal
Levala küla, Rakvere vald Krunt 4 050 
m², elamu 193,1 m². Avarad toad, 
lokaalne keskküte. Heakorrastatud aed.
Hind 79 900 €
Tel 5391 0678, Triinu

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

Omae  e sissepääsuga 3-toaline 
ahikü  ega korter. Aia 13, Rakvere
Hind 45 000 €
3 tuba, 59,7 m², korrus 1/3, sissepääs 
korterisse otse hoovist
Taivi Kask 5567 1233

Arco Vara Rakvere esindus:

Laada 14 Tel 324 0888 www.arcovara.ee/rakvere

Müüa 1-toaline korter Võidu tn 53.
III korrusel asuv korter on heas
seisukorras ja renoveeritud. Väga hea
asukoht.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 3-toaline korter Tõrremäel
Hea planeeringu ja asukohaga korter
Põhjakeskuse lähedal. Kelder ja aiamaa
kuuluvad korteri juurde.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa maitsekalt renoveeritud 3-
toaline ahiküttega korter Lepnal
Korteris on hea ruumilahendus, ilus
vannituba.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa renoveeritud ja maitsekas 3-
toaline korter Rakveres Lennuki tn
Ilus ja maitsekalt sisustatud korter. Üp
54,1 m².
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa ladu Lepnal
Rakvere kesklinnast 5 km kaugusel
müüa lao- ja tootmishoone 448 m² , 4,5
m kõrge, EE100A, kinnistu 3100 m²:
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 3-toaline ahiküttega korter
Rakveres Pikk 47
Korter asub II korrusel. Hea planeering.
WC /dušš.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa kivihoone Vaekülas Mõisavahe
tee 6
280 m², kinnistu suurus 1520 m². Vee ja
elektri liitumine olemas.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 2-toaline keskküttega korter
Rakvere kesklinnas Lai tn 1
Läbi maja planeering. IV korrus.
Hoovipoolne rõdu.
Andrus Peiel, tel 527 1011

3 800 €

27 900 €

34 999 €

39 999 €

23 456 €

26 789 € 24 900 €

23 900 €



Kuulutaja reede 13. juuni 2014 15Kuulutused

ÄRIPINNAD

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Soovin osta  1-  v õi  2toalis e 
keskküttega korteri Rakveres esimesel 
või teisel korrusel, hind kuni 15000 €. 
Tel 5457 6756
• Ostan  talukoha ,  võib vajada 
suuremat remonti. Tel 5187 979
• Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• 49a mittesuitsetaja naisterahvas 
soovib soodsalt üürida 1toalist 
möbleeritud mugavustega korterit 
Rakveres. Tel 5331 5247
• Kaks meesterahvast otsivad 2toalist 
kõigi mugavustega korterit Rakvere 
kesklinnas. Soovitavalt I või II korrus. 
Tel 5637 9935

• Võtan üürile maamaja. Tel 5393 
7172

• Üürime elukaaslasega väga heas 
korras 3toalist korterit Rakvere linnas, 
otse omanikult norm. hindadega kom.
maksud ja üür. Kiire! Tel 5557 8700
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5358 6829
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

• Ostan sõiduauto kasutatud järelkäru. 
Tel 5742 0668
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Lille 18 anda rendile kaarhall. 450 
m2, WC, kontor, videovalve, korralik 
remont. Tel 5164 685

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
• Müüa musta värvi Audi A4 1998.a, 
toodud Saksamaalt. SH-Auto OÜ, tel 
5605 9159
• Müüa väike kaubik Citroen Nemo 
1,4i, bens, 2008. a, valge,  Tel 5740 7733
• Müüa Ford Focus 2003.a 1,8TD 
laugpära. Auto heas korras. Hind 2650 
€, võim. vahet. odavama sõiduautoga. 
Tel 5024 288
• Müüa sõidukorras Mazda 323F 
12/1990.a, 1,8 76 kW, bensiin, ls 166 
700 km. Tel 5192 9572
• Müüa MB 814 madel, tent, kast 5,7 
x 2,3 x 2,2, suur kabiin, veljed 17,5, 
kandevõime 3,2 t. Korralik. Hind 4200 
€. Tel 5553 6535
• Müüa Nissan Sunny. Hind 180 €. Tel 
5660 3408
• Müüa Opel Astra universaal, 1,6i, 
2007.a, hall metallik, 5 ust. Sõiduk 
väga heas korras, uue vääriline, 
omab ülevaatust 2016.05, täiuslik 
hooldusraamat. Sõidukil olnud üks 
omanik. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa Opel Vectra 1996.a, ülevaatus 
novembri lõpuni, valuveljed, bensiin. 
Hind 700 €, tingi! Tel 32 59 132, 5665 
4268 (õhtuti)
• Müüa Opel Zafi ra Comfort 2,0TDi 
2001.a, 74 kW, hõbemet., 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiiruse hoidja, 
el. aknad, 2 võtit, kehtiv ülevaatus 
02/2015. Äsja Hollandist. Soodushind 
2670 €. Rakveres. Tel 5300 5885
• Müüa Peugeot 406 66kW, diisel, 
kehtiv ülevaatus, sp.näit 125 857 km. 
Tel 5292 661
• Müüa Saab 9-5 2,0 t, univ, bens, 
2001a, hall. Tel 5740 7733

• Müüa Seat Toledo 98.aasta, diisel, 
47 kW. heas korras. Hind 650 €. Tel 
5917 2962          

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDi, 
2001.a,  66 kW, hõbedane met., 
kesklukk, sign., el. aknad, valuveljed, 
pl.soojendus, kehtiv üv 09/2014. Heas 
korras, 2 võtit. rakvere. Tel 5300 5885
• Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel 
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust, 
universaal, üliökonoomne, rikkalik 
lisavarustus. Väga heas korras. Otse 
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2001.a, 85 
kW, tumehall met., kesklukk + sign., 
kliimaautomaat, püsikiiruse hoidja, 
4xel. aknad, valuveljed, heas korras, 
kehtiv ülev. Äsja Hollandist, soodsalt. 
Rakvere. Tel 5300 5885

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 5B, Rakvere
Avatud E-R 9-18, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Nissan Note, 11/2006a. 1.4(65kw), 
bensiin, manuaal, beež met. Sn: 
88 315km. Hind: 3990.-

Chrysler Sebring ,  07/2008a. 
2.4(125kw) bensiin, automaat, punane 
met. Sn:107 500km.
Hind: 5790.-

Hyundai Sonata, 05/2008a. 2.4 
(119kw), bensiin, automaat, helehall 
met. Sn: 92 465km. Hind: 5990.-

Kia Sportage, 05/2007a. 2.0(104kw), 
bensiin, manuaal, nelikvedu, must 
met. Sn:190 475km. Hind: 6290.-

Mitsubishi Outlander, 06/2007a. 
2.0(100kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 114 420km. Hind: 6490.-

Nissan Primastar ,  08/2006a. 
1.9(74kw), diisel, manuaal, 9 kohta, 
hõbedane met. Sn: 246 645km. 
Hind: 6490.-

Renault Trafi c, 01/2007a. 1.9(74kw), 
diisel, manuaal, 6 kohta, kaubik, 
kollane. Sn: 200 650km. Hind: 6490.-

Renault Trafic Kombi, 9 kohta, 
01/2008a. 2.0(84kw), diisel, manuaal, 
hall met. Sn: 271 340km. Hind: 7290.-

Peugeot  Partner ,  02 /2010a . 
1.6(66kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 87 190km. Hind: 7490.-

Nissan Pathfinder ,  06/2005a. 
2,5(128kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 280 435km. Hind: 7990.-

Skoda Octavia, 04/2001a. 1.2(77kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
122 915km. Hind: 8990.-

Nissan Qashqai Acenta, 10/2007a. 
2.0(104kw), bensiin, CVT, beež met. 
Sn: 172 700km. Hind: 8990.-

Mercedes-Benz Vito  111 CDI, 
07/2007a. diisel, manuaal, 9-kohta, 
punane met. Sn: 239 706km. 
Hind: 8990.-

N i s s a n  X - Tr a i l ,  0 9 / 2 0 0 7 a . 
2.0(110kw), diisel, automaat, lilla 
met. Sn: 182 015km. Hind: 9890.-

Chrysler Sebring ,  04/2010a. 
2.7(137kw) bensiin, automaat, punane 
met. Sn:75 055km.
Hind: 9990.-

Peugeot 208 Active, 10/2012a. 
1.2(60kw) bensiin, manuaal, helebeež 
met. Sn: 57 530km.
Hind: 8490.-

Dacia Duster, 05/2011a. 1.6(77kw), 
universaal ,  bensi in ,  manuaal , 
nelikvedu, must met. Sn: 26 430km. 
Hind: 9490.-

Renault Koleos, 2008a. 2.5(126kw) 
bensiin, manuaal, nelikvedu, punane 
met. Sn: 80 050km.
Hind: 9990.- 

Audi A4 Avant, 04/2007a. 3.0(171kw), 
diisel ,automaat, tumesinine met. Sn: 
115 985km. Hind: 9990.-

N i s s a n  Q a s h q a i ,  0 7 / 2 0 0 9 a . 
1.6(84kw), bensiin, manuaal, beež 
met. Sn: 51 000km. Hind: 9990.-

Nissan Juke 1.6 Visia, 02/2011a. 
1 .6(86kw),  bensi in ,  manuaal , 
hõbedane met. Sn: 43 365km. Hind: 
10 490.-

Skoda Octavia, 06/2012a. 1.2(77kw), 
bensiin, manuaal, beež met. Sn: 
21 960km. Hind: 11 990.-

Renaul t  Megane ,  06 /2012a . 
1 .6(81kw),  bensi in ,  manuaal , 
universaal, hõbedane met. Sn: 21 
000km. Hind 11 990.-

Nissan Navara Double  Cab , 
11/2008a.  2 .5(126kw),  di isel , 
automaat, sinine met. Sn: 177 490km. 
Hind: 12 990.-

Vaimastveres. Hind 5000 €. Tel 5388 
4100
• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Uhtnas. Tel 5569 5278

• Müüa 4toaline saunaga korter 
Rakveres Tuleviku 10a renoveeritud 
majas. Sisse jääb lükandustega 
koridorikapp ja köögimööbel. Tel 
5104 110

• Müüa 4toaline korter Rakveres 
Kungla tn. Tel 5109 274
• Müüa Haljalas renoveeritud kõigi 
mugavustega 4toaline korter või 
vahetada korteri, maja või suvila vastu 
Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmul või 
mujal mere ääres. Tel 5568 6385
• Müüa 4toaline kõigi mugavustega 
korter Kadrinas. Suur esik, turvauks, 
uued aknad. Otse omanikult. Tel 5590 
3361
• Müüa renov. kõigi mugavustega 
4toaline korter Roelas otse omanikult. 
Tel 5553 7876 või kiriannale@hotmail.
com
• Müüa 4toaline korter  (78 m2) 
ilma korteri maksuta. Korter asub 
Vaos Väike-Maarja vallas. Korter 
on mugav, kõik toad eraldi, suur 
rõdu, boiler, elektrikütte keskküttega 
ühenduse võimalusega, kahetariifne 
elektriarvesti. Ilus koht, saab võtta 
õueaiamaa. Hind 5000 €. Tel 5850 6326
• Müüa maja 12 km Rakverest, hea 
asukoht. Tel 5542 180
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Viru-Jaagupis. Tel 5529 
619
• Müüa maja Vihulas. Tel 5814 3321
• Müüa maakodu L.-Virumaal, otse 
omanikult. Kiire! Hind 18 000 €. Tel 
5381 2873
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa Päides Metsamaja kinnistu. 
Tel 5112 047
• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     520/525TD                96-98
BMW E46        2,0TD          -05
UUS! BMW E46 coupe   I,9i                 00

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
UUS! CITROEN C5    2,0HDI         -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i           99-03
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! MAZDA B2500             06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
UUS! MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
UUS! NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut       01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
UUS! OPEL SINTRA        2,2i      99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
UUS! OPEL ZAFIRA            2,0 TD                99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                     05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99
UUS! PEUGEOT 307 5 ust 2,0i        05
UUS! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i           06
UUS! PEUGEOT PARTNER   1,9D         -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
UUS! SAAB 9-5 car    2,0i/aut       99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Tel:Tel:

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta
Oleme avatud ettetellimisel!Oleme avatud ettetellimisel!

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

• Müüa heas korras ATV Polaris 1999.a 
diisel, 4x4. Hind 3600 €. Tel 5121 903
• Müüa UAZ varuosad: kabiin, raam, 
mootor ja muid juppe. Tel 5691580

AuTo   HoUsE OÜ

Tunnihind alates

Autode hooldus ja remont,
starterite ja generaatorite remont,

õlivahetus, keevitustööd,
diagnostika, rehvide vahetus

Helista ja küsi lisa:

5636 5465
5561 5743

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

V , RÕIDU AKVERE2C

L -VÄÄNE IRUMAA

SOODSAIM
AUTODE REMONT

13 €/h
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PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

� Üldehitus
� Koduremont
� Viimistlus
� Kanalisatsioon
� Väliköögid
� Välikaminad

529 1288
saasu.ehitus@gmail.com

www.saasu.ee

www.kuulutaja.ee

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

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus
• Transport  ja kolimine parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

• TV- ja sat.süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
•  Ko dulehte de valmistamine, 
arvutite remont ja hooldus. Tel 5304 
6141
•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
•  Uute ja  kasutatud ko du- ja 
tööstusõmblusmasinate müük. 
Garantii. Rohuaia 20-2, tel 5588 429, 
32 450 85, Priit

• Valmistame teie soovil grillmaju, 
k a m i n a i d ,  s u i t s u a h j u s i d , 
puukuure, aiamaju, aiamööblit. 
Küsi lisa, hinnad soodsad, töö kiire 
ja korralik. Tel 5896 7912

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

TEENUSED • Veoteenus Peogeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

•  R a k k e k a e v u d e  k a e v a m i n e , 
puhastamine ja remont. Tel 5574 792
• Autosummutite remont, müük, 
paigaldus. Tel 5056 615
• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
• San.tehnilis ed tööd, vee- ja 
kanalisatsioonitrasside ehitus, 
kaevetööd. Tel 5143 783
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459
• Teen ehitus- ja remonditöid. 
Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
• Plaatimine ja maalritööd. Tel 5892 
6997
•  K õ n n i t e e d e  e h i t a m i n e  j a 
plaatimistööd. Tel 5606 9271
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

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

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

5083 305

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
ka n a l i s a t s i o o n i e h i t u s t ö i d . 
Samuti toome vee elamutesse. Tel 
5607 5275

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

•  E r a m a j a d e  e h i t u s . 
Vundamendist võtmeteni. Küsi 
pakkumist +372 5172 395

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743
• Taf Building OÜ soojustab ja krohvib 
teie eramu või kortermaja fassaadi. 
Tel 5664 9835
•  Katus e-,  fassaadi-  ja  muud 
ehitustööd. Tel 5157 386

• Tänava- ja äärekivide müük 
ja paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus ;  väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika ; haljastustööd; 
ehitustö ö d .  Tehtud töödele 
garantii. alari.kiviaed@gmail.
com, 5394 6666

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

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 5646 
0674

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

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga Lääne-
Virumaa piires. Vajadusel ka lõikus.
Info 5146 788
• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113
• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990
• Trimmeritööd. Tel 5539 328
•  P a k u m e  m u r u n i i t m i s -  j a 
trimmerdamisteenust. Helistada 
õhtuti 5190 8253
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

* 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

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifi net.ee
www.wifi net.ee

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

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel : 52 28 441 epost: autovahetus@gmail.com

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

5557 35825557 3582

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

www.kuulutaja.ee

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

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

•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803

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

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
• Müüa lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohale toomisega. Tel 5615 2941
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
sanglepp, hall lepp ja kask. Tel 5137 659
• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

KÜTTEPUUD

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

EHITUS
• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
• Müüa õhukuivad prussid 200x150. 
Hind 100 €/tm. Tel 5395 0313

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

• Ostan 5,1m laepaneele (20 tk). Tel 
5039 650

•  O s t a n  s o o d s a l t  i g a s u g u s t 
saematerjali (lauda, prussi jne). 
Tel 5896 7912

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜAÜÜÜÜÜÜÜÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

MÜÜA KÜTTEKLOTSE 
(5-25 cm pikad, 

3m küttepuude järkamise 
jäägid, lõhkumata). 
20 eurot/m³+km. 

Klotsid on koormas loobitud. 
Kohaletoomisel võimalik 

kontrollida kogust. 
Tel 5568 4683

MÜÜA SOODSALT

-SAETUD LÕHUTUD

KÜTTEPUID

Tel 5463 2596

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud

Rakveres Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200m)

 T, N, R  10.00-18.30 
 L,  10.00 - 15.00

Vergis
T, K, R, L, P

 11.00 - 15.00
P.S. Tasumine  sularahas!

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat,  
vanametalli, vanaaegseid rahasid, 
medaleid, mööblit, raamatuid ning  
toidunõusid. Tel 5619 2112
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan nõukogudeaegse jalgratta. 
Tel 5039 650
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan Vene-ae gs et  tehnilist 
k i r j a n d u s t  ( a u t o d ,  t r a k t o r i d , 
mootorrattad). tel 5039 650
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

KODU
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa väga korralik antiikne 
magamistoa komplekt ja laelamp. 
Komplekti kuuluvad: riidekapp, 
voodi, 2 öökappi, kummut ja laelamp. 
Riidekapp: (K/L/S) 191/190/59, voodi: 
160/200, voodiotste kõrgused 112/69, 
öökapid: 62/46,5/35,5, kummut : 
86/127/58. Madrats ei kuulu komplekti. 
Hind 1000 €. Tule vaata ja paku oma 
hind. Tel 5373 7150
•  Mü ü a  E l e c t ro l u x i  e e s t l a e t av 
pesumasin, mõõdud 85 x 60 x 60 cm, 
hästi hoitud. Tel 5161 130

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(uus kaup)

L 14.06 11.00 - 13.00 
Väike-Maarja pastoraadi hoones

L 14.06 15.00 - 16.30 
Pajusti pubis

P 15.06 11.00 - 13.00 
Haljala rahvamajas
P 15.06 15.00 - 16.30

 Sõmeru endises kohvikus
Info: 5344 8932

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%

Laada 20, Rakvere
32 55 332

ww.aiatehnika.eu

Murutraktor
MT 4097SX Viking

2299 €

� B&S mootor
� Võimsus 7,3 kW
� Hüdrostaatiline ülekanne
� Niidulaius 95cm
� Külgväljavise
� Lisavarustusena multškomplekt
� Kaal 197 kg

Tavahind 2499.-

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

5853 6925

1 9 €5

Murutrimmer FS 38 Stihl

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

Pika kasutuseaga seade,
mis sobib muru

trimmerdamiseks
koduaias ja selle ümbruses

Tavahind: 209 €

MURUNIITMISTEENUS

25
€

/ h

5341 6064
mn26@hot.ee

Sobivad suuremad aiad ja platsid!

Niidulaius 1350 mm

• Müüa 2osaline külmik Elektrolux 
(175 cm). Tel 5590 5679

•  Mü ü a  kö ö g i m ö ö b e l  ko o s 
tehnikaga (külmik, mikrolaineahi, 
keraamiline pliit + ahi BOMPANI, 
õhupuhasti) + laud (läbimõõt 800 
mm) ja 3 tooli. Tööpinna möödud 
on ~2360 mm x 3000 mm. Soovijatel 
võimalus tulla vaatama. Hind 1500 
€. Tel 5373 7150

• Müüa väga heas korras lastetoa 
komplekt .  Laud 100 cm lai, 
lauapealne kapp (K/L)106/100, 
riiul koos sahtlite ja kapiga (K/L) 
181/81,5, riiulitega riidekapp (4 
riiuliga) (K/L) 195/42, riidekapp 
(K/L) 195/80. Hind 250 €. Tule 
vaatama ja paku oma hind. Tel 
5373 7150

• Müüa uus diivanvoodi, värv pruun. 
Soome päritolu. Tunduvalt madalama 
hinnaga. Tel 5664 8311
• Müüa suur viigipuu. Tel 5210 146
• Müüa vähe mänginud korras bajaan 
Weltmeister (5realine, 120bassine). 
Hind 250 €. Tel 5349 5218
• Müüa  uued puidust raamiga 
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks 
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050 
mm (kõrgus), 1/3 on avatav. Kolmanda 
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav. 
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050
• Müüa saunavihad ja kaseluuad 
kohale toomisega. 0,65 €/tk. Tel 5614 
8116
•  L E M M U  K I V I  –  k o d u m a i n e 
looduslikult lihvitud värviline kivi aeda, 
teele, kalmistule. Erinevad suurused. 
Müük lahtiselt ja pakendatuna 20kg 
kottides. Vajadusel transport. Tel 
5053 340

• Müüa kasutatud murutraktor 
ja muruniiduk  John Deere, 
H u s q v a r n a  j t .  E r i n e v a t e 
m o o t o r i v õ i m s u s t e g a  j a 
lõikelaiustega, 0-pöördega, on 
ka diiselmootoriga. Tel 5121 903, 
tonueil@gmail.com

• Teen ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Kollektsionäär ostab Vene-aegseid 
kopikaid, märke, medaleid, ordeneid, 
tsaariaegseid münte ja paberraha. 
Küsige minu hinnapakkumist. Samas 
aitan Teil tasuta münte ja medaleid 
hinnata. Tulen ise kohale. Aus kaup, 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683
•  O s t a n  r e s t a u r e e r i m i s e k s 
nõukogudeaegseid automudeleid  
ja pedaalauto lastele, erinevate 
mänguasjade kollektsioone ja Norma 
mänguasju. Tel 5665 5551
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

www.kuulutaja.ee
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Loe Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

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

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
• Müüa paaritumisealisi lihaküülikuid. 
Info tel 5547 194
• Müüa puhastatud mulda 5 € tonn + 
transport. Tel 5376 5551
• Müüa mürgiprits EHO 800L. Poom 
on 12 m. Uued rasked pulkäkked (8 tk). 
Tel 5137 659
•  Mü ü a  ka r t u l i ka s t i d  ( 2 4  t k ) , 
kultivaatori C-piid, kreissaag (ketta 
läbimõõt 70 cm) ja elektrimootorid. 
Tel 5292 661
•  M ü ü a  a i a t r a k t o r  k o o s 
haakeriistadega ja kreissaag. Ära 
anda täiteks tellis- ja shamottkive. 
Tel 5178 181

• Otsime kartuli maale muldajat 
Roela ümbruses. Tel 5682 8664
•  O s t a n  t r a k t o r i l e 
kartuliharimisriistad. Tel 5039 650

LOOMAD

• Müüa akvaariumikalad: 2 suurt 
Oskarid, Platisid ja Kardinale. Asukoht 
Vinni. Tel 5650 9248
• Ära anda kolimise tõttu suurem 
sõbralik hundikoer, eriti sobib lastega 
peresse, kuna on väga sõbralik. Telefon 
5813 4676
•  M ü ü a  b o l o n k a  k u t s i k a d 
(vaktsineeritud). Tel 5685 8009
• Müüa hõbeküülikuid. Tel 5686 8990

•  A n d a  ä r a  a r m s a d  i s a s e d 
kassipojad. Vanust on 6 nädalat. 
Tel 56221 938

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

• Soovin segaverelist suurema koera 
kutsikat. Tel 5152 665

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

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

TÖÖ
• Korralike elukommetega inimene 
saab tasuta kasutusele toa, kui on 
nõus haiget (võib-olla ka paranevat) 
abistama. Soovitav kristlike vaadetega. 
Töötasu ja tööaeg kokkuleppel. Tel 
5564 1872, 3241 860
• Kõrgharidusega 30a. naine otsib 
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
• 45a mees otsib tööd rahvusvahelise 
autojuhina. Ainult Euroopa suund. 
Tel 5072 358
• Väike kaubik koos juhiga otsib 
tööd Lääne- Virumaal. Tel 5740 7733, 
myyk9999@hot.ee

• Otsin tööd (siseviimistlus). Tel 
5533 513

• Otsin tööd Rakveres. Sobiv töö 
puhastusteenindajana alates kella 
7.00 – 13.00. Tel 5357 3614

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

• Otsin põetajat  65a. Tamsalus 
elavale pimedale meesterahvale. Tasu 
kokkuleppel. Tel 5302 1038
• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
• Vajatakse saemeest, vajalik B-kat. 
Juhiluba. Vajadusel väljaõpe ja 
varustus. Tel 5393 4973
• Vajan tänavakivide paigaldajat 
Haljalasse. Tel 5206 216
• Pakume tööd keevitajatele. Info 
telefonil 5029 342
• Võtame tööle autoremondilukksepa. 
Tel 5192 0899
• CarDrive’i autoteenindus pakub 
Rakveres tööd autopesijale. Tel 5073 
030
• Egesten Transport OÜ võtab tööle 
lukksepa-keevitaja autode/haagiste  
keevitus-remonditöödeks (alum.
haagiste ja paakide keevitus). Tel 
5027 811
• Pakkuda tööd üldehitajatele ja 
katusepaigaldajatele. Info tel 5278 
191, www.worcly.ee
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht 
asub Sondas. Helistada tööpäeviti 8-17  
tel 5180 106
• Kemmerling Haldus OÜ otsib oma 
kollektiivi nii erikoristus töölisi kui 
ka hooajalisi töötajaid erinevatele 
üritustele. Palk alates 3 €/h. Tel 5661 
7607
• KÜ Seminari 4 pakub tööd Seminari 4 
kinnistu koristajale. CV palume saata 
22.06.2014 Seminari 4, Rakvere 44316
• Pakume tööd karjakule ja lüpsjale. 
E l a m i s v õ i m a l u s  t a l u  l ä h e d a l . 
Joodikutel ja seiklejatel mitte helistada. 
Talu asukoht Kadrina vald, Võipere 
küla. Info tel 5242 139, Ats

• OÜ Nurkse Seafarm pakub 
tööd põrsatalitajale Assamalla 
võõrdepõrsaste farmi. Telefon 
5055 240

• Lääne-Virumaal vajatakse lüpsjat 
(torusselüps). Palk korraliku töö eest 
väga hea. Elamispind kohapeal. Tel 
5699 0533, 5656 4680

TEATED
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
• Spordiklubi Mikado kutsub noori 
vanuses 13 - 15 rahvusvahelisse 
l a a g r i s s e  L e e t u ,  m i s  t o i m u b 
ajavahemikul 08.07 - 16.07.2014. Üks 
päev maksab 35 €, mille sisse kuulub 
majutamine ja toitlustamine (3 korda 
päevas). Laager viiakse läbi Daugai 
linnas. Spordilaager asub looduslikult 
kaunis kohas järve ääres. See on 
tervise- ja spordilaager. Tel 5855 6062

• Taaskasutuskauplus  Maara 
Rakveres Võidu 52. Müügil hea 
valik ülikondi

 Rakveres, Laada tn 37
 

Jaanikuul kõik 
värvimisteenused 

-10 % 
Oleme avatud 

T - R 10.00 - 18.00 ja 
L 10.00 - 14.00

Meie salongi olete 
oodatud kogu perega!
 Piret tel 5331 2866
 Ingrit tel 504 7855 

MINNA 
JUUKSURISALONG

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18

L 9-15
Naturaalnahast 
jalatsid suveks!

MUUD

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

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

• ALUMIINIUM KATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418
• Müüa jahipüssi optika  Delta. 
Suurendus 7 x 50, punane täpp keskel 
reguleeritav. Hind 130 €. Tel 5397 3270

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Suurepärane võimalus

rõhutada iga naise

eripära ainulaadse

rõivaga.

Saabunud on uus kogus

kangaid Aasiast.

Ei ühtegi korduvat riiet.

Erinevates toonides ja

mustrites.

Helista ette ja tule vaatama.

Tel 5854 2077

kangaid Aasiast
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Kalmistupühad
Lääne-Virumaal 2014. aastal
Haljala kogudus
24. juunil kell 12 Haljala kalmistul
29. juunil kell 12 Vainupea kalmistul
6. juulil kell 12 Esku kalmistul

Ilumäe kogudus
24. juunil kell 13 Ilumäe kalmistul

Kadrina kogudus
29. juunil kell 11 Kadrina kalmistul

Kunda kogudus
13. juulil kell 12 Kunda kalmistul

Käsmu kogudus
6. juulil kell 14 Käsmu surnuaial

Rakvere kogudus
29. juunil kell 11 Tõrma kalmistul
20. juulil kell 11 Rakvere linnakalmistul

Simuna kogudus
22. juunil kell 14 Ao surnuaial. Pärast surnuaiapüha jumalatee-
nistust Ao kabeli pühitsemine.
23. juunil kell 11 Simuna surnuaial. Peale surnuaiapüha Simu-
na kirikus kontsert.

Tamsalu kogudus
29. juunil kell 14 Tamsalu kalmistul
29. juunil kell 16 Uudeküla surnuaial

Tapa kogudus
13. juulil kell 10 Tapa linnakalmistul

Viru-Jaakobi kogudus
23. juunil kell 13 Viru-Jaagupi kalmistul, kell 12 kirikus jumala-
teenistus armulauaga.
3. augustil kell 13 Tudu kalmistul, kell 12 Tudu kirikus jumala-
teenistus armulauaga.

Viru-Nigula kogudus
24. juunil kell 12 Viru-Nigula surnuaial

Väike-Maarja kogudus
20. juulil kell 12 Väike-Maarja uuel kalmistul.

Allikas: EELK

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Denis - Umbes aastane sõbra-
lik isane kass, kastreeritud, 
vaktsineeritud ja mikrokiibis-
tatud.

Vassilissa - Umbes aastane 
emane sõbralik kass, sterili-
seeritud, vaktsineeritud ning 
mikrokiibistatud.

Tõnnu - Isane kass, saanud 
vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi ning kastreeritud.

Miko - Kolme käpaga isane 
kass, sobib vanemale inime-
sele seltsiliseks kuna on väga 
rahuliku iseloomuga. Kast-
reeritud, vaktsineeritud ning 
mikrokiibistatud. 

Laika - Umbes 5 aastane sõb-
ralik isane koer, saanud vajali-
kud vaktsineerimised, mikro-
kiibi ning EU lemmiklooma 
passi.

Riks - Noorem isane koer, saa-
nud vajalikud vaktsineerimi-
sed ning mikrokiibi.

Richard - Umbes aastane isa-
ne sõbralik koer, saanud vaja-
likud vaktsineerimised, mik-
rokiibi ning kastreeritud. 

Jäss - Noorem isane koer, so-
bib hästi koduvalvuriks, on 
saanud vajalikud vaktsineeri-
mised ja mikrokiibi.

Kuulutused

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________      
Värske kartul kg 1.50 4.50______________________________________________      
Petersell kg 8.00 ______________________________________________  
Küüslauk kg 7.00 ______________________________________________  
Murelid kg 3.00 6.00______________________________________________
Värske kapsas kg 1.00  ______________________________________________
Till kg 8.00 ______________________________________________  
Suvikõrvits (Eesti) kg 3.00  ______________________________________________  
Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________
Värske kurk  kg 3.00  ______________________________________________
Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
Tomat kg  2.50 3.00______________________________________________     
Tomat (Eesti) kg 4.00______________________________________________
Värske hapukurk kg 5.00 6.00 ______________________________________________
Salat kg 3.00  ______________________________________________ 
Värske kurk  kg 2.00  
______________________________________________
Soolaheeringas kg 2.30  
______________________________________________
Värske räim kg 1.20 
______________________________________________
Maasikad (Poola) kg 2.00                2.50          ______________________________________________
Maasikad (Eesti) kg 5.00 7.00______________________________________________
Aprikoosid  kg 3.50               ______________________________________________
Mesi (0,7 kg) purk 4.50              

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 12. juuni 2014

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 - 16.00

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

Oodatud ostjad ja kauplejad!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne 
Kairele ja Andresele peredega 

TIIU PIIRIMÄE
ootamatu lahkumise puhul. 

Endised töökaaslased 
Valentina ja Aili

Sügav kaastunne Girtale, 
kes ootamatult lahkunud kallist venda

ALDIST
jääb igavesti suures 
kurbuses leinama.

 Tädi Aili

Kallid Jane, Maie, Raiko ja Rain! 
Südamlik kaastunne 

UUNO HAAVELI
 

kaotuse puhul.
Ülle ja Risto

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest, 
mida loonud Sa aastate reas. 
Elad edasi meeltes ja mõtetes, 

oled alati meie seas.

Südamlik kaastunne Aivole kalli venna

AIVARI
kaotuse puhul. 

Viki, Illimar, Ben

Avaldame kaastunnet Maiele, Elvile, 
Maiule lastega mehe, venna, isa, vanaisa 

ja vanavanaisa 

UUNO HAAVELI
kaotuse puhul. 

Terje ja Janek lastega

Hiljemalt neljapäeva kella 11.00 antud kuulutus 
ilmub reedeses lehes. Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5091 või 
e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
Kuulutuste vastuvõ   
toimetuses E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

Haljala kirik Foto: Katrin Kivi
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Tapa autokrossi korraldajad tänavad
Ükski võistlus ei lähe korda, kui sul puuduvad abi-
lised. Täname teid, kes te lõõskavas päikeses, pa-
duvihmas ja hilistel õhtutundidel aitasid võistlus-
keskust ette valmistada: Martti Valdlo, Jaanus Pär-
tel, Ardo Raus, Tõnu Raus, Mart Lees, Hannes Ao-
saar, Särts OÜ. Samuti täname rajakohtunikke, kes 
te ikka ja jälle tahate ning saate meil abiks käia.

Aivar ja Mart

Sport
MÕNE REAGA

Aivar Ojaperv

„Tapa rada on jätkuvalt kõige 
paremini ette valmistatud 
veoautokrossirada Eestis, 
kuid korraldajad pole loor-
beritele puhkama jäänud ja 
arendavad asja igal aastal 
edasi,“ kiitis võistluste pea-
kohtunik ja autospordiliidu 
veoautokomitee esimees 
Jaan Villak. „Selleks korraks 
oli oluliselt suurendatud 
pealtvaatajate ohutust, sa-
muti raja nähtavust pealt-
vaatajaile. Kogu võistlus oli 
korraldajail peas läbi mõel-
dud ja ette valmistatud, mis 
tähendas, et kõik sujus ladu-
salt. Kindel tunne kandus 
üle ka võistlejatele – näiteks 
ei aetud sel korral ühtegi au-
tot katusele, kuigi rajal oli ka 
palju uusi ja noori kros-
simehi.“

Tublid uustulnukad
GAZ 53l võimutsesid Võru-

Tapa autokrossil nägi viimaste
aastate tasavägiseimat duelli
Ligemale 30 GAZi moo-
toriga veoautot ja –bagi 
etendasid möödunud 
nädalavahetusel Tapa 
krossirajale kogune-
nud publikule haarava 
vaatemängu; kirsiks 
tordil oli läänevirulase 
Marko Tiinase ja lät-
lase Andris Jurcinsi 
duell GAZ 51/52 veoau-
tode finaalis, kus ratas 
rattas sõideti kõik 10 
ringi.

maa võidusõitjaid, keda on 
selles võistlusklassis ka kõige 
rohkem. Esikoha sai Ardo 
Kuus, teise mullune Eesti 
meister Mikk Mäesaar. Kol-
manda kohaga üllatas 
pöidlahoidjaid Priit Teivejõe, 
kes elab-töötab küll Järvam-
aal Roosna-Allikul, kuid sa-
mas on ta osalt isegi rajape-
remees: traktoriroolis on ta 
Tapa krossirada ehitanud-si-
lunud küll ja küll.
Veobagidel oli stardis mitu 
uut ja noort võistlejat, kuid 
kahjuks kahanes viimasel 
hetkel pea olematuks külla 
oodatud lätlaste esindus. Ül-
dist põnevust see siiski ei 
vähendanud: veobagisid oli 
stardis 10.
Esikoha teenis Mart Hen-
ning (Võrumaa), teine oli 
Vahur Lillmann (Tartu) ja 
kolmas varasematel aastatel 
kabiiniautol võistelnud Viljar 
Kask (Väike-Maarja). Kuna 
viimasena nimetatud bagil 
oli GAZ 51 mootor (ülejään-
uil GAZ 53), siis teenis ta 
ühtlasi esikoha ka väiksema 
mootoriga bagide arves-
tuses.
„Sõitjaid oli tõesti üllatavalt 
palju,“ nentis Jaan Villak. 
„Kuna uusi mehi oli palju, 
siis ma natukene kartsin, et 
mis rajal juhtuma hakkab. 
Au ja kiitus neile – said ke-
nasti hakkama, suuri sõidu-
vigu ja lollusi rajal ei tehtud.“
Villaku tunnustus kehtib 
muuhulgas ka 16aastasele 
Tamsalu noormehele Lenar 

Rohtlale, kes oma debüüt-
võistlusel sai igati korraliku 
5. koha.

Kaasakiskuv duell
Kõige tulisema duelli pidasid 
aga veoautode GAZ 51/52 fi-
naalis läänevirulane Marko 
Tiinas ja lätlane Andris Jur-
cins. Jurcinsi auto oli gram-
mikese võrra kiirem, kuid 
Tiinas taktikaliselt pisut küp-
sem. 
Esimese poolfinaali võitis 
Tiinas, Jurcins pidi tehnilise 
vea tõttu (purunes paralleel-
varras) katkestama. Teises oli 
lätlane kiireim. Finaalis oli 
Tiinasel parem stardikoht ja 
ta pääses juhtima, Jurcins 
tihedalt kannul.
Tapa krossirajal oli taas ka-
sutusel „jokker“ ehk tavarin-
gile lisanduv rajalõik, mida 
iga võistleja pidi korra läbi-
ma ja mis lisas ringiajale 
umbes 15 sekundit. Jurcins 
läks „jokkerisse“ varakult, 
kuid tagantjärele tarkusena 

tegi ta seda üks ring liiga va-
ra: väljudes sattus ta aeglase-
ma konkurendi taha. Kui Tii-
nas ring hiljem „jokkeris“ 
käis, said mehed taas rajal 
kokku ning ratas rattas sõi-
deti lõpuni.
Kahe konkurendi sõi-
duoskustele ja teineteisest 
lugupidamisele tuleb au an-
da – Jurcins üritas pidevalt 
mööduda ja Tiinas katta, 
kuid mitte kordagi ei põrku-
nud rohmakad GAZid kokku, 
kuigi kohati jäi nende vahele 
vaid paar sentimeetrit vaba 
ruumi. Pärast sõitu tunnista-
sid ka asjaosalised ise, et oli 
äärmiselt põnev, kuid samas 
aus võidusõit.
Kolmanda koha sai Jüri 
Lindmets (Võhma), kes sei-
ras liidreid löögivalmiduse 
kaugusel: kui kaks liidrit 
oleksid omavahel midagi 
korraldanud, oleks sellest 
võitjana väljunud ilmselt 
hoopis Lindmets.

Foto: Pille RussiOmal ajal ise Tapa krossiraja ehitusel abiks olnud Priit Teivejõe (nr 54) sai kolmanda koha.

Tänavakoss
sel laupäeval Rakveres
Suvine Sprite tänavakorvpalli Eesti meistrivõistluste sari 
jätkub sel nädalavahetusel Rakveres, mängud peetakse 
Põhjakeskuse parklas. Täiendav info: http://tanavakorv-
pall.ee/ee/est/1/payment/.

JK Tarvas viigistas Kiviõliga
Pärast väikest vaheaega jätkusid Eesti esiliiga jalgpalli-
meistrivõistlused. Rakvere JK Tarvas viigistas 1:1 Kiviõli Ir-
bisega, läänevirulaste värava lõi Taavi Küngas kaks minu-
tit enne mänguaja lõppu.
Eesti karikavõistluste avaringis võitis JK Tarvas Tallinna FC 
Castovanni Eagles`i 3:0.
Kolmandas liigas kaotas JK Tarvas II Tallinna FC Ararat 
TTÜ II meeskonnale 1:3. Neljandas liigas teenis esimese 
võidu SK Tapa, alistades Raasiku Valla FC 4:1.

Eesti Korvpalliliit taotleb korvpalli
MMi kaaskorraldamise õigust
Eesti Korvpalliliit taotleb koostöös Läti, Leedu ja Soome 
alaliiduga 2019. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste 
korraldamise õigust. Eesti esindajad allkirjastasid taotluse 
9. juunil ning see on tänaseks ametlikult FIBAle (Rahvus-
vaheline Korvpalliliit) esitatud. Otsuse järgmiste maail-
mameistrivõistluste asukoha osas langetab FIBA mais 
2015.
FIBA on osalejate arvu seniselt 24lt tõstnud 32le. Kvalifi-
katsiooniturniir süsteemis kodus-võõrsil algab 2017. aas-
tal. 
„Baltimaad on tõestanud ennast tugevate korvpalliriikide 
ja heal tasemel turniiride korraldajatena. Leedus toimus 
2011. aastal meeste EMfinaalturniir, Lätis 2009. aastal 
naiste EMfinaalturniir ning Eestis eelmisel suvel noor-
meeste U20 EMfinaalturniir,“ lausus korvpalliliidu presi-
dent Jüri Ratas. „Suurturniiride korraldamine aitab tõsta 
Eesti noorte huvi korvpalli ja spordi vastu laiemalt. Ühtla-
si on tegemist võimalusega meie riiki läbi korvpalli posi-
tiivselt tutvustada.“
EKL taotleb jätkuvalt koostöös Läti, Soome ja Leedu korv-
palliliiduga ka Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri 
alagrupiturniiride korraldamise õigust 2015. aastal. FIBA 
Euroopa valib 2015. aasta EMi finaalturniiri asukoha lähi-
kuudel. Teatavasti on senine korraldusõigus antud Ukrai-
nale, kuid eriolukorra tõttu on FIBA Euroopa alustanud 
protsessi leidmaks alternatiivseid korraldajaid. 
Juhul kui 2015. aasta EM finaalturniiri alagrupiturniiri 
korraldusõigust ei saada, on Eesti, Läti, Soome ja Leedu 
varasemalt otsustanud ühiselt taotleda 2017. aasta EM fi-
naalturniiri korraldusõigust.

Tapa käsipallipoisid
osalesid rahvusvahelisel turniiril
SK Tapa 2003. ja 2004. aastal sündinud poisid osalesid 
edukalt Eestis toimunud rahvusvahelisel käsipalliturniiril.
2003. aastal sündinud poiste turniirist võttis osa osales 22 
võistkonda - viis Soomest, kaks Venemaalt, kolm Leedust, 
ülejäänud Eestist. SK Tapa võitis kindlalt alagrupiturniiri, 
näiteks teise koha saanud Soome võistkond võideti 31:19. 
Poolfinaalis tuli aga kahjuks kaotus vastu võtta Viljandi 
poiste käest, 3. koha mängus SK Tapa võideti Põlva II 
36:15.
Aasta nooremate poiste turniiril oli 16 osalejat: neli Soo-
mest, üks Leedust ja Venemaalt, ülejäänud Eestist. 
Tapa poisid läbisid alagrupi puhaste paberitega, vastased 
alistati skooridega 30:19; 19:4; 36:6.
Veerandfinaalis võitis SK Tapa Leedu võistkonda 31:19. 
Poolfinaalis jäädi alla aga soomlastele  -mäng lõppes viigi-
ga, otsustasid 7 meetri visked. 3.-4. koha mängus võitis SK 
Tapa Venemaa võistkonda 17:16. 
SK Tapa võistkondi esindasid Marcus Rättel, Ilja Kosmi-
rak, Lauri Lande, Robin- Gregor Müntser, Jan-Egert Vald-
man, Endrik Jaanis, Markus Roosipuu, Roger Muskat, Sten 
Reinvart, Jens Ülesoo, Sergo Leht ja Eerik Jakimovski. 
Treener Aron Jaanis.

Kuulutaja
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BALTOSCANDAL 

VAJAB SIND!

TULE FESTIVALILE NÄITLEJAKS – 

BALTOSCANDALI AVALAVASTUS 

„ATLAS“ VAJAB VABATAHTLIKKE

ESINEJAID LÄÄNE-VIRUMAALT.

OSALEMA ON OODATUD IGAS 

VANUSES MEHED JA NAISED, 

EELNEV LAVAKOGEMUS POLE 

VAJALIK.

Proovid algavad 26. juunil,

etendused Rakvere Teatri 

suures saalis on 2. ja 3. juulil.

REGISTREERU

ATLAS@RAKVERETEATER.EE  VÕI 

TELEFONIL 55561329

BALTOSCANDAL.EE

VÄRAVAD  18:00

PILETID EELMÜÜGIST 8/10€
KOHAPEAL 10/12€

Lapsed kuni 7.a. (k.a.) Tasuta!

Maris Marko

Misjonipood müüb igasugu-
seid kasutatud asju, et saa-
dud rahaga toetada abivaja-
jaid. „Meie koostööpartner 
on vähiliit. Neil on nii tore-
dad projektid, et neid ei saa 
ju üksi jätta,“ selgitas kaup-
luse juhataja Aive. „Oleme 
teinud selle poe, et siit saak-
sid osta suured pered näiteks 
mööblit, riideid. Inimesed 
saavad ka omi asju müüki 
tuua ja sellega natuke raha 
teenida. Meie kaudu saab 
abistada nii vähiliitu kui suu-
ri peresid.“
Sügisest plaanib MTÜ Loo-
tusekiir hakata koostööd te-
gema pimedate ühinguga, 
läbirääkimised käivad ka lii-
kumispuuetega inimeste ko-
jaga.
„Vähiliidul on hästi suured 
projektid. Praegu toetame 
neid sellega, et maksame 

Kasutatud asjad teevad head
Asjade taaskasutamine 
aitab säästa raha ja 
keskkonda, aga selle 
abil on võimalik ka tei-
si inimesi aidata. Ini-
meste aitamisele on 
pühendunud MTÜ 
Lootusekiir, kes peab 
Misjonipoodi aadressil 
Laada tn 8a Rakveres.

kinni nende sõidukulud ravil 
käimiseks. Maksime kinni ka 
14 inimese ravipaketid, et 
nad saaksid kaks nädalat 
käia oma tervist taastamas,“ 
tutvustas Aive tegevusi. „Ega 
vähk küsi ju ei sinu ega minu 
käest, ta lihtsalt tuleb. Vähki 
haigestumine on tõusujoo-
nes ja riigil raha ei jätku ja nii 
ongi hea, kui inimesed tee-
vad koostööd ja aitavad tei-
si.“
Aivet pani vähihaigetele 
mõtlema kokkupuude selle 
koleda haigusega oma lähi-
konnas. „Tegelikult teame ju 
kõik mõnda vähihaiget või 
oleme kokku puutunud 
suurte peredega.“
Kauplus võtab asju nii müü-
ki kui annetustena. Anneta-
tud mööbel on kas otse abi-
vajajateni toimetatud või 
maha müüdud ja saadud ra-
ha inimeste aitamiseks kulu-
tatud. Müügil on nii riideid, 
majatarbeid kui mööblit. 
Paari kuu pärast on MTÜl 
plaanis avada kasutatud 
mööbli kauplus, kuhu ini-
mesed saavad müüa oma 
ülearust mööblit, aga seda 
on plaanis ka põhjanaabrite 
juurest tuua. „Riietega kaup-
lemine ei tasu tegelikult ära,“ 
tunnistas Aive, viidates tihe-
dale konkurentsile.

Klientide puuduse üle kaup-
lus ei kurda. Samas leidis ju-
hataja, et raha võiks rohkem 
liikuda, siis saaks rohkem 
inimesi aidata: „Tahaksime 
inimestele rohkem tuge pak-

kuda. See on juba suur õn-
netus, kui saad teada, et oled 
vähihaige. Kui sa siis veel ük-
si koju peaksid jääma, siis sa 
juba matad mõttes ennast. 
On väga hea, et vähihaigetel 

on oma grupp, iga kuu käiak-
se koos, neil on oma loen-
gud. Neid ei taheta üksi jätta. 
Aga see kõik maksab.“
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1. juulist UUS diabeetikute
abivahenditega varustamise kord!

DIABEETIK, TULE
INFOPÄEVALE!
Eesti Diabeediliit,
Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts,
AB Medical Group Eesti OÜ 
räägivad:

18. juunil kell 14.00 
Rakvere, Lille 8

uued testiribade hinnad
diabeetik reisil
diabeetik ja füüsiline koormus
kuidas säilitada insuliini turvaliselt

Vana glükomeetri vastu 
TASUTA uus

rakvereteater.ee

15. juuni kell 15 ja 16:30
16. ja 17. juuni kell 16 ja 17:30

Animafilm
(Perefilm)

BAMSE JA
RÖÖVLITE LINN

Esilinastus

15. juuni kell 18 ja 20
16. ja 17. juuni kell 18:45 ja 20:45

Draama, komöödia
(Alla 12 a keelatud)

PIKK TEE ALLA

KUHU MINNA

Kunda linna klubi
13. juunil kell 11 sõidavad Kunda huviringid Konsumi ja 
Grossi poe juurest Soome Sõbralaadale.
16. juunil kell 19 Kunda linna klubis rahvakoosolek. Oma 
senisest tegevusest annavad ülevaate linnapea Jüri Land-
berg ja volikogu esimees Kaido Veski. Oodatud on küsi-
mused ja ettepanekud.
16. 25. juunini toimub Kundas noortemaleva I vahetus.
23. juunil kell 20 Kunda rannas jaanituli koos ansambliga 
Parvepoisid.
12. juulil Kunda sadamas ja rannas XVII Mere- ja pere-
päev.

O Kõrts
Jõe 3A, Võsu
Ürituste algus kell 22
13. juunil hitid 80ndatest ja 90ndatest kuni tänase päevani 
välja. DJ Ailan Kytt. Pilet 2 eurot.
14. juunil O Kõrtsi 10. sünnipäevapidu. Päev täis üllatu-
si!!!!
Kell 14 Jüri Homenja, kell 21 ansambel Respekt, kell 1 öö-
sel Kairit Tuhkanen.
Muusikalised vahepalad DJ Imre Mihhailov
SISSEPÄÄS KÕIGILE TASUTA!

Tapa Kultuurikoda
21. juunil Tapal kell 8 jaanilaat; kohtade broneerimine te-
lefonil 5061 361 või e-mailil: piretpihel@hot.ee, Piret Pi-
hel.
kell 20 “Suure Suve Sõnajala Simman” Valgejõe saarel, esi-
nevad ansamblid PITSER–T ja JOLLY. Jaanimängud suur-
tele ja väikestele. Pääse 2 ja 3.50 eurot. Vihmase ilma eest 
pakub kaitset telk! Üldinfo tel 3229 659.

Rakvere Kultuurikeskus
Laupäeval, 14. juunil kell 12 Leinapäeva mälestusmiiting 
Okaskrooni monumendi juures. Miitingule järgneb eten-
dus „Rahauputus“ Rakvere rahvamajas.
Laupäeval, 14. juunil kell 12 orelipooltund EELK Rakvere 
Kolmainu kirikus.
Laupäeval, 14. juunil kell 12 Rakvere Lennundus 100 Rak-
vere Lennuväljal.
14.-15. juunil Kundas ja Rakveres VIRU JAM 2014 BMX JA 
TRIKITÕUKERATAS VÕISTLUSED. Võistlused kahel päe-
val kahes linnas!
Laupäev, 14. juuni:
14–19 võistlused BMX/trikitõukeratas Kunda rulapargis
23– … Beebilõust live @ Club Rakvere / 16+
Pühapäev, 15. juuni:
14–19 võistlused BMX / trikitõukeratas Rakvere prome-
naadil. Lisaks AQVA Parima triki võistlus. Kahe võistlus-
päeva autasustamine. Vesikas & Fofkin live @ Rakvere pro-
menaad. Võistlustel osalemine on tasuta.

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

P

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Suletud

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Tallinnas Suur-Sõjamäe 8A
6863306, , tallinn@kvaliteetkliima.eetel: mob: 53476476

Tartus Teguri 37A
tel: 6863166, mob: 5100568, tartu@kvaliteetkliima.ee

Rakveres Kreutzwaldi 22a
6863303, 53053053, rakvere@kvaliteetkliima.eetel: mob:

KISUB PALAVAKS?

Kvaliteetkliimast saad nüüd

soodsalt elamise jahedaks.

LIPUMASTID

Tel 5094 530
vikingmast.viru@gmail.com

MÜÜK
TRANSPORT
PAIGALDUS

•

•
•
•

mööbliriideid
• voodipesukangaid

fliisi, vatiini, tepitud voodreid
jopelukke, marlit ja vatiini
ning palju muud õmbluseks vajalikku

(ka lai valik puuvillasatiine)

Suur valik kardina-
ja rõivakangaid!

* See ei ole reklaamitrikk, torma poodi

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 • Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

SEALIHA

veerand lihakeha
LAMBA- ja VASIKALIHA

Vajangu farmist,

Lääne-Virumaalt

al /kg

/kg

2,70

2,50

€

€

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

www.omaporsas.ee
Jaanipäeval oleme suletud

(22, 23, 24 ja 25 juuni)


