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Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!

KATUSED JA SEINAD: ERAMUTELE, KORTERIÜHISTUTELE, TÖÖSTUSHOONETELE
TOODE AS RAKVERE ESINDUS:
Jaama 11 Rakvere 44311 (ii korrus)
Telefon: 553 0063, 322 5403
E-mail: sigrid@toode.ee
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• MÜÜK
• PAIGALDUS
• HOOLDUS

• Maa- ja õhksoojuspumbad
• Pelletikaminad ja -katlad
• Pelletite müük

• Maa- ja õhksoojuspumbad
• Pelletikaminad ja -katlad
• Pelletite müük

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu
võimalus!
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Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Kuigi Reformierakonnale 
meeldib end maksude alan-
dajana reklaamida, on tege-
likkus hoopis vastupidine, 
sest selle partei juhitud valit-
susega on pidevalt kaasne-
nud mitmesugused maksu-
tõusud. 
Siiani on meeles, kuidas vaid 
mõned aastad tagasi viis An-
sipi valitsus Eestis läbi ulatus-
likke kärpeid, samal ajal akt-
siise ja makse tõstes. Põhi-
mõtteliselt üleöö tõsteti käi-
bemaksu 18 protsendilt 20le. 
Reformierakonna valitsus 
sundis eesti rahvast püksirih-
ma pingutama, et saaks päi-
keselist Kreekat abistada. 
Sellest jõhkrusest pole paljud 
veel siiani toibunud, mistõttu 
võiks ju olla inimlik ning lasta 
rahval maailmaturu naf-
tahinna languses veidikegi 
hinge tõmmata. Paraku astub 
ka Rõivase valitsus täna sama 
kindlalt edasi reformiera-
kondlikult röövellikku mak-
sude tõstmise teed.
Praegusest kütusehinnast 
moodustab aktsiis juba ligi 36 
protsenti, millele lisandub 
käibemaks 20 protsenti. Kok-
ku teeb see 52 protsenti, mis 
tähendab, et kolmikliidu va-
litsus saab üle poole sinu 
bensiinihinnast endale. 
Teisisõnu, kui sinu pere kulu-
tused kütusele kuus ulatuvad 
näiteks 400 euroni, haarab 
Reformierakonna, sotside ja 
IRLi valitsus sellest endale 
poole ehk kogunisti üle 200 
euro, mistõttu tegelikult saate 
sõita vaid 200 euro eest. „Tä-

nu“ aktsiisitõusudele tulevi-
kus aga järjest vähem.
Bensiin ja diislikütus on täna-
päeva majanduse keskpunk-
tiks, millest sõltuvad kõikide 
teiste teenuste ja kaupade 
hinnad. Kütuseaktsiisitõus 
lööb aga eeskätt väiksema ja 
keskmise sissetulekuga ini-
meste rahakoti pihta, kuna 
tõuseb toiduainete ja esmata-
rekaupade hind, mille suhtes 
nad on eriti tundlikud.
Selge on see, et kütuseaktsii-
sitõus toob endaga kaasa hin-
natõusu, mis omakorda suu-
rendab üleüldist vaesust. 
Kindlasti pole tänane valitsus 
arvestanud kasvava toimetu-
lekutoetuste vajadusega. Üle-
jäänud Eestis pole tasuta 
ühistransporti nagu Tallin-
nas, pakkudes pealinlaste ra-
hakotile vajalikku ning tunta-
vat kergendust. Väga kurb, et 
valitsus selles osas Tallinnast 
eeskuju ei võta ja tasuta 
ühistranspordi üle-eestiliseks 
ei tee.
Kütuseaktsiisitõusust saab 
Rõivase valitsuselt suurima 
hoobi just maarahvas. Teame 
ju, et maal on vahemaad pi-
kad, mistõttu kütust kulub 
tublisti rohkem kui linnas. 
Pealegi on linnas ka teisi liik-
lemisvõimalusi toimiva 
ühistranspordina. Kaootiline 
maatransport ja kaup maa-
poodides saab tuntava hin-
nalisa. Ja kui paneme siia 
juurde ka maapiirkondades 
valitseva palgavaesuse, on sii-
lilegi selge, et just maaelu on 
„tänu“ Reformierakonna, sot-

side ja IRLi valitsusele ees oo-
tamas veelgi süngemad ajad. 
Kõige kummalisem on aga 
see, et just sotsid, kes enne 
valimisi tuututasid, kuidas 
nemad ikka inimestest hooli-
vad, on Reformierakonna ja 
IRLiga aktsiisitõstmisplaani-
ga õhinal kampa löönud. Mä-
letame ju, kuidas nad enne 
valitsusse pääsemist vandu-
sid, et tehke või tina, aga kü-
tuseaktsiisi tõsta ei tohi – tul-
gu või automaks!
Pole päris õige, et aktsiisi- ja 
käibemaksutõusude eest on 
rahva pahameele osaks saa-
nud suuresti just Reformiera-
kond, sest kaassüüd tulevaste 
maksuröövide eest kannavad 
võrdselt oravatega ka sotsid ja 
IRL. Otsuseid langetakse va-
litsuses ikkagi ju kolmikliidu-
na. 
Reformierakond, sotsid ja IRL 
loodavad eesti rahva kollek-
tiivse mälukaotuse peale. Ni-
melt kui kuue kuu pärast tõu-
seks diislikütuse aktsiis 14 
protsendi võrra ja seejärel 
igal kahel aastal veel 10 prot-
senti ning bensiini aktsiis 
tõuseks samuti igal kolmel 
aastal 10 protsenti, siis aasta 
enne valimisi ei tõstaks valit-
sus aktsiise. 2019 oleks siis 
varasemate röögatute mak-
sutõusude unustamise aasta? 
Miks? Sest valitsusparteid 
loodavad tagasi valituks osu-
tuda, et siis uute ja veelgi räi-
gemate maksudega asuda 
rahvast koorima.
Kütuseaktsiis lööb rängalt ka 
ettevõtete pihta ja kannatada 

saavad rohkem jällegi need, 
kes maal tegutsevad.  Eesti 
põllumehed on hädas.  Esi-
mene suurem hoop tuli Uk-
raina kriisist tingitud ekspor-
dikeeluga, mille tulemusena 
kadus Eestil võimalus oma 
tooteid müüa Venemaale. Tei-
se hoobi andis Eesti valitsus 
ise, kui otsustas mitte toetada 
täiendavalt meie põllumehi, 
nagu seda teevad lõunanaab-
rid Läti ja Leedu, et põlluma-
jandust kriisist välja tuua. 
Rõivase valitsus käitub kogu-
ni risti vastupidi ja  otsustab 
niigi hädas olevat põllumeest 
karistada veelgi. Nimelt ka-
vatsevad nad erimärgistatud 
diislikütuse aktsiisi tõsta järg-
misel aastast 9 protsenti ja 
seejärel igal kahel aastal veel 
10 protsenti.  
Vajame valitsust, mis töötaks 
välja selged ja toimivad plaa-
nid, kuidas hoida rahvast 
Eestimaal, kuidas tuua Kale-
vipojad koju tagasi, kuidas 
luua Eestis uusi tasuvaid töö-
kohti, kuidas peatada ääre-
maastumine ja kuidas tõuga-
ta meie majandus kasvule. 
Vajame tegusid, mitte katke-
matuid ja arulagedaid mak-
sutõuse!

Siret Kotka
Riigikogu liige
Keskerakond 

 

Käes on koolilõpu aeg. Olgu 
tegemist põhikooli, gümnaa-
siumi või ametikooliga, mär-
gilise elumuutusega on tege-
mist igal juhul.
Aastate jooksul olete saanud 
targemaks, julgemaks, leid-
nud häid sõpru ja veetnud 
koos toredaid aegu. Olete sir-
gunud tublideks neidudeks ja 
noormeesteks, kes vaatavad 
lootusrikkalt tulevikku. Teile 
on tõepoolest kõik teed lahti.
Tean, et igaühel teist on lähe-
dasi, sõpru, tuttavaid, kes on 
aidanud seda kõike saavuta-
da. Mõned hetked kooliajast 
on võib-olla olnud teie jaoks 
frustreerivad, mõned jälle 
inspireerivad. Mõned sünd-
mused on ajanud teid nutma, 
mõned jällegi naerma. Mõ-
ned kaaslased on teinud asju 
keeruliseks, teised on teinud 
asju lihtsamaks - aidanud te-
id läbi tule ja vee.
Ja seda kõike on tarvis, sest 
alles hiljem ühendate need 
punktid eluteel ja mõistate, 
miks halb, keeruline, nutma 
ajav, raske oli teie jaoks tege-

likult vägev, oli teie jaoks hea.
Edu sünnib just sellest, et 
mõeldakse väljaspool ettean-
tud stampe. Keegi ei saa teile 
ette kirjutada, mida oma ha-
ridusega peale hakata, mida 
edasi õppida, kuhu tööle 
minna, millal ja millist pere-
konda luua. Teie loote ise 
oma elutee.
Sealjuures te võib-olla komis-
tate ja kukute. Seda ei tuleks 
karta. Eksimised ja läbi elu 
õppimine kuulub loova elu 
juurde. Ärge jätke oma unis-
tusi teostamata teiste huk-
kamõistu hirmus. Ja ärge 
mõistke hukka, kui näete teisi 
libastumas.
Minu lihtne ja südamlik soo-
vitus teile, kallid lõpetajad 
on: tehke kõike veidi paremi-
ni, kui teilt oodatakse. Siis 
ühel päeval kogete, et olete 
oma ala spetsialistina nõutud 
ja tunnustatud.
Teie õnn on teie endi kätes. Ja 
seda õnne on teile neil päevil 
väga palju soovitud. Mul on 
suur au soovijatega ühineda.
Soovin teile päikeseküllast ja 

meeliülendavat puhkust 
ning  julgust kõige uue ja hu-
vitava avastamisel. Jääge mä-
letama oma kooli, õpetajaid, 
kaasõpilasi ja sõpru ning si-
duge oma tulevik ikka Lää-
ne-Virumaaga.

Marko Torm,
maavanem

Reformierakonna, sotside ja IRLi valitsuse 
maksutõusud löövad nõrgemaid

Lääne-Viru maavanema 
tervitus koolilõpetajatele

Siret Kotka kutsub 
Vallbaumi ja Randperet hääletama 
maksutõusude vastu
Lääne-Virumaalt Keskerakonna nimekirjas Riigikokku vali-
tud parlamendisaadik Siret Kotka kutsub teisi Lääne-Virust 
parlamenti valitud saadikuid – Einar Vallbaumi ja Valdo 
Randperet – valitsuse algatatud maksupaketile mitte oma 
poolthäält andma. Kotka sõnul halvendab antud kobareel-
nõu selgelt inimeste heaolu ning röövib neilt kütuseaktsiisi 
tõusuga senisest enam raha.
„Teen üleskutse teistele Lääne-Virumaa saadikutele, et hää-
letaksime ühtselt valitsuse poolt algatatud maksupaketi vas-
tu. Ma saan aru, et ma olen ainus Virumaa opositsiooniline 
saadik, kuid selleks, et rahva tahet mõista, ei pea opositsioo-
nis olema. Kui  soovime, et turismisektor tulevikus Lääne-Vi-
rumaal hinges püsiks, tuleb plaanitav majutusasutuste käi-
bemaksumäära tõstmine ära jätta. Sama lugu on kütuseakt-
siisi tõstmisega. Ma loodan siiralt, et teised saadikud tulevad 
minu pakutuga kaasa ning seisavad enda valijate eest,“ sõnas 
Väike-Maarjast pärit Siret Kotka.
Kotka jätkas: „Eesti rahvas on näidanud enda pahameelt en-
nekõike just kütuseaktsiisi tõstmise suhtes. Esmalt lõid tu-
handed inimesed kaasa kütuseaktsiisivastastel meeleaval-
dustel ning mul on hea meel tõdeda, et kümned tuhanded 
inimesed on andnud oma toetusallkirja ka Keskerakonna al-
gatatud kütuseaktsiisi tõstmise vastasele kollektiivsele pöör-
dumisele. Selline arv inimesi peab ka koalitsioonisaadikutele 
midagi lugema. Ärme sõida maal elavatest inimestest ja nen-
de soovidest lihtsalt üle!“

Ehk aitaks steriliseerimine?
Üks tuntud poliitik viskas hiljuti ebaõnnestunud nalja sterili-
seerimise teemal. Tema rääkis küll asotsiaalsetest inimestest, 
ja isegi nalja tegemine on sellises kontekstis küüniline, kuid 
„asotsiaalsete“ loomade steriliseerimisele võik mõelda küll.
Hulkuvate koertega on Eestis kord enam-vähem majja saa-
dud. Mitte et kodutuid koeri meil enam üldse oleks, aga kar-
jade viisi neid igatahes ei kohta.
Kassidega on teine teema. Linnapildis nad võib-olla nii väga 
silma ei hakkagi, aga kui uskuda asjatundjate juttu, siis oleks 
vaja nii Rakveres kui ka Tapal kinni püüda vähemalt 20-30 
kodutut kiisut.
Mis see kõik maksab ja milline on nende edaspidine saatus, 
sellest loe tänase „Kuulutaja“ 5. leheküljelt.
Tapa vallavanema Alari Kirdiga teemast rääkides käis jutust 
läbi ka sõna „steriliseerimine“. Sama juhtus meil toimetuses, 
kui asja üle sai kohvinurgas niisama arutletud.
Tõepoolest: miks ka mitte? Kui ühe hulkuva kassi püüdmise 
ja kahenädalase majutuse eest varjupaigas esitatakse omava-
litsusele 120-130 eurone arve, siis selle raha eest võiks ja 
saaks juba loomakese steriliseerida.
Praegu on kassi vaatevinklist asi selline, et kas läheb õnneks 
või ei mitte. Kui ta on kodutu ja seejärel kinni püütud, on te-
ma võimalus elada vanaduspäevade õnneliku lõpuni ikkagi 
kaduvväike. Ta ei tohi haige olla – kui on, pannakse magama 
-, ta peab varjupaigas sotsialiseeruma – kui ei, siis pannakse 
ikka magama - , ja lõpuks peab tal lihtsalt õnne olema, et kee-
gi pakuks talle päriskodu. Kui ei pikema aja jooksul ei paku, 
siis on pöial jälle allapoole…
Steriliseerimine ja seejärel kassi tagasi tänavale laskmine la-
hendaks aga pikemas perspektiivis probleemi. Ei taha kassi-
de tunnetele siinkohal liiga teha, aga on ülimalt tõenäoline, 
et soo jätkamine on neil nagu kõikidel loomadel vaid loodus-
lik tung, millega ei kaasne mingeid emotsioone. Steriliseeri-
tud kass tunneb end ilmselt sama moodi nagu steriliseerima-
ta liigikaaslane; võib olla pareminigi, sest enam pole tal tungi 
territooriumi ja vastassoo tähelepanu eest võidelda.
Tänavakassi keskmine eluiga jääb vast kuskile 5-7 aasta kan-
ti. Las ta siis elab need aastad. Järglasi ta ei saa ning inimese 
vaatevinklist probleem leevendub. Kannatame selle aja ära, 
kuni asurkond ise välja sureb. Vähemalt ei võta me vägivald-
selt temalt elu, ei sunni teda sotsialiseeruma, ei muuda tema 
harjumuspärast elukeskkonda.

Aivar Ojaperv
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Möödunud nädala neljapäe-
va õhtul märkasid Ranna-
pungerja maanteel liikunud 
inimesed suurt tossupilve, 
mis tuli Vinni vallas asuvast 
Vetiku külast.
Päästjad said esimese välja-
kutse kell 19.10, teatati, et kü-
las põleb umbes 600 heina-
palliga küün. Põleng andis 
aluse ärevuseks, sest leekides 
hoidla asetses kõrvuti loomi 
täis laudaga. Õnneks oli tuul 
teiselt poolt ning kahjutuli 
lauta ja loomi ei ohustanud.
Paraku oli tuli võimas ja õues 
väga tuuline ilm. Tugev tuul 
kandis sädemed sadakond 
meetrit eemal asuva elumaja-
ni, mille eterniitkatus võttis 
tuld. Kiiresti süttis maja lähe-
dal asuv kõrvalhoone ning oli 
oht, et tuld võtab ka kütte-
puude kuur.
Päästjate jaoks tähendas see 
kõrge ohuastmega sündmust.
Esimesed päästeautod jõud-
sid sündmuskohale loetud 
minutitega. Kohe oli selge, et 
olukord on tõsine ja kindlasti 
on vaja lisajõudusid.
Põlengupaika saabunud ope-
ratiivkorrapidaja andis oma 
lõpliku hinnangu ja tõstis 

sündmuse neljandale astme-
le, mis tähendab päästjatele 
väljasõidu kõige kõrgemat 
prioriteeti. Kohale kutsuti 
maksimaalne päästevõimsus. 
Kuna paljud päästemeeskon-
nad olid mööda maakonda 
laiali, et likvideerida tormi-
tuule tekitatud kahjusid, siis 
kutsuti tuletõrjujaid sünd-
muskohale ka naabermaa-
kondadest. Lisaks Rakvere, 
Kunda, Väike-Maarja ja Tapa 
päästjatele olid kohal vaba-
tahtlikud Kadrina ja Roela ko-

mandost. Appi sõitsid veel Ki-
viõli, Jõhvi, Sillamäe, Jõgeva 
ja Aravete päästeekipaazhid.
Päästjad suutsid 12x8 meetri 
suuruse elumaja põlengule 
piiri panna kell 21.45. Tules 
hävis ülemine korrus ja katus, 
alumine korrus sai suitsu- ja 
veekahjustusi. Heinaküün 
aga hävis tules täielikult. Sa-
mas paigas käisid päästjad 
päev hiljem, sest mõnes ko-
has oli vaja teha järelkustu-
tust. Inimesed tulekahjus vi-
gastada ei saanud. Kohal ol-

nud majaomanik viidi kiira-
biautosse, kus teda rahustati. 
Sündmuskohal olnud kohalik 
naine, kes telefonitsi andis 
tuttavatele infot edasi, arvas 
hiljem, et ega heinaküün saa-
nud süttida juhuslikult. „Eks 
see poisikeste töö oli,“ lisas 
ta.
Lõpliku tõe tulekahju põhjus-
te kohta peab välja selgitama 
Ida prefektuuri algatatud kri-
minaalmenetlus.

Kaius Mölder

Heinaküüni säde 
süütas Vetikul elumaja

Põlengu käigus sai suuri kahjustusi elumaja. 
Foto: Kaius Mölder

Olgu Sul alati tugevat närvi, 

silmades soojust ja rõõmude värvi.

Südamel jõudu ja mõtete lendu, 

eluteel astudes hoogu ja indu!

KOIDULA  SAUN 55
Palju õnne!

ENDLA
Õnnitleme 
juubilari!

Haralt, Helja, Ats
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Lasilas pesitsev valge-toone-
kurg koorus Matsalu rõngas-
tuskeskuse andmetel 1988. 
aastal Jõgevamaal Palamuse 
külje all Varbevere külas ja 
rõngastati Tiit Gorinovi poolt 
sama aasta 11. juulil. 
Leitud lind on oma valge-too-
nekure kohta kõrge ea jooksul 
läbinud märkimisväärse arvu 
kilomeetrid  – aastatel 2001, 
2006 ja 2010 märgati teda Iis-
raeli rannikualal. Eelmaini-
tud vaatlused on kõik tehtud 
sügisel, mil valge-toonekured 
Lähis-Ida kaudu oma Aafrika 
talikorterisse lendavad. 

Rõngastatud 5000 val-
ge-toonekurge
Samas ei saa muidugi väita, et 
Lasila lind on kindlasti Eesti 
vanim. Valge-toonekurgesid 
rõngastatakse Eestis suhteli-
selt vähe ja veel vähem saab 
Matsalu rõngastuskeskus 
nende kohta tagasisidet.
Samuti ei ole päris täpselt te-
ada märgatud isendi sugu, 
kuid paari käitumismaneeri 
järgi julgevad vaatlejad oleta-
da, et tegu on isalinnuga.
Kaasajal rõngastatakse Eestis 
vaid üksikuid valge-tooneku-
re pesapoegi, kuid näiteks 
1980ndatel rõngastati mitu-
sada poega aastas. Aastate jo-
oksul on ESTONIA MATSALU 
(Matsalu rõngastuskeskuse) 
rõngastega märgistatud ligi 
5000 valge-toonekurge ning 
teateid on laekunud 148 taas-
leiust, neist kaugeimad Lõu-
na-Aafrika Vabariigist ja Zim-
babvest.
„Rõngastamine on paraku ai-
nus meetod, mille järgi saab 
lindude vanust fikseerida,“ 
rääkis Matsalu rõngastuskes-
kuse eluslooduse seire spetsi-
alist Olavi Vainu Kuulutajale. 
„Ülejäänu on vaid spekulatsi-
oon. Ühes või teises valge-to-
onekure pesas nähakse küll 
linde pesitsemas paarküm-
mend aastat ja rohkemgi jär-
jest ning toonekurgede nägu-
gi võib tunduda juba tuttav, 
kuid tegelikult inimsilm linde 
eristada ei suuda. Linnud sul-
givad ja välimus muutub aja 
jooksul. Kas kurepaar on sa-
ma mis eelmisel aastal või 
mitte, selles ei saa sajaprot-
sendiliselt kindel olla.“

Euroopa vanima valge-too-
nekure tiitli saamiseks on La-
sila kurel siiski veel pikk tee 
minna. Teadaolevalt on Euro-
opa vanim toonekurg leitud 
Šveitsist, kuid kahjuks surnu-
na. Leidmise ajal oli tema va-
nus 39 kalendriaastat. 

Pesitsejate arv kasvab
Vainu sõnul pesitseb Eestis 
4000-5000 valge-toonekure 
paari. „Pesitsemiste arv on 
tõusuteel, veel paarküm-
mend aastat tagasi oli hin-
nang tuhande võrra väik-
sem.“
Eesti on valge-toonekure pe-
sitsemisala põhjapoolseim 
osa, nende majesteetlike lin-
dude levikuareaal ametlikel 
andmetel näiteks Soomeni ei 
ulatu. Ka Eestis pole valge-to-
onekurg kogu aeg pesitsenud 
– esimene vaatlus pandi kirja 
alles 1841. aastal Võrumaal 
Vastseliinas ja 20. sajandi al-
guseski oli see lind meil pi-
gem haruldane kui tavaline.
Valge-toonekurge pole näi-
teks ka Norras – kui tahate 
oma norralastest sõpradele 
eksootilist elamust pakkuda, 
viige nad valge-toonekure pe-
sa juurde ja näete, kuidas nad 
ennastunustavalt foto- või fil-
mikaameraga suristavad ning 
vaimustusest õhkavad. „Olen 
kuulnud, et teile toovad lapsi 
toonekured, aga meie peame 
kuidagi ise hakkama saama, 
sest meil neid lihtsalt pole,“ 
märkis siinkirjutajale tema 
norralasest kaim, kui paar 
aastat tagasi Eestis käies esi-

mest korda elusat valge-too-
nekurge nägi.
Olgu lastega, kuidas on, aga 
muid elukaid kannab kurepa-
ar oma koju küll ja seepärast 
leidub ka inimesi, kes val-
ge-toonekure pesa oma ko-
duhoovis hea meelega näha 
ei taha. „Ega rahva jutud päris 
tühjast levi,“ tõdes Olavi Vai-
nu. „Aga seda ma nüüd ka ei 
usu, et nad elusaid konni ja 
madusid pesast alla loobivad 
– nad viivad neid ikka oma 
poegadele söögiks ja kui mõ-
ni pala lähebki suust mööda, 
siis on seda juba nii palju ra-
pitud, et eluvaimu küll enam 
sees pole.“
Veel räägib rahvasuu, et val-
ge-toonekurg on rästiku mür-
gi suhtes immuunne ja se-
epärast polevat neil mingit 
probleemi roomajaid nahka 
pista. „Pigem oskavad nad 
madudega nii osavalt „opere-
erida“, et need ei jõuagi sal-
vata,“ kommenteeris Vainu. 
„Sama on ka hiireviudega – 
vaatlusandmed on kinnita-
nud, et mõned neist on vali-
nud rästiku oma põhitoi-
duks.“

Teatage rõngastatud lin-
nu leiust
Valge-toonekurel looduslikud 
vaenlased praktiliselt puudu-
vad ja ka inimeses ei paista 
nad ohtu nägevat. Pigem vas-
tupidi: päris sageli kuuleb 
juhtumitest, kus hätta sattu-
nud valge-toonekurg otsib 
inimeste juurest abi.
„Valge-toonekurg on hea näi-

de kohastumisest,“ lausus 
Olavi Vainu. „Veel mõned aas-
takümned tagasi pesitsesid 
nad ka puu otsas, aga vahe-
pealse ajaga on nad avasta-
nud, et telefoniposti või 
korstna otsas on palju muga-
vam. Nii on ka suhetes inime-
sega – kuna nende toitumisa-
la on kultuurmaastik, kus lii-
gub palju inimesi, siis on nad 
meiega ära harjunud ega 
pööra meile enam tähelepa-
nu. Samas must-toonekurg 
on palju pelglikum, tema ee-
listab pesitseda ja toituda 
inimkaugetes nurkades, kuigi 
ka selle liigi puhul on juba tä-
heldatud erandeid.“
Olavi Vainu juhtis linnusõp-
rade ja loodusehuviliste tähe-
lepanu asjaolule, et Matsalu 
rõngastuskeskus ootab taga-
sisidet kõikide rõngastatud 
lindude leidmise või märka-
mise kohta.
Rõngaleidudest teatamine on 
oluline, sest nende abil saa-
dakse palju informatsiooni 
lindude rändeteedest, rände-
kiirusest, east, populatsiooni-
de levikust ja käitumisbiolo-
ogiast. Seetõttu ootab Matsa-
lu rõngastuskeskus teateid 
kõigist rõngaleidudest e-mai-
lile matsalu@envir.ee. 
Kel elektroonilisel teel teata-
mise võimaluse puudub, saab 
leiust teavitada ka postiaad-
ressil Keskkonnaagentuur, 
Matsalu rõngastuskeskus, Pe-
nijõe, Lihula vald, Läänemaa. 
Samuti võib ühendust võtta  
telefonil 4724220 või mobiil-
telefonil 53003289.

Teadaolevalt Eesti vanim 
valge-toonekurg pesitseb Lasilas
Mai lõpus märgati Lää-
ne-Virumaal Lasilas pesit-
semas rõngastatud val-
ge-toonekurge, kelle jala-
võrule kantud andmed õn-
nestus ka fikseerida. 
Matsalu rõngastuskeskuse 
kinnitusel käib kõnealune 
kurehärra (oletatakse, et 
tegemist on isase linnuga) 
28. eluaastat ja ta on va-
nim Eesti loodusest leitud 
selle liigi isend.

Aivar Ojaperv

Lasilas pesitsev valge-toonekurg on Eestis seni leitud isenditest vanim. 
Foto: Matsalu rõngastuskeskus
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Täpsem info:

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

5.-22. juuni

Garanteerime PARIMA HINNA ja SOOJAPIDAVUSE suhte Eestis!

Eelised: 10 mm st. aknast paksem ja 20% soojapidavam

Uudised

„Ma olen selle murega pöör-
dunud nii vallavalitsusse kui 
ka loomade varjupaikadesse, 
kuid seni pole neid keegi 
püüdma tulnud,“ rääkis ta.

Kallis teenus
Kuhu ja kui palju Paide 
maantee elanikud selle prob-
leemiga pöördunud on, jäägu 
nende endi südametunnistu-
sele – teiste osapoolte sõnul 
neil vastav info puudub -, 
kuid hulkuvate kasside tee-
mast on Tapa vallavanem 
Alari Kirt teadlik küll.
„Kassid on lõputu teema,“ tõ-
des ta. „Neid on püütud ka, 
aga ega nad kao. Probleem al-
gab kõigepealt ikkagi inimes-
test, kes viskavad oma lem-
miklooma tänavale, ja seejä-
rel neist kaastundlikest, kes 
hulkuvaid loomi toidavad. 
Inimlikult saan ma asjast aru, 
kuid paraku on see surnud 
ring – mida rohkem hulku-
vaid loomi toidetakse, seda 
mugavamalt nad end tunne-
vad ja rohkem neid tekib. 

Oleme inimestega rääkinud, 
informeerinud, aga sellest 
pole suurt kasu. N-ö pärisko-
du hulkuvale loomale pakku-
da ei taheta, süüa aga antak-
se.“
Kirt märkis ka, et hulkuvate 
loomade püüdmine ja varju-
paika saatmine pole sugugi 
odav lõbu. Näiteks Varjupai-
kade MTÜ Virumaa varjupai-
ga hinnakirjas seisab, et loo-
ma üleandmisel varjupaigale 
tuleb maksta ühekordselt 10 
eurot ja seejärel kahe nädala 
ülalpidamistasu 8 eurot öö-
päev. Lisanduvad veel trans-
pordikulud – 60 senti kilo-
meeter.
„8eurose ööpäevatasu eest 
loom vaktsineeritakse ja vaja-
dusel ravitakse ning toidetak-
se,“ selgitas Virumaa kodutu-
te loomade varjupaiga juha-
taja Kalle Rattasepp. „Trans-
pordikulu jaotub muidugi 
loomade vahel ära – ega siis 
tavaliselt vaid ühte looma 
transpordita, püüame korra-
ga kätte saada kogu koloo-
nia.“
Nii või teisiti – lihtne arvutus 
näitab, et ühe looma paiguta-
mine varjupaika maksab mi-
nimaalselt 122 eurot ja reegli-
na peab selle kinni maksma 
omavalitsus. Ja kui hulkuvate 
tegelaste koloonia on 20 või 
rohkem isendit, siis on sum-
ma juba märkimisväärne.
Tapa valla vastavad eeskirjad 
ei nõua kasside kiipimist, na-

gu see on mõnes suuremas 
omavalitsuses. „Oleme aruta-
nud sellise nõude kehtesta-
mist, kuid mina isiklikult olen 
skeptiline ja kardan, et meie 
oludes see ei toimi,“ mainis 
vallavanem Kirt. „N-ö kodu-
koerad peaksid meil aga vä-
hemalt teoreetiliselt olema 
kõik kiibistatud. Paar aastat 
tagasi korraldasime vastava 
kampaania ja omavalitsus 

maksis kiibistamise kinni. 
Kasse, kardan, aga omanikud 
kiibistama ei tõtta. Ja ega siis 
kiip üksi hulkuvate loomade 
arvu vähenda.“

Tapal 20, Rakveres 30
Kuigi Tapa Paide maantee 
elanik väitis Kuulutajale, et ta 
on probleemile loomade var-
jupaikadest lahendust otsi-
nud, ei olnud Kalle Rattasepp 

konkreetsest juhtumist tead-
lik. „Tapalt on väljakutseid ol-
nud küll, kuid teistesse piir-
kondadesse,“ lausus ta.
„Probleemiks on ka meie ma-
jutus- ja vastuvõtuvõimaluste 
piiratus. Praegu tegeleme 
näiteks Rakvere kesklinna ko-
dutute kassidega, kus koloo-
nia hinnanguliseks suuruseks 
on lausa 30. Hetkel on meil 
varjupaigas aga üle 40 kassi ja 
umbes 20 koera.“
„Kui ilmneb probleem, siis 
soovitan otse mulle helistada 
(kontakt artikli lõpus – 
toim.),“ jätkas ta. „Mina ise 
suhtlen juba omavalitsusega 
edasi.“
Kui loom satub varjupaika, 
siis tehakse vastavalt reeglite-
le talle tervisekontroll ja hoi-
takse kaks nädalat karantii-
nis. Mis aga edasi – kui oma-
nikku ei leita või kui tegemist 
on hulkuva loomaga, keda 
keegi ei taha?
„Edasi peab varjupaik looma 
oma vahenditega üleval,“ sel-
gitas Rattasepp. „Püüame ik-
ka kõigile kodu leida. Kui aga 
tegemist on haige loomaga – 
kasside seas on üsna levinud 
FIVviirus, mis nii sümptomite 
kui levimise viisi poolest on 
väga sarnane inimeste HIVga 
- , siis tuleb loom paraku ma-
gama panna.“
Varjupaikade MTÜ Virumaa 
varjupaiga (tegutseb Rakve-
res) kontakttelefon on 
53 090 510.

Hulkuvad loomad kurnavad valdade rahakotti
Tapal Paide maantee kan-
dis ollakse hädas kassiupu-
tusega – ühe kohaliku ela-
niku sõnul on hulkuvaid 
kiisusid seal paarikümne 
ringis ja uutest pesakonda-
dest tuleb neid aina juur-
de.

Aivar Ojaperv

Mõnel kassil läheb õnneks: see kiisu elas tänaval, kuid leidis 
endale turvalise kodu.

Foto: Kasside Turvakodu
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MÕNE REAGA

MUST KROONIKA JURIST ANNAB 
NÕU

POLITSEI OTSIB ÕNNETUSTE PEALTNÄGIJAID
9. juunil kell 14.18 toimus liiklusõnnetus Rakveres F. G. Adoffi 
tänav 11 maja ees, kus mootorratas Honda alustas möödasõi-
tu ees liikuvast ja vasakpöörde sooritamist alustavast kaubi-
kust Citroen Jumper. Mootorrattur pidurdas, ratas kaotas ju-
hitavuse ja kukkus, libisedes vastu kaubikut ning seejärel vas-
tu pargitud sõiduautot Mecedes-Benz. Liiklusõnnetuse taga-
järjel sai mootorrattur viga. Politsei palub inimestel, kes nä-
gid pealt liiklusõnnetuse toimumist, võtta ühendust telefoni-
numbril 53292883 või 3222779.
10. juunil toimus teinegi liiklusõnnetus mootorratturiga ja 
politsei otsib ka selle sündmuse pealtnägijaid. Avarii juhtus 
kella 15.27 paiku Rakveres Niine tänav 4 maja juures, kus sõi-
duauto Volvo V70 sooritades vasakpööret põrkas kokku ta-
gant tuleva mootorrattaga Honda. Liiklusõnnetuses sai kan-
natada mootorratast juhtinud mees, kes toimetati haiglasse 
kontrolli. 
Politsei palub inimestel, kes nägid pealt liiklusõnnetuse toi-
mumist, võtta ühendust eeltoodud telefonil.

LIIKLUSÕNNETUS KUNDAS
5. juunil kella 17.08 paiku toimus liiklusõnnetus Kundas Ka-
semäe ja Võidu tänava ristmikul, kus 30aastane Arkadi sõitis 
sõiduautoga Audi A6 ette sõidueesõigust omanud sõiduauto-
le KIA Carnival, mida juhtis 27aastane naine. Kokkupõrke ta-
gajärjel paiskusid mõlemad sõidukid paremale teelt välja. 
Audi juht toimetati Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse.

TAMSALUS HÄVIS VEETORN
11. juunil kell 3.06 teatas möödasõitja, et Tamsalus Tööstuse 
tänaval põleb veetorn. Päästjad kustutasid tulekahju kella 
4.11ks. Hoone hävis tules. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab 
menetlus.

KUNDAS PÕLES KUUR
9. juunil kell 0.49 said päästjad väljakutse Kundasse Jaama tä-
navale, kus teiste hoonete läheduses põles puidust kuur. 
Kunda ja Rakvere päästjad ning Aasukalda vabatahtlikud pa-
nid tulele piiri kell 2.02, järelkustutustööd lõpetati kell 3.41. 
Inimesed kannatada ei saanud. Esialgsetel andmetel sai tule-
kahju alguse hooletusest lahtise tulega ümberkäimisel. 

NAPSUNE MEES LASI TOIDU KÕRBEMA
6. juunil kell 19.11 teatati häirekeskusele, et Tapa linnas Üle-
viste tänaval tuleb viiekordse kortermaja ühest esimese kor-
ruse korterist suitsu. Sündmuskohale sõitis Tapa päästeko-
mando ja kiirabi. Sündmuskohal selgus, et alkoholijoobe 
tunnustega meesterahvas oli lasknud toidu kõrbema ja suits 
levis korterist ka trepikotta. Päästjad tuulutasid ruumid. Ini-
mesed kannatada ei saanud.

POISID PANID PRÜGIMÄE PÕLEMA
6. juunil kell 17.55 teatati häirekeskusele, et Tapal põleb vana 
prügimägi ning süttimisohus on mets. Teataja märkas kolme 
umbes 15aastast poissi, kes prügimäe põlema süütasid ning 
minema jooksid. Tapa päästekomando päästjad sõitsid sünd-
muskohale ning selgus, et teataja oli jõudnud tulekahju kus-
tutada. Päästjad kontrollisid põlengukoha üle. Inimesed kan-
natada ei saanud.

TAPAL PÕLES KORTER
5. juunil kell 18.20 sai häirekeskus teate, et Tapal on Õhtu 
puiesteel kahekordse puidust kortermaja esimese korruse 
aknast näha leeki. 
Sündmuskohale sõitsid päästjad Tapa päästekomandost ja 
kiirabi. Päästjad tõid akna kaudu välja kaks inimest - keskea-
lise mehe ja naise. Meesterahvas seisis päästjate korterisse si-
senemisel püsti, naise leidsid päästjad aga korteri põrandalt. 
Naisel kahtlustati vingumürgitust ning kiirabi viis ta haiglas-
se. 
Selgus, et korteri köögis oli süttinud pliidi kõrvale ladustatud 
küttematerjal – vanad lauajupid jms. Päästjad panid tule levi-
kule piiri kella 18.30ks ning tuulutasid ruumid kella 19.16ks. 
Köögis sai suitsukahjustusi üks seinanurk ja lagi. 
Tulekahjust kortermajas andsid märku suitsuandurid, mis 
käivitusid tööle kõrvalkorterites ja trepikojas, aga põlenud 
korterisse suitsuandurit paigaldatud ei olnud. Tulekahju tek-
kepõhjuse selgitab välja menetlus.

PÕDER TULI LINNA
9. juunil kell 23.47 teatati, et Rakveres Reaalgümnaasiumi 
juures märgati põtra. Sündmuskohale tõtanud päästjad nä-
gid sama  looma Rakvere-Sõmeru maantee ääres võsastunud 
põllul ja jälgisid olukorda. Põder jooksis ise linnast ära. Min-
git ohtu ei olnud.

Kuulutaja

Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus kutsub Rakvere 
linna keskväljakule doonori-
telkidesse verd loovutama 15. 
ja 16. juunil kella 12-18 ning 
17. juunil kell 11-17.
„Haapsalus alanud Regio-
naalhaigla doonoritelkide 
tuur jätkub järgmisel nädalal 
kolmel päeval Rakveres, kuhu 
eelmiste aastate kogemusel 
ootame väga palju söakaid vi-
rumaalastest doonoreid – Vi-
ru veri ju teadagi ei värise!“ 
ütles Regionaalhaigla vere-
keskuse arendusjuht ning 
doonoritelkide ellukutsuja 
Ülo Lomp, lisades: ”Meil on 
väga hea meel kutsuda kõiki 
endast ja teistest hoolivaid 
inimesi verd loovutama meie 
rõõmsavärvilistesse kollas-
tesse telkidesse, kus on alati 
mõnus meeleolu, tehakse to-
redaid loosimisi ning vereloo-
vutajaid ja lapsi lõbustab pe-
likan Dona. Kõik terved ja 
abivalmis Virumaa inimesed 
on väga oodatud!“
Põhja-Eesti regionaalhaigla 
verekeskuse, Tartu Ülikooli 
kliinikumi verekeskuse ja 
Pärnu haigla veretalituse 
doonoritelkides loovutas 
2014. a suvel verd ligi kolm 
tuhat doonorit, kes annetasid 
kokku 1300 liitrit verd. Doo-
norite sõbralikku perre lisan-
dus 590 esmast vereloovuta-
jat. Rakvere doonoritelkide 
kuuel päeval loovutas verd 

725 inimest, kellest esmaseid 
doonoreid oli 109, kokku ko-
guti üle 326 liitri hinnalist 
verd.
Doonoriks sobib terve, puha-
nud ja söönud ning vähemalt 
50 kg kaaluv inimene vanuses 
18–60 eluaastat, kes on Eesti 
Vabariigi kodanik või elanud 
Eestis elamisloa alusel üle 
ühe aasta. Verekeskus julgus-
tab doonoreid verd loovuta-
ma regulaarselt, kolm-neli 
korda aastas. Iga vereloovu-
tus aitab vähemalt kolme pat-
sienti. Kõige sagedamini va-
javad doonorverd vähihai-
ged, sünnitajad ja imikud 
ning raskete operatsioonide 
patsiendid, aga ka aneemia, 
verejooksu, raske trauma ja 
mitme teise haiguse põdejad. 
Eesti haiglates tehakse vere-
ülekanne ligi 20 000 patsien-
dile aastas.
”Ka doonor on riigikaitsja” 
juhtlause all tuuritavad doo-
noritelgid mööda Eestit juba 
üheksandat suve. ”Doonor-
lust võib vaadata kui panust 
riigikaitsesse. Inimesed vaja-
vad kaitset iga päev ning hea-
teona verd loovutanud doo-
norite toetusel saame abiva-
jajaid aidata,“ lisas Põh-

ja-Eesti Regionaalhaigla Vere-
keskuse doonorluse arendus-
juht Ülo Lomp. 
Maist septembri keskpaigani 
toimuva tuuri ajal peatutakse 
üheksas linnas: Tallinnas, 
Keilas, Raplas, Paides, 
Haapsalus, Rakveres, Pärnus, 
Tartus ning Viljandis. Oleme 
sel aastal loonud doonoritel-
kidele ka eraldi eesti- ja vene-
keelse kampaanialehe www.
doonoritelgid.ee, kus leiab 
igakülgset informatsiooni 
doonoritelkidega seonduvalt.
Doonoritelkide projekt saab 
teoks tänu koostööle Pääs-
teameti, kaitseväe, Sotsiaal-
ministeeriumi, Kaitseminis-
teeriumi, Politsei- ja Piirival-
veameti, maa- ja linnavalit-
suste, Maanteeameti, kaitse-
väe värbamiskeskuse, Kaitse-
väe Ühendatud Õppeasutus-
te, Kaitseliidu ja Eesti Punase 
Ristiga. Doonoritelke toeta-
vad väga paljud Eesti asutu-
sed, kõigi doonoritelkides 
verd loovutanud inimeste va-
hel loosib reisikorraldaja 
Goadventure välja oktoobris 
toimuva nädalase puhkuse-
reisi kahele Türki.
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Doonoritelgid taas Rakveres
Lugeja küsib: Tööandja on 
koostanud puhkuse ajakava 
vastavalt seaduse nõuetele, 
põhipuhkus on mulle seal 
ette nähtud juulis. Nüüd 
teatas tööandja, et ta ikka ei 
luba mind puhkusele, kuna 
üks teine töötaja soovib sa-
mal ajal puhata. Kas töö-
andja saab minu põhipuh-
kuse edasi lükata ja puhkuse 
ajakava ühepoolselt muuta?

Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Liis 
Valdmets.
Puhkuse ajakava on pooltele 
siduv ja sinna märgitud 
puhkusi antakse vastavalt 
ajakavale. Puhkuse ajakavas 
sisalduvaid puhkusi ei saa 
tööandja üldjuhul ühepool-
selt muuta. Puhkuse ajakava 
saab muuta vaid poolte kok-
kuleppel, välja arvatud põ-
hipuhkuse muudatused, 
mis on tingitud tööandja 
töökorralduse hädavajadu-
sest, mida ei olnud võimalik 
ette näha. Tööandjal on õi-
gus puhkus katkestada või 
edasi lükata ettenägematu 
ja olulise töökorralduse hä-
davajaduse tõttu (eelkõige 
kahju tekkimise ärahoidmi-
seks). Tegemist on erandlike 
olukordadega, mida ei ole 
võimalik muul viisil lahen-
dada kui töötaja tööle kut-
suda ja tööajakava ümber 
teha. Puhkuse katkestamisel 
või edasilükkamisel tuleb 
kasutamata jäänud puhku-
seosa anda vahetult pärast 
takistava asjaolu äralange-
mist või poolte kokkuleppel 
muul ajal. Töölepingu sea-
dus sätestab tööandjale ko-
hustuse hüvitada töötajale 
puhkuse katkestamisest või 
edasilükkamisest tulenevad 
kulud. 
Seega, kui tegemist ei ole et-
tenägematu hädavajaduse-
ga, ei saa tööandja puhkuste 
ajakavas märgitud töötaja 
põhipuhkuse aega muuta ja 
töötajal on õigus jääda puh-
kusele vastavalt puhkuste 
ajakavale.

Kuulutaja

Tule doonoritelki!
Ka doonor on riigikaitsja

www.doonoritelgid.ee

Teadaanne Rakvere 
Internaatkooliga 
seotuile
Rakvere Internaatkooli asu-
tamisest möödub tuleval 
aastal 60 aastat. Selleks soo-
vitakse kaardistada kooli ku-
nagised õpilased ja tööta-
jad.. Kunagised RIK kasvan-
dikud, õpetajad, kasvatajad, 
koolipersonal, andke endast 
teada aadressile harald.ra-
hupold@mail.ee või telefo-
nile 56 99 48 65 või tavapos-
tiaadressile Tehnika 1 - 5, 
Kadrina, 45 201 L - Virumaa. 
Võimaluse korral külastage 
FB kontot “Rakvere Inter-
naatkooli sõpruskond”!
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www.ogelektra.ee

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja 
stabiilset töötasu.
Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. Lisainfo telefonil 
5334 0040 Toivo Murakas.

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi. Täpne 
tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

Töö toimub E-R 08:00-17:00.
Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa. Tasuta buss 
Rakverest tööle ja tagasi.

Kulinaariatsehh- vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-
18:00; P 08:30-21:30
Pagaritsehh- vahetustega E-P, öine vahetus 16:00-05:00, 
päevane vahetus 08:00-18:00.

Parimat väljaõpet, tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi, tulemusliku töö 
korral korralikku palka.

TToooottmmiisseessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee KKaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee

VVõõttaammee  ttööööllee

SALATIVALMISTAJA
LIHATOODETE VALMISTAJA

KLIENDITEENINDAJAID

KONDIITRI ABI
PAGAR

EHITAJA
KATLAKÜTJA
AUTOLUKKSEPA
KÜLMUTUSSEADMETE MEHAANIK

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi Tööaeg:

Tööaeg:
Töökoht:

Töökoht:

Tööaeg:

Pakume Sulle:

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: 
Elektra (Tobia küla), Väike-Maarja, Tamsalu kauplusesse 
Pille-Riin ja Järva-Jaani kauplusesse.

Hoiame oma inimesi
ja anname tegijatele

võimalused arenemiseks!

Töö/koolitus

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

6. juunil peeti Väi-
ke-Maarjas 28. 
Pandivere päeva. 
Päikesepaiste tõi 
kokku hulgaliselt 
kohalikku ja kauge-
malt rahvast, kes 
said osa Väi-
ke-Maarja valla ko-
dukandipäeva ette-
võtmistest.
Tavakohaselt juha-
tasid Pandivere 
päeva sisse kaks 
külakonverentsi, mis tänavu 
toimusid Rastla ja Uuemõisa 
külas. Mõlemas külas räägiti 
oma küla lugu – tuletati meel-
de varasemaid aegu, meenu-
tati ja arutleti. Põline Rastla 
küla elanik Milvi Pärkson an-
dis Väike-Maarja muuseumi-
le üle oma kogukad mälestu-
sed, samuti jõudis muuseumi 
Eino Tombergi uurimus Uue-
mõisa küla kohta. Valla 34 kü-
last on nüüdseks Pandivere 
päeva külakonverentsidega 
läbi käidud 32.
Kodukandipäeva eelõhtul, 5. 
juunil tehti kultuurilooline ja-
lutuskäik Väike-Maarja Pikal 
tänaval, mis on aleviku peatä-
navaks. Jalutuskäigu sisusta-
sid huvitavate faktide ja mee-
nutustega muuseumi juhata-
ja Marju Metsman ja Väi-
ke-Maarjast pärit arhitekt 
Alar Kotli lugu hästi tundev 
Kadri Kopso. 
Pikk tänav on läbi aja olnud 
koolitänav ja kaubatänav, tee 
vallamajja, seltsimajja, kõrtsi 
ja surnuaiale, ka sepale, ves-
kile, fotograafile, raamatu-
poodi, külanõukokku jne. 
Pandivere päev 6. juunil pak-
kus päikesepaistet, laadam-
elu ja mitmesugust meelela-
hutust: avati kunstinäitus, 
toimusid kontserdid ja võist-

lused ning kõlas puhkpilli-
muusika. Tänavuse kodukan-
dipäeva moto oli muusi-
ka-aastale kohaselt „Väi-
ke-Maarja kõlab hästi!“.
Vallavanem Indrek Kesküla 
ütles päeva avades, et tänavu-
ne moto haakub Väike-Maar-
jaga mitmel moel. Näiteks tä-
histatakse sel sügisel tuntud 
koorijuhi ja kirjaniku, valla 
aukodaniku Arno Kasemaa 
100. sünniaastapäeva. „Ka 
kaasajal toimuvad meil mit-
med üritused, mis kuulmis-
meeli paitavad: talvine muu-
sikafestival, laste lauluvõist-
lused Maarjaviis ja Popp-
Tipp-Täpp, meil on oma 
muusikakool ning pika aja-
looga koorid, muusikaan-
samblid ja pasunakoor,“ lau-
sus vallavanem.
Pandivere päev tipnes Lää-
ne-Viru maakondliku puhk-
pilliorkestrite päeva suure 
kontserdiga. Osales 5 kohalik-
ku ja üks külalisorkester: Rak-
vere Linnaorkester, Tapa Lin-
naorkester, Kadrina Pasuna-
koor, Uhtna Pasunakoor ja 
Väike-Maarja Pasunakoor, di-
rigent Vallo Taar. Külakosti tõi 
puhkpillimuusika üks li-
pulaevu, orkester Tartu. 

Kuulutaja

Pandivere päeval pidutseti 
päikesepaistes

•  P a j u s t i  L a s t e a e d 
v õ t a b  t ö ö l e  õ p e t a j a 
( 1 , 0  a m e t i k o h t a )  j a 
muusikaõpetaja  (0,38 
ametikohta) Avaldus, CV ja 
kvalifi katsioonile vastavust 
tõendavate dokumentide 
koopiad tuua või saata 22. 
juuniks Tartu mnt 9 Pajusti 
või aadressile pajusti.
l a s t e a e d @ v i n n i v a l d .
ee Info 5257 567. Tööle 
asumine 24.augustil.

• Vene keelt kõnelev pere 
Rakverest otsib lapsehoidjat 
4a poissi lasteaeda viima. Tel 
5590 3127

• 8aastane energiline poiss 
ootab suvekuudel pooleks 
päevaks lapsehoidjat-
seltsilist Rakveres. Meil: 
suzyoma@hot.ee; Tel 5347 
3266

• Pakkuda tööd naisterahvale 
suvehooajaks klienditeenin-
dajana (sobib ka õpilasele).  
Tel 5013393

• Pakun tööd autoremon-
dilukksepale (mootorid, 
käigukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• Brennus OÜ pakub tööd 
C- kat. autojuhile, kel koge-
mus tagaluuktõstukautoga 
jaotusvedudel. Tel 5011 040 
või alvar@veabalati.ee

• Rakvere JK Tarvas kut-
sub 2002. – 2008. aastal 
sündinud tüdrukuid jalg-
pallitrenni. Info carina@
jktarvas.ee, tel 5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. 
aastal sündinud poisse jalg-
pallitrenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Tule meie toimekasse ja 
usaldusväärsesse 

meeskonda 

KIRJAKANDJAKS
(Kunda linna) 

Lisainfo
telefonil 53 326 676 

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile 

cv@omniva.ee

• OÜ RTR Teenused võtab 
tööle autojuhi poolhaagis 
kallurile, tööpiirkond Põhja-
Eesti. Tel 5061 861

•Vajan saeme e st  B-kat. 
juhiloaga. Minu varustus. 
Rakverest. Tel 5673 5648

• Katela saekaater otsib 
saeraamitöölist. Info tel. 
5048 960 või katelapuit@
gmail.com

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

Esineb Simuna line-tantsurühm Lustiline 
(juhendaja Tiia Lepp). 

Foto: Ulvi Mehiste
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Armastatud laulja ja muusi-
kapedagoog Jaak Joala oli era-
kordse lavasarmiga ja abso-
luutse kuulmisega multita-
lent. Teda on tituleeritud Ees-
ti popmuusika halliks kardi-
naliks ja kroonimata kunin-
gaks, Venemaa Elvis Presleyks 
ja „Kremli ööbikuks“.

Vähi tähtkujus ja tiig-
riaastal sündinud
„Ma olen vähk ja tiiger, hästi 
vastuoluline ja raske inime-
ne. Raske on elada selliste 
märkidega, sest tiiger on see, 
kes ründab, aga vähk on see, 
kes elab sissepoole, ja nende 
kahe iseloomuomadusega 
ma olen võidelnud kogu aeg,“ 
lahkas Jaak Joala „astroloogi-
liselt“ enda isiksust Vahur 
Kersnale antud teleintervjuus 
„Tundmatu Jaška“. 
Oma viimases pikemas avali-
kus esinemises rääkis laulja 
ausalt ja avameelselt oma 
elust ning sellest, miks ta ühel 
päeval otsustas kõikide tema 
talendi austajate kurvastu-
seks lauljakarjääriga lõpparve 
teha. Alljärgnevas artiklis on 
toetutudki põhiliselt sellele 
intervjuule.
Jaak Joala sündis 26. juunil 
1950. aastal Viljandis. Tema 
ema Helgi Ridamäe oli muu-
sik ja muusikateadlane. Isa 
Arno Joalal jäi muusikaeriala 

konservatooriumis, kus noo-
red kohtusid, lõpetamata 
ning ta pidi minema tööle au-
totehasesse vormeleid ehita-
ma.
Jaak Joala läks kooli Tallinna 
17. algkooli, mis 1961. aastal 
kolis üle 46. keskkooli. „Seal 
hakkasin laulma. Olin koolis 
suur laululind. Meil oli selline 
trio: Jaak Suurväli ja Neeme 
Loop, Uno poeg, keda me no-
risime, et tema eesnimi oleks 
pidanud olema Anti,“ mee-
nutas Joala. „Koolis hakkasin 
pätti tegema ja kardisõitu 
harrastama, kuna papa oli 
tööl autoremonditöökojas.“

Flöödimängijast saab 
laulja ja basskitarrist
Joala sõnul pandi ta Tallinna 
muusikakeskkooli flööti õp-
pima, et poiss päris hukka ei 
läheks. Jaagu vanemate mee-
lest oli poisil kõrva ja tollal oli 
flöödimängijaid vähe. „Sis-
seastumiseksamitel teati, et 
minu hobi on kardisõit, ja kü-
siti, kumma valiksite, loomu-
likult vastasin, et kardisõidu,“ 
kõneles Joala.
Joala kodus kuulati dzhässi ja 
klassikalist muusikat. Kui 
Jaak käis esimeses klassis ja 
plaadimängijas oli „Aida“ 
plaat, laulis ta kaasa, kuna 
Verdi ooper oli tal otsast lõ-
puni peas. „See oli mulle sisse 

süstitud, titest peast.“
Peale 9. klassi, kui Joalal olid 
tunnistusel solfedzho „5“, eri-
ala „5“ , käitumine „3“ ning 
ülejäänud ainetes hinne “2“, 
pidi ta muusikakeskkoolist 
ära minema. „Midagi peab ju 
ette võtma selle oinaga, kes 

midagi teha ei viitsinud, ja 
mind puksiti muusikakooli,“ 
rääkis laulja. 
Olav Ehala, kes Joalast kursus 
eespool õppis, kutsus ta an-
samblisse Kristallid flöödi-
mängijaks. Joala sõnul oli 
bänd niivõrd lahja, et ta kolis 

kohe basskitarri peale üle. 
„Kuna kidravend, kes ka lau-
lis, oli kinga saanud, hakkasin 
laulma ja oligi asi otsustatud 
ning sellest hetkest jäingi 
laulma.“
Iidoliks oli Georg Ots, kuid 
kogu eluks pani põntsu an-

sambel The Beatles. Kui pin-
ginaaber Jaak Sepp Joalale 
biitlitest rääkis, arvas ta, et te-
gemist on Oscar Petersoniga, 
keda nende kodus kogu aeg 
kuulati. Joala sõnul käis mats 
ja kõik oli otsustatud peale 
seda, kui ta Liverpooli bändi 

JAAK JOALA – Nõukogude 
„Minu nooruses oli Jaak Joala meie audiotapeet, mis 
mängis kogu aeg ja igal pool, sest väga palju ei olnud va-
lida. Tema elu on kuskilt otsast ka väga paljude inimeste 
elu, kes samal ajal elasid – samad mälestused, samad lau-
lud, samad vibratsioonid õhus,“ on öelnud Vahur Kers-
na.

Ülle Kask

Jaak Joala lapselaps Carmen võtab vastu 2015. aastal vanaisale määratud elutööauhinda. 
Foto: Teet Malsroos
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esimest korda kuulis.
„Ma võin öelda, et mul on üks 
suur vastuolu. Minult on kü-
situd, mis musa kodus kuu-
lan, ja võin öelda, et niisugust 
kurja traadimuusikat. Jumal 
tänatud, et mul jätkus mõis-
tust ja ma sain aru, et olen 
sündinud teistsuguseks. Ma 
ei ole sündinud selleks na-
tuuriks, kes võib rokki teha. 
Võibolla praegu ma olen veidi 
karmimaks muutunud. See 
Venemaa ja šõubisness ei ol-
nud nii lihtne, see oli tegeli-
kult päris karm võitlus. Aga 
looduse poolt olen ma täielik 
romantik,“ pihtis Joala Kers-
nale.
Teine suur eeskuju oli Jaak 
Joalale Goerg Ots. Kui ta 1975. 
aastal läks kontserdireisile 
Soome, andis ta enne laevale 
minekut Valdo Pandile interv-
juu: „Nii palju, kui ma lapse-
põlvest mäletan, on sõna 
laulmine seotud nimega 
Georg Ots. Ääretult musikaal-
ne inimene, kes on väga palju 
korda saatnud. Ma ei usu, et 
lähema 50 aasta jooksul võiks 
tulla meil mõni nii ere laulu-
mees. Georg Ots oli minu 
jaoks ebajumal.“

23aastaselt superstaariks
Ansambel Kristallid võitis 
1968. aastal telekonkursi ja 
bändist tehti ETVs saade. 
„See oligi start,“ meenutas 
Joala lauljatee algust. Kui 
Kustas Kikerpuu kutsus ta 
„Horoskoobi“ saatesse, sai 
Joala ruttu kuulsaks ning 
estraaditäht oligi sündinud.
Hilisemad Tippmeloodia lau-
luvõistlused ning Arne Oidi 
isiklikult Jaak Joalale kirjuta-
tud kultuslaulud „Suveöö“ ja 

„Unustuse jõel“ tõid lauljale 
üleliidulise tuntuse ja pääsu 
suurtele Venemaa lavadele.
„Täiesti juhuslikult olen ma 
sattunud Eestis rataste vahele 
ja Venemaa ring on täpselt sa-
ma. Ma ei ole lillegi liiguta-
nud. Mind on lausa tiritud 
nendesse „Ogonjokkidesse“. 
Venemaa leidis mind tänu 
Gennadi Podelskile, kes 
nuusutas ära, et siit võib mi-
dagi tulla,“ pajatas Joala Kers-
nale antud intervjuus.
„Minu elu oli ainult lennukist 
autosse, autost kontserdisaa-
li, siis hotelli, mitte kusagil ei 
saanud käia. Kui Eestis hakati 
mind hüüdma „Kremli ööbi-
kuks“, siis Moskvas „dollarnõi 
pevets“. Kui Moskva poolt 
mind aidati, siis Eestis loobiti 
kaikaid kodaratesse,“ kõneles 
ta. 
Joala sõnul poleks ta Eestis 
mitte kunagi saanud teeneli-
se kunstniku aunimetust, 
käsk tuli Moskvast. Kui 1974.-
1975. aastal startis Alla Pu-
gatšova, pakuti Joalale 
Rosskontserdist samasugu-
seid tingimusi kui Pugatšova-
le. Pakuti sadu tuhandeid 
dollareid aparatuuri jaoks ja 
korterit Moskva ükskõik mil-
lises elamurajoonis. 
„Kui see oleks nii läinud, 
oleksid kolleegid arutanud, 
millise autoga ma täna linna 
peale sõidan. Milleks? Ma ei 
tunne selle järele mitte min-
git puudust.“
Joala rääkis, et ta oleks või-
nud ka läände putku panna, 
kasvõi Soome kaudu, aga oli 
liiga laisk ja tahtis kodus olla. 
Peale Sopoti lauluvõistlust 
kutsus üks lääne mänedzher 
Joalat Londonisse, aga loo-

mulikult polnud see võima-
lik. Aasta pärast tuli mees Tal-
linnasse ja ütles, et läheb kul-
tuuriministeeriumist lauljale 
väljasõiduluba taotlema. 
„Suur Venemaa oli lääne ini-
mese jaoks lollidemaa, ei saa-
dud aru, mis siin toimub,“ 
lausus Joala.
33aastaselt, olles sama vana 
kui Jeesus Kristus ristilöömi-
sel, tabas Jaak Joalat mitu 
ränka hoopi. Kõigepealt va-
rastati ajal, mil ta oli muusi-
kafilmi „Teisikud“ võtetel 
Sotšis, tühjaks tema korter ja 
siis järgnes abielulahutus. 
Seejärel sai ta sõnakuulmatu-
se eest Eesti võimudelt aas-
taks esinemiskeelu. ENSV 
Kultuuriministeeriumi ja Fil-
harmoonia juhid ei olnud ra-
hul Joala jõulise iseseisvumi-
sega. Ta oli NSV Liidus nii-
võrd kuulus, et võis endale lu-
bada praktiliselt kõike.
Moskva kultuuriministeeriu-
misse tehti Eestist kõne: „Võt-
ke temaga midagi ette, ta on 
meil juhitamatu.“ 
Joala meenutas, et Eestis oli 
grupp seltsimehi, kes tahtsid 
teda maatasa teha, kuna ta ei 
allunud nende korraldustele. 
„Ma ei lasknud teha endaga 
selliseid lolle nalju, et pidin 
mängima mingile komiteele 
ette oma Venemaa kava. Ma 

ei teinud mingeid läbivaatusi 
ega ülevaatusi, vaid tegin se-
da, mida mina tahtsin, ja siis 
tuligi disklahv.“

„Kuulsuse ahelatesse“ oli 
kätketud popkuninga 
saatus
1969. aastal ETV telefilmis 
„Tantsugalerii“ lauldud 
„Kuulsuse ahelad“ osutus 
Jaak Joala hilisemat lauljakar-
jääri silmas pidades tema 
„saatuse lauluks“. Ta jäi noo-
re mehena pikkadeks aasta-
teks „kuulsuse ahelatesse“. Ja 
tegi järsu lõpu oma lauljakar-
jääriga aastal 1998, mil toi-
mus kontserdituur „Las jääda 
kõik, mis hea“ koos Ivo Linna 
ja Tõnis Mägiga.
„Mul sai mõõt täis,“ pihtis 
Joala Kersnale. „Kui Vene-
maale jõudis tümpsuperiood 
ja Eestisse 2 Quick Start – 
odavad tümpsu blää-blää an-
samblid, sain ma aru, et kui 
tahan jätkata, pean muutuma 
sama odavaks. Ja siis tõmba-
sin endale kriipsu peale. 
Nüüd aitab. Sellest piirist ma 
enam alla ei lähe.“ 
Joala sõnul oli teine põhjus, 
miks ta esinemise lõpetas, 
see, et ta oli seda tööd teinud 
oksendamiseni ja see oli talle 
vastikuks muutunud. „Artisti-
na pead sa lavale minema nii 

Liidu Elvis Presley

Vahur Kersna teeb Jaak Joala 65. sünniaastapäe-
vaks, 26. juuniks temast erisaate. „Eks see saade 
ongi Jaagu sünnipäevaõhtul selline palvetund. 
Ma kujutan ette, et need inimesed, kelle jaoks 
Jaak ja tema laulud on märgilised, on tähtsad, on 
olulised, kogunevad teleka juurde ja palvetavad.“

haigena kui tervena, paha tu-
ju ja hea tujuga. Sind tullakse 
kuulama, inimesed on raha 
maksnud ja tahavad elamust 
kätte saada. See on loll pläma 
kõik, et õudselt tahaks lavale 
minna. Ei, see on raske töö, sa 
pead ennast sundima, oma 
emotsioone ja tundeid. Sain 
aru, et ma ei suuda seda kõike 
enam endast välja pigistada,“ 
rääkis laulja.
„Tagantjärele mõeldes on 
mul hea meel, et The Beatles 
lajatas mulle 60ndatel. Aga 
tänapäeva seisukohast olen 
ma mõelnud, et tegeleksin ik-
ka rohkem tõsise muusikaga, 
sest see pakub mulle märga-
tavalt rohkem. Minu jaoks on 
levimuusika kuidagi igavaks 
jäänud, sest kõik on läbi 
nämmutatud ja ma ei näe mi-
dagi uut. Mitte selles mõttes, 
et see halb või paha oleks. 
Aga võibolla ma olen üle kas-
vanud ja see ei paku mulle 
enam midagi. Ma võin seda 
väga professionaalselt teha, 
aga seda sädet see enam mul-
le ei anna.“
Koit Toome, kelle õpetaja ja 
suur eeskuju Jaak Joala oli, üt-
les Joalale pühendatud Kanal 
2 saates „Laula mu laulu“ 
(7.05.2015.), et uskumatu, 
kuidas inimese saatus võib 
olla kätketud laulu sõnades-

se, laulu, millega algas tema 
tee kuulsusele. 
Ka Vahur Kersna nentis järel-
saates „Kuula mu laulu“ 
(9.05.2015.), et selles laulus 
oli prohvetlik sõnum, pidades 
silmas laulja edaspidist elu: 
„Need, kes kuulsust on tund-
nud ja kuulsust on näinud, 
sellest vaid vabaks nad soovi-
vad. Kuid kes kuulsuse kan-
nul kindlalt on sammun´d, 
kuulsuse piinu tunda saab.“
„Jaak Joala on läbi aegade 
Eesti kõige ilusam mees, kõi-
ge võluvam mees, kes elas 
sellist elu, mida me ei oskaks 
uneski näha. Ühelt poolt oli 
see hästi särav ja värvikas, tei-
selt poolt oli seal väga palju 
sügavat inimlikku traagikat,“ 
rääkis Vahur Kersna „Ring-
vaate“ saates 29. mail. „Ja kui 
sa elad seda elu niimoodi, et 
seal on valu, seal on pisaraid, 
seal on armastust, seal on 
loobumisi ja peksasaamist, 
seal on võite, siis sa oled ela-
nud. Ja Jaak elas. Elas niimoo-
di, et ta ei pidanud pärast 
vaatama seljataha ja mõtle-
ma, et kas see oli nüüd minu 
elu või oli mõne vihmaussi 
elu.“
Jaak Joala suri 25. septembril 
2014. ja maeti 1. oktoobril 
Metsakalmistule.

TELESAADE JOALAST
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MÕNE REAGA

Mullu aprillis tehtud otsuse 
põhjal pidanuks Kastani ja 
Vee tänavale kavandatud ten-
nisehall valmima juba selle 
aasta 1. septembriks. Projekti 
arendaja Euro Kinnisvaraa-
rendus OÜ palub nüüd pi-
kendust ja lubab projekti ellu 
viia järgmise aasta 1. märt-
siks, sellega seotud parklako-
had lubab arendaja valmis 
ehitada sama aasta 1. maiks.
Rakvere linnavalitsus sõlmis 
Euro Kinnisvaraarenduse OÜ 
kui vastava riigihanke võitja-
ga kontsessioonilepingu 
(hoonestusõiguse seadmise 
lepingu) ja kasutuslepingu 
tenniseväljakute kasutamise 
ning võitluskunstide saali ja 
laoruumi kasutamise teenuse 
ostmiseks mullu kevadel. Le-
pingu kohaselt kohustus Euro 
Kinnisvaraarendus OÜ raja-
ma omal kulul ja riisikol ten-
nisehalli Rakvere linnale kuu-
luvale kinnistule; linn oma-
korda kohustus pärast komp-
leksi valmimist ostma Euro 

Kinnisvaraarendus OÜlt ten-
niseväljakute, võitlusruumi-
de saali ja laoruumide kasu-
tamise teenust.
Hoonestusõiguse seadmise 
leping näeb aga ette ka või-
maluse tennisehalli rajamise 
tähtaja pikendamiseks ja se-
da nüüd arendaja taotlebki. 
„Projekteerimistööd ning so-

biva peatöövõtja leidmine on 
võtnud Euro Kinnisvaraaren-
dus OÜst sõltumatutel põh-
justel oodatust rohkem aega 
ning toonud kaasa ehituste-
gevuse viibimise,“ seisab lin-
nale saadetud avalduses. 
„Seetõttu ei ole võimalik ten-
nisehalli rajada (esialgu kok-
ku lepitud) tähtajaks.“

Seoses tennisehalli rajamise 
tähtaja pikendamisega teeb 
Euro Kinnisvaraarendus OÜ 
ettepaneku leppida kokku ka 
tenniseväljakute kasutamise 
teenuse ning võitluskunstide 
saali ja laoruumi kasutamise 
teenuse uues algustähtajas, 
määrates selleks järgmise 
aasta 2. mai. 

Tennisehalli valmimine lükkub edasi
Järgmisel nädalal arutab 
Rakvere linnavolikogu Eu-
ro Kinnisavaarendus OÜ 
taotlust Rakvere Kastani 
tänavale kavandatud ten-
nisehalli ehitamise ja val-
mimise tähtaja edasilükka-
mist.

Aivar Ojaperv

Tennisehall ehitatakse Rakvere Kastani ja Vee tänava nurgale
Foto: Aivar Ojaperv

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

SELINA REGIS komplekt komplekt komplektGLORIA990.-1995.- 699.-

3+1+13+1+1 3+1+1

VITO
nurgadiivanvoodi 730.- PRATO

nurgadiivanvoodi 595.- BINGO
nurgadiivanvoodi 540.-BOSTON M

nurgadiivanvoodi 629.-

950.-

BELLA

diivanvoodi419.-

MINIJA

diivanvoodi345.-

VITO

diivanvoodi189.-

VEDRUMADRATSID
80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200al.93.-

ALMA
riidekapp

MARS
esik

159.-

NIKE
esik

139.-

SELINA
nurgadiivanvoodi 760.-CAMEL

nurgadiivanvoodi

MONZA
nurgadiivanvoodi 569.-

FLORIDA

diivanvoodi270.-

160x200

239.-TOSSA
voodi

160x200

DAINA
voodi

al.

99.-
SILVI
voodi

al.

140.-

al.

249.-

OZYRYS  
riidekapp

al.

235.-

MORENO DELICIJA 

269.- 379.-
köök köök

Adven jõudis kasumisse
Adven Eesti jõudis möödunud majandusaastal kahjumist ka-
sumisse. Kui 2013. aasta lõpetas ettevõte 560 tuhande euro 
suuruse ärikahjumiga, siis 2014. aastal kasvas ärikasum 2 
miljoni euroni. Adveni kulumieelne ärikasum oli 3,5 miljonit 
eurot ja puhaskasumiks kujunes 700 tuhat eurot. 
Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul paranes 
ettevõtte majandustulemus tänu efektiivsuse tõusule ja 
elektritootmise käivitumisele Rakvere elektri- ja soojuse 
koostootmisjaamas. „Rakvere koostootmisjaama valmimine 
oli möödunud aastal meie suurim investeering ning tänu sel-
le valmimisele langes Rakveres soojuse hind 12 eurot mega-
vatt-tunni kohta ehk 15 protsenti,” sõnas Heinam. Rakvere 
koostootmisjaama rajamise maksumuseks kujunes 5,6 miljo-
nit eurot.
Majandusaasta lõpul tootis Adven Eesti soojust ligi 100 katla-
majas ja elektrit kolmes koostootmisjaamas. Energiaettevõte 
müüs möödunud aastal kokku 333,2 gigavatt-tundi (GWh) 
soojusenergiat ja 8 GWh elektrienergiat.
Uute energiatootmisvõimsuste rajamisse ja tootmise kaas-
ajastamisse investeeris Adven Eesti mullu 1,9 miljonit eurot. 
Ligi 500 tuhat eurot suunati kaugkütte võrkude rajamisse ja 
renoveerimisse eri piirkondades. „Möödunud aastal rekonst-
rueerisime üle 1000 meetri kaugkütte jaotusvõrku üle Eesti, 
mille tulemusena paranes tarnekindlus ja vähenesid võrkude 
soojuskaod,“ rääkis Heinam. Kokku haldab Adven 80 kilo-
meetrit kaugküttevõrku ja 137 kilomeetrit maagaasi võrku 
üle Eesti.
Ettevõtte juhi sõnul jätkab Adven Eesti ka sel aastal suurema-
hulise investeerimiskava elluviimisega. „Sõlmisime kokku-
leppeid investeeringute teostamiseks üle 2 miljoni euro ula-
tuses. Meie investeringud kasvavad eelkõige äriklientidele ra-
jatavate energiatootmise lahenduste arvelt, sest järjest roh-
kem usaldavad ettevõtted energiatootmisesse investeerimise 
ja igapäevase opereerimise koostööpartnerite kätte selleks et 
keskenduda oma põhitegevusele,“ selgitas Heinam.
Adven Eesti müügikäive langes aga 2014. aastal 28 miljoni 
eurole eelkõige maagaasi edasimüügi mahtude languse tõt-
tu. „Languse põhjuseks on peamise maagassi tarnija hinna-
tingimuste muutused, mille tulemusena muutus gaasi edasi-
müük suurtarbijatele mitteperspektiivseks,“ sõnas Heinam. 
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Eesti esimene odavbussifir-
ma Simple Express, mis seni 
on sõitnud Tallinnast Tartus-
se ja Narva, laieneb sügisest 
Lääne-Virumaale. Kõikidel 
väljumistel algavad bussifir-
ma piletite hinnad ühest eu-
rost. 
Lux Expressi juhatuse esime-
he Hannes Saarpuu sõnul tõi 
Lux Express odavbussifirma 
Simple Expressi Eesti turule 
juba mullu augustis ning rei-
sijate tagasiside hea kvalitee-
diga soodsale teenusele on 
väga positiivne. “Tahame 
pakkuda ka Lääne-Virumaa 
elanikele odavat ja hea kvali-
teediga teenust ning seetõttu 
teeme praegu ettevalmistusi 
Simple Expressi laienemiseks 
Lääne-Virumaale alates selle 
aasta sügisest,” selgitas Saar-
puu.
Simple Expressi bussipiletite 
hinnad algavad kõikidel liini-
del alates ühest eurost. Inter-
netist ostes ei maksa Simple 
Expressi kliendid ühegi reisi 
eest aga rohkem kui 5 eurot.
Saarpuu sõnul on üle-Eestili-
se liinivõrgu lõplik kuju veel 
täpsustamisel, kuid odavbus-
sifirma laienemise plaan on 
kindel. “Tulemas on kindlasti 
täiendavad ühendused Rak-
verest, Pärnust, Viljandist ja 
paljudest teistest suurema-
test Eesti linnadest,” lubas 

Saarpuu.
Edasine laienemine uutele 
liinidele on seotud ühistrans-
pordiseaduse muudatustega, 
mis hakkavad kehtima ok-
toobri alguses ja avavad kom-
mertsveoliinide turu senisest 
suuremal määral. Bussifirma-
de jaoks tähendab turu ava-
nemine veelgi suuremat tä-
helepanu efektiivsusele kogu 
teenindusprotsessi lõikes. 
„Meie jaoks on oluline, et 
bussid oleks maksimaalselt 
täis reisi algusest lõpuni. Mi-
da pikema vahemaa reisija lä-
bib, seda suurem saab olema 
reisija jaoks võit võrreldes tä-
naste hindadega,“ rääkis 
Saarpuu.
Piletite müük hakkab peami-
selt toimuma Simple Expressi 
kodulehel www.simp-

leexpress.eu. Pileteid saab 
jätkuvalt osta ka bussidest ja 
bussijaamadest, kuid siis tu-
leb reisijal maksta pisut 
enam.
Simple Express odavbussilii-
nid kuuluvad rahvusvahelise 
haardega Eesti bussiettevõt-
tele Lux Express, mis pree-
miumtootena pakub klienti-
dele regiooni kõrgeima tee-
nindusstandardiga reise. 
Simple Express bussides on 
soodsa hinna juures tagatud 
reisijatele kõik kaasaegsed 
mugavused nagu 220V pisti-
kud, WIFI, tualett, konditsio-
neer ja mugavad istmed. 

Marina Bachmann,
Lux Expressi infojuht

Eesti esimene odavbussifirma 
laieneb Lääne-Virumaale
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Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Ilus ahjukü  ega korter!
Roodevälja küla, Arkna tee 50
Hind 15 750 €
2 tuba, 41 m2, korrus 1/2, dush
Eve Kalm 5623 1534

Majakene mere ääres!
Vihula vald,  Vergi küla
Hind 59 900 € UUS HIND! 54 900 €
kinnistu 1398 m²,  igiga kinnistu, 
Triinu Heinluht 5391 0678

Kena kompleks, privaatne met-
saveer!
Haljala v., Idavere küla  
Hind 37 990 € UUS HIND!
Kinnistu 16 900 m², keskküte
Margus Punane 504 9998

1-toaline korter Sõmeru keskuses!
Sõmeru alevik, Puiestee 1 
Hind 10 900 € UUS PAKKUMINE!
32 m², k.1/3, uued aknad-uksed
Triinu Heinluht 5391 0678

Luksuslik kodu Kakumäe külas!
Vinni vald, Kodukaku 7 
Hind 135 000 € 
Kinnistu 2598 m², 5 tuba, garaaž
Nele Lauk 5697 5217

Hubane suvekodu!
Vihula vald, Eisma küla
Hind 44 200 €
Kinnistu 1891 m2, maja 83,7 m2
Eve Kalm 5623 1534

Tiigiga kinnistu kodu ehitamiseks!
Sõmeru, Suvila 18
Hind 21 900 € UUS PAKKUMINE!
Kinnistu 1660 m2, elektriliitumine,
Taivi Kask 5567 1233

Kaunis vaade linnale!
Rakvere, Laada 41
Hind 31 000 € UUS PAKKUMINE!
3 tuba, korrus 5/5, 59 m², rõdu
Nele Lauk 5697 5217

Rakvere, Lõuna 5a 
Kinnistu 923 m², maja 211 m², 5 tuba, kena maja ehitatud 2006   
Margus Punane 504 9998

NÄDALA PAKKUMINE! 
HIND 169 900 € 159 990 €

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD
Hind 24 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

MÜÜA MAJA

• 3 tuba ja köök
• uus pliit ja soemüür
• hea asukoht
• kõrvalhoone
MÜÜA MAJA

KURTNA, V-MAARJA VALD
• suur palkmaja
• puurkaev
• kõrghaljastus
• vahetusvõimalus

Hind 22 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

JAAMA TN, VÄIKE-MAARJA
• el.küte, õhksoojuspump
• uued aknad
• hea asukoht
• ahju/pliidi ehitamise võimalus

Hind 6 000 €
Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

TULEVIKU TN 13, RAKVERE
• avatud köök
• aknad-uksed vahetatud
• madalad kulud
• sisehoov

Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

POSTI TN, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• II korrus
• läbi maja planeering 
• poed lähedal
• aktiivne ühistu

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

LAADA TN 6, RAKVERE
Hind 22 000 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• III korrus
• üldpind 29 m²
• rõdu

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

TÕRREMÄE, RAKVERE V.
Hind 28 000 €

MÜÜA ELAMUMAA

• puurkaev
• liitumine EE16A 1 faas
• hea asukoht

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

HÕBEDA K., KADRINA V.
Hind 18 700 €

MÜÜA MAJA

• 3 tuba ja köök
• sahver, panipaik, kelder
• maad ca 0,5 ha
• kaev, kuur-laut

KÄRAVETE, AMBLA VALD
Hind 60 000 €

MÜÜA MAJA

• avar planeering
• kelder, saun, garaaž
• hea seisukord
• uued aknad

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

JAANI TN, TAPA
Hind 22 000 €

MÜÜA MAJA

• puitmaja
• toad läbikäidavad
• puuküte
• sileplekk katus

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

KARDINA
Hind 7 500 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• uus puupliit
• töökorras ahi, kelder
• aknad vahetatud
• madalad kulud

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

ÜLEVISTE TN, TAPA
Hind 4 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• keskmine seisukord
• läbi maja planeering
• kelder, rõdu
• turvauks

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

ANDA  ÜÜRILE

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

MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA

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

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline korter. 
Üldpind 48,6 m2. HIND 12700 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

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

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

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

Vinni vallas Veadlas, Risto tänaval müüa 
talukoha hoonestus, millel renoveerimist 
vajav palkmaja. Üldpind 5000 m2. HIND 
9000 EUR. Helista 53331805 Olev

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

Müüa Rägavere vallas Põlulas looduslikult 
kenas kohas väike palkmaja. Üldpind 5000 
m2. HIND 17000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

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

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

Müüa Vana-Vinnis Tooma talus endine 
talukoht looduskaunis kohas. Üldpind 
60600 m2. HIND 12600 EUR. TINGI! 
Helista 5530227 Eino

MÜÜA ÄRIPIND

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

Anda üürile 1-toaline korter Rakveres 
Allika tänaval. Üldpind 26 m2. HIND 150 
EUR. Helista 5233830 Lisete

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

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. 
Üldpind 167,6m2, krunt 382 m2. HIND 
79000 EUR. Helista 5530227 Eino

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

Loosimisse lähevad Home4You 
kinkekaardid ja Estonia SPA majutuspaketid. 

Kampaania kestab kuni 31.12.2015

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse 

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

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

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

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

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

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

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Mäe 14. Kiire! Tel 5220 305

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

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

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

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5660 3420

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

KINNISVARA

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

• Perekond soovib üürida Rakveres 
3toalise ahiküttega korteri. Kiire! Tel 
5557 1071

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Rakveres. Tel 5660 3585

• Otsin 2toalist üürikorterit Rakveres. 
Palun helistada 5551 8764

• Soovin üürida 2toalise mugavustega  
I korruse korteri Väike-Maarjas või 
Tamsalus. Tel 32 61 365, 5345 3875

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

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

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

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

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

• Üürile anda 2toaline keskküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Üür 160 € 
+ kom.maksud. Tel 5864 0265

• Soodsalt üürile anda Veltsis 3toali-
sest korterist 2 tuba. Tel 5742 0688

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

• Anda rendile suvila Võsul (juuni, 
august, september). 90 € nädal. Info 
tel 5685 7907

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan  garaaži Rakveres. Tel 
5292 781

• Soovin osta remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

• Soovin osta garaaži Rakveres. Võib 
vajada remonti. Kiire! Tel 5590 3675

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 92. a. Hind 600 €, 
müügiga kiire, tingi! Tel 5184 451

• Müüa Audi 80 B4 1992. a, automaat, 
ülev. 03.2016, kaasa talverehvid 
valuvelgedel. Hind 500 €. Tel 5236 447

• Müüa hõbedane Audi A4 1995. a, 
sedaan. Tel 5663 3572

• Müüa Ford Focus  2001. a 1,6 
bens. Vahetatud palju detaile. Kaasa 
talverehvid velgedel. Hind 1200 €. Tel 
5134 259

• Müüa Opel Astra Caravan Edition 
100 1,6i 2000. a, bensiin, hõbedane 
met, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 2xel.aknad, 
Opeli valuvelgedel, veokonks, roosteta, 
heas tehnilises korras, kehtiv ülevaatus 
06/2016, ökonoomne, soodsalt. 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Club 2,0DTI 2000. a 
74 kW, turbodiisel, hõbedane metallik, 
sedaan, kesklukk puldist, stereo, 
veokonks, suverehvidel, väga heas 
tehnilises korras, superökonoomne, 
soodsalt 1690 €. Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 2002. a 74 kW, turbodiisel, 
universaal, tumesinine, kesklukk+sign. 
puldist, 4xel.aknad, tume salong, 
veokonks, heas tehnilises korras, 
kehtiv ülevaatus, ökonoomne, soodsalt 
vaid 2470 €. Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

• Müüa M2140 ja VAZ -21063 varuosi. 
Tel 5646 0366

• Müüa GAZ 53 siduriketas (originaal) 
ja ZIL 130 roolikardaan (uus). Tel 
5391 173

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

www.kuulutaja.ee

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

• Ostan autoromu. Tel 5840 1818

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

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

• Ostan GAZ 21/24/2410 rehve 
(taastatud rehve palun mitte pakkuda), 
GAZ 21 ilukilpe, plekke jm. uusi 
detaile. Tel 5136 690

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

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

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

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

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

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

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

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

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

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

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

www.wiruauto.ee 
Peugeot 307, 04/2006a. 1.6 
(80kw), bensiin, manuaal, must 
met. Sn: 166 267km. 
Hind: 3290.- 

Mazda 6, 01/2006a. 1.8 (88kw), 
bensiin, manuaal, tumehall met. 
Sn: 115 260km. Hind: 3990.-

Renault Trafic ,  01/2007a. 
1.9(74kw), diisel, manuaal, 6 
kohta, kaubik, kollane. Sn: 200 
650km. Hind: 5490.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 
(50kw) ,  d i i s e l ,  manuaa l , 
hõbedane met. Sn: 60 300km. 
Hind: 6490.-

Nissan Qashqai Visia, 09/2008a. 
1.5 (78kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 208 735km. 
Hind: 6490.- 

Nissan Juke Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 53 140km. 
Hind: 9490.-

Nissan Juke Acenta Connect, 
04/2011a. 1.6(86kw), bensiin, 
manuaal, tumesinine met. Sn: 96 
150km. Hind: 9990.-

Nissan Qashqai+2, 03/2010a. 
2.0(104kw), bensiin, manuaal, 
must met. Sn: 160 750km. 
Hind: 10 990.-

Nissan NP300, 06/2011a. 2.5 
(98kw), diisel, manuaal, roheline. 
Sn: 94 429km. Hind: 9990.-

Peugeot 508 Allure, 05/2011a. 
2.0(120kw), diisel, automaat, 
tumepruun met. Sn: 194 875km. 
Hind: 10 450.-

Renault Capture Zen, 09/2013a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, 
must met. Sn: 42 490km. 
Hind: 11 490.-

Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, 
automaat, sinine met. Sn: 177 
490km. Hind: 11 490.-

Peugeot 308, 10/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 12 510km. 
Hind: 11 990.-

Peugeot 4007, 02/2012a. 2.4 
(125kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 95 080km. 
Hind 11 990.-

Nissan  Qashqai  Acenta , 
10/2011a. 2.0(110kw), diisel, 
manuaal, 4x4, lilla met. Sn: 79 
626km. Hind: 13 490.-

Nissan  Qashqai  Acenta , 
01/2013a. 1.5(81kw), diisel, 
manuaal, hall met. Sn: 68 865km. 
Hind: 14 490.-

Renault Trafic Pack Clim, 
04/2012a. 2.0 (66kw), 6 kohta, 
diisel, manuaal, valge. Sn: 95 
742km. Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai+2 Acenta, 
01/2013a. 1.6(96kw), diisel, 
manuaal, Sn: 95 645k. 
Hind: 15 490.- 

Toyota Avensis Valvematic 
Linea Sol Plus, 05/2014a. 1.8 
(108kw), bensiin, automaat, 
tumehall met. Sn: 5875km. 
Hind: 19 490.-
N i s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a 
Connect, 09/2014a. 1.5(81kw), 
diisel, manuaal, lilla met. Sn: 10 
340km. Hind: 21 490.-

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

• Müüa 2toaline täielikult renoveeritud 
ahiküttega korter Rakvere keskuses. 
Tel 5558 6511

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
südalinnas Koidula 2  (vaatega Turu 
platsile), üp 38,9 m2, III k, omanikult. 
Hind 23 000 €. Tel 5660 3420

• Müüa Rakveres korralik 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5686 9866

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas (III korrus). Sisse jääb nelja 
poolega riidekapp, vaip (2x3), külmik. 
Omanik müüb hinnaga 21 000 €. Tel 
5660 3420

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Keskmises seisukorras, 
tsentraalne veevarustus ja kanalisat-
sioon, WC ja pesemisvõimalus olemas. 
Toimiv ühistu, väiksed kommunaalku-
lud ja aiamaa kasutamise võimalus. 
Info telefonilt 52 93 990

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II korrus, remonditud, 
aiamaa. Hind 6000 €, tingi! Tel 5340 
5688

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

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

• Müüa remonti vajav 3toaline korter 
Lennuki tänaval. Hind kokkuleppel. 
Tel 5680 1956

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

• Müüa Haljalas 3toaline korter otse 
omanikult, II korrus (58 m2). Tel 5645 
1942

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
(I korrus, 42,8 m2) Tamsalus. Vajab 
remonti. Tel 5391 173

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

• Soodsalt müüa 3toaline korter 
Tapal otse omanikult.  Прадаëтса 
3-комнатая квартира в Тапа. Kõigi 
mugavustega, ukse-aknad vahetatud, 
kõik teenused lähedal – postkontor, 
kool, lasteaed, bussi- ja raudteejaam. 
Hind 4900 €. Tel 5391 5613, 32 77 907, 
5840 9350

Müüa 3toaline ahiküttega korter Tapa 
vallas. Tel 5110 478

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

• Müüa ridaelamuboks Aasperes. 
Hind jaanipäevani 23 000 €, kiire! 
Lisainfo numbril 53 323 624

•Müüa maja kõrvalhoonega Rakveres 
rahulikus elamurajoonis Linnuriigis. 
Krunt 1200 m2, kaev + linnavesi, 
keskküte, 25A, elamiskõlbulik, otse 
omanikult. Tel 5136 690

• Müüa Rakvere linnas heas seisukorras 
elamu (üldpind 118 m2, 2 korrust, 4 
tuba, saun, garaaž), krunt 707 m2. Hind 
64 000 €. Tel 5800 3648

• Müüa või anda üürile maja Näpil 
Kuuse tn 7. Tel 5054 575

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

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

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

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

•  M ü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  Ka d r i na s.  O l e ma s  k õ i k   
kommunikatsioonid, kõrghaljastus. 
Tel 5052 060
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

TEENUSED

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

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

• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite, võsalõikajate ning 
saagide remont ja hooldus. For-
estPlus OÜ Laada 20, Rakvere 32 
55 332, 5853 6925

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

• Pakume teenust halumasinaga. 
Tuleme ise kohale. Hind kokkuleppel. 
Tel 5806 2568; 5818 5747

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
parketi paigaldus jne). Saunad, 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

• Toru- ja üldehitustööd. Tel 5069 683

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

• Kõnniteede paigaldamine UNI- ja 
muudest kividest ning muud ehi-
tus-remonditööd õues. Tel 5606 9271

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

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

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

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

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

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

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

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

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

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

•San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, plaatimine ja muud 
ehitus-remonditööd. Tel 5606 9271

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

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

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

• Parandan kolded, korstna. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

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

• 8-le reisijale transporditeenus. 
Eesti, Euroopa, ürituste jne sõidud. 
Buss Opel Vivaro 2009.a, pika 
kerega (mahukas pakiruum). Tel 
55614554, oyplanet@gmail.com

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

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

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

• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707

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

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

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

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

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

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

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

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

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

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

www.prtgrupp.ee

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

Kandejõud 10 T
Tõstejõud 2 T

KADRINA KADRINA 

VEO- JA VEO- JA 
PUKSIIRTEENUSPUKSIIRTEENUS

www.kuulutaja.ee
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KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

* 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

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont.

 
3244103, 56621147,

enki.erel@gmail.com

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek

* 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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

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

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

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

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

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

•Müüa ehituslikku saematerjali, 
s e r v a m a t a  l a u d a ,  l e p a l a u d a , 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel 5282 268

EHITUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

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

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

• Kevadine garaažide suurpuhastus! 
Tel 5079 984

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

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

• Müüa soodsalt kaasaegset mööblit. 
Tel 5512 028

• Müüa 4- ja 6ukselised köö gi 
seinakapid.  Ära anda töökorras 
diivan, kušett ja muud mööblit. Tel 
5111 458

• Müüa korras vedrumadrats 
(80x200 cm), väga vähe kasutatud. 
Hind 25 €. Tel 5388 7743

• Müüa odavalt 2,5 m endist Võru 
sektsiooni. Tume matt. Tulge vaatama! 
Tel 5660 3420

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

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

• Müüa 3-4kohaline eeskoja telk, kaks 
kapr.kalavõrku ja konservikarbi sul-
geja. Tel õhtuti 32 444 22

• Müüa email pliidikest (100 €), plekist 
ahjukest 15 € sektsioon. Tel 5236 447

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

• Müüa soodsalt töökindel murutrak-
tor Jonsered (kasutatud). Asub Veltsis. 
Tel 5742 0688

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

• Müüa hauapinke. Tel 5566 3501

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

• Müüa margikogu, rahad, raamatud 
(reas 1 €/tk, valikuliselt 5 €/tk). Tel 
5660 3420

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

KODU

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

• Ostan sepaalasi ja ääsi. Tel 5558 3686

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

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi, 
pliidi- ja ahjuukse. Tel 5031 849

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

• Ostan kuldmünte: 5-, 10- ja 15rub-
lase. Tel 5895 3137, Malle

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

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

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

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

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

Samas müüa murutraktori 
käru ja Honda mullafrees 

ning mootorite varuosasid 
Lääne-Virumaal.

Tel 5372 7762

Müüa kasutatud ja uus 
murutraktor ja muruniiduk

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Müüa soodsalt uued        
(ost 17.04) 

dušikabiini pendeluksed 

koos paigaldamisega.

Tel 5852 8509

KASUTATUD RIIETE MÜÜK 
(uus kaup)

P, 14.06 kl 11-12.30 Haljala 
Rahvamajas

P, 14.06 kl 14.30-16 Sõmeru 
endises kohvikus

•  O s t a n  v e n e a e g s e i d  1 5 0 m m 
paksuseid laepaneele ja Narva 
plokke. Tel 5039 650

VEOTEENUS KAUBIKUGA 
Renault Master 2010

ABISTAN LAADIMISEL, KÜSI PAKKUMIST !

Tel 507 6267

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

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

OÜ TENITO

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

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

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

• Müüa kivisütt ja mulda. Tel 5615 
2941

• Müüa lõhutud küttepuid. Pikkus 
vastavalt  soovile.  Transpordi 
võimalus. Tel 5556 9896

• Müüa saetud ja lõhutud küt-
tepuid, pikkus vastavalt soovile, 
transport. Tel 5293 945

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtuse-
ga lehise puitbriketti hinnaga 120 
eurot/tonn. Kampaania kehtib, 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
kogus 3 tonni. Transpordi võima-
lus. Lisainfot telefonil: 5347 6878 
või: marek@wellmax.ee

• ГРАНДИОЗНАЯ РАСПРО-
ДАЖА! Распродаем самый те-
плотворный брикет из опилок 
лиственницы по цене 120 евро за 
тонну. Кампания действует до тех 
пор, пока товар есть в наличии. 
Минимальный заказ 3 тонны. 
Возможна транспортная доставка. 
Дополнительная информация по 
телефону 5347 6878 или по эл.по-
чте marek@wellmax.ee
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• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 53 54 
3002 või 50 59 151 

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

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

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa mesitarud koos mesilastega. 
Hind kokkuleppel. Tel 5043 138

• Müüa noori küülikuid. Tel 5395 0313

• Ära anda sõnnikut. Tule järgi ja vii 
ära, asub Haljala vallas. Tel 5308 4177

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

PÕLLUMAJANDUS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Ära anda kassipojad. Tel 5555 4868

• Tasuta ära anda kassipojad. Tel 
528 4987

LOOMAD

METS

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

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

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

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

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

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

VANAVARA

TEATED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

OSTAME 
METSAKINNISTUID 

JA RAIEÕIGUST. 

Tel 5171 522

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

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

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

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

• Taaskasutus kauplus Maara Rakvere 
Laada 14 (endine Turuhoone)

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Juuksed korda! Rakveres, Laada 14. 
Reg telef. 5620 3174

• Huvilised on oodatud kristallreiki 
kursusele. Info ja registreerimine tel 
5398 1891

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

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 

KORRALDA 
MEELDEJÄÄV 

SUVEÜRITUS !

PAINTBALL 
VARUSTUSE RENT

Tel 507 6267

Info tel 5013393 
www.suhkrutups.ee

Suhkruvatimasinate 
tellimine üritustele ja 

laste pidudele.

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel
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Kuidas tekkis huvi spordi 
vastu?
Spordihuvi tekkis siis, kui läk-
sin Järvamaal Peetri põhikoo-
li 1. klassi. Koolis oli väike 
matisaal ja jõusaalinurk, seal 
käisime sõpradega lihtsalt 
mängimas. Maaelu oli selline, 
et muid sportimisvõimalusi 
eriti polnud, ja nii oligi meile 
parem maadlusmatil mürada 
kui väljas lollusi teha. Tõsise-
malt maadlema ja ka võistle-
ma hakkasin 5. klassis, kui 
kolisime Tapale elama. See oli 
huvitav aeg - treeningkohaks 
oli linna jalgpallistaadionil 
asuv maja, kus olematud 
ruutmeetrid, aga poisse tren-
nis palju. Treeneriks oli Allan 
Vinter, kes kasvatas väikses 
maadlussaalis üles palju tub-
lisid maadlejaid.

Oled öelnud, et maadlus on 
sinu trump. Miks loobusid 
sellest?
Loomulikult on maadlus 
MMAs minu trump. Ma pole 
sellest loobunud, lihtsalt va-
hepeal tegin palju püstivõit-
lust, mis ajas mu stiili pisut 
sassi. Ma käin Tallinnas Kor-
rus3-s edasi maadlemas ja 
üritan ka võistelda, aga vahe-
peal murdsid mind haigus ja 
vigastused. Tegelikult praegu 
peaksin olema teel maad-
lusvõistlustele Itaaliasse, aga 
viimases MMA matšis sain 
kaelatrauma, mis pole kolme 
nädalaga paranenud. Kahjuks 

ei saagi võistlusest osa võtta.

Miks valisid vabavõitluse?
Vabavõitlusega alustasin 
2009. aastal lihtsalt sportli-
kust huvist, et näha, kuidas 
ma maadlejana saaksin vastu 
poksijale. Tõukeks oli ka 
MMA matšide vaatamine 
telekast, kus maadlustausta-
ga vabavõitlejad näitasid en-
nast heast küljest. 

Kuidas sattusid USAsse 
treenima?
2011. aastal sõitsin USAsse 
Floridasse. Kõik sai võimali-
kuks tänu väga headele 
sõpradele, sest nemad mind 
sinna saatsid ja ka rahaliselt 
toetasid. Seal olles sain kokku 
väliseestlastega, kes tulid 
treeningsaali ja ütlesid, et olid 
uudistest kuulnud minu 
saabumisest. Peale seda viidi 
mind õhtust sööma ja nii ka 
sõbrunesime. Neist on olnud 
mulle väga palju abi, mille 
eest olen tänulik.
USAs aga ei läinud kahjuks 
kõik libedalt, sest peale kahe 
ja poole kuulist kohalviibi-
mist viidi mind haiglasse pi-
mesoole- operatsioonile. Pi-
din läbima kolmekuulise 
ettevalmistustreeningu ja 
minema matšile, kuid läks 
teisiti. Kuna mul oli esialgu 
võimalus olla USA ainult 
kolm kuud, siis mäletan, et 
hakkasin juba aegsasti ad-
vokaadiga asju ajama, mis 
võimalused on pikendada rii-
gis olemist. Üheks võima-
luseks oli arstitõend. Saatuse 
tahtel läkski nii, et tervis ve-
das alt, matš jäi pidamata 
ning lisaks tuli tegeleda veel  
paberimajandusega. Vahe-
peal käisin Euroopas ära ja si-
is naasin USAsse, hakates 
treenima American Top 
Team-is

Kuidas erinesid sealsed 
treeningud?
Esimesed kolm kuud on kõig-
ile ettevalmistusperiood, 
enne ei lasta võistlemagi. 
Treeningud olid rasked ja 
nädalas tuli neid kokku kuni 

Alik Tseiko: Spo
Tapalt pärit 32aastane 
Alik Tseiko tegeleb karmi 
spordialaga – vabavõitluse-
ga (MMA), kus tuleb olla 
sportlikus tippvormis, et 
mitte vastasele alla jääda. 
Tema elust suurem osa 
kuulubki sportimisele, tä-
nu millele on ta jõudnud 
ka rahvusvahelistele aree-
nidele. Mais nägi tema et-
teastet võitlusspordiüritu-
sel Xplosion, kus ta jäi oma 
tulemusega rahule.

Mari Mölder

MIXED MARTIAL ARTS
Sportlik vabavõitlus (inglise keeles Mixed Mar-
tial Arts ehk MMA) on kahevõitlusala, mille 
eesmärgiks on selgitada sportlikus keskkonnas 
välja parim võitleja. See on võitlussport, mis 
ühendab endas kolm olümpiaala — poksi, 
maadluse, judo — ja teised kahevõitlusalad.
Sportliku vabavõitleja eesmärk on vastane kas 
nokautida, sundida vastane alla andma alis-
tusvõttega või koguda vastasest rohkem punk-
te. Võistlejate puhul hinnatakse püüdlust alis-
tada vastast kas löökide või valuvõttega, teh-
nilist sooritust ning head füüsilist vormi.
Sportliku vabavõitluse matše peetakse spet-
siaalselt valmistatud võrkaiaga piiratud võitlu-
sareenil ehk puuris või poksiringis.
Alates 2000. aastast on see maailmas üks 
kiiremini populaarsust koguvaid spordialasid.

Allikas: mma.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Unustamatut 

LEMBIT-JOHANNES LUHNI 

mälestavad 
1. surma-aastapäeval

 abikaasa, õed 
ja sugulased peredega 

Avaneb valguse värav
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar helge ja särav
Su hingest saab tähekild

Mälestame alati sõbralikku ja toredat

ELVI VALKU

Avaldame kaastunnet
 omastele.

Tea ja tema 
käsitöö ringi naised

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

Avaldame kaastunnet Kaja Ojakivile 
perega kalli

 REET TALURI 

surma puhul.

Kolleegid Müügimeistritest

Avaldame kaastunnet Reet Prooverile 
perega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa

kaotuse puhul. 

Perekond Villemson, 
Ruth ja Aino

Mälestust Sa hella väärid, 

väärid austust, sõnu häid.

Mälestuste kaunid hetked

meile Sinust jäid…

ELVI VALK

Südamlik kaastunne 
omastele.

Alla, Elle, Lia

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

Maasikad (Eesti) 250g

Vaarikad 125g
Aprikoosid
Murelid
Mustikad
Mesi 
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 11. juuni 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL
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6,00
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0,67

0,40

8,00
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kg
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kg
kg
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kg

liiter

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

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

PÕLTSAMAA ROOSIAED müüb turul roosiistikuid 
laupäeval, 13.juunil.

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Punapea on 06.05.15 Jõgeva vallast 
Siimusti alevikust leitud isane 
koer. Iseloomult on Punapea väga 
sõbralik, sobib kõigiga, ent võib 
siiski ka maja valvata, sest oma 
territooriumi tunneb. Armastab väga 
mängida, ja oskab ilusti jalutamas 
käia. Ta on ka igati terve, ning saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised ning 
kiibi, ja omab lemmiklooma passi.

Muki on umbes 7 aastane isane koer, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud 
ja mikrokiibistatud. Iseloomult 
sõbralik, ning terve ja elurõõmus, 
sobib ideaalselt eakamale inimesele 
seltsiliseks. 

To m m i  -  K a d r i n a  v a l l a s t 
loovutatud isane umbes 7 aastane 
saksalambakoer. Oma eelnevate 
omanike tõttu saab läbi peamiselt 
naisterahvastega ning kuulab nende 
käsklusi, mehi eriti ei armasta. Omab 
lemmiklooma passi ning saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised.

Ints - Rakvere linnast Vaala keskuse 
juurest leitud isane kass.  Iseloomult 
on ta väga sõbralik, armastab 
kangesti mängida ja hullata, ning 
sobib ka lastega perre. Saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi, kastreeritud ning omab 
lemmiklooma passi.

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

Liisbeth on 05.05.15 Tamsalu vallast 
Piisupi külast leitud umbes 5 kuune 
kiisutüdruk, kiip puudub. Iseloomult 
väga sõbralik, ning saanud kõik 
v a j a l i k u d  v a k t s i n e e r i m i s e d , 
mikrokiibi, steriliseeritud ning 
kasutab ilusti liivakasti.

Kadrina - 11.06.15 Kadrina vallast 
Pariisi puhkekülast leitud emane 
noor kass. 

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

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

Malve on sõbralik vanem emane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, steriliseeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.



Kuulutaja reede, 12. juuni 2015 21Sport

23 korda. Edasi kulges juba 
kõik inimlikuma kava alusel: 
kuni kolm trenni päevas ja 
pühapäev vaba. 
Üldse on seal matširingi väga 
raske pääseda, sest tegemist 
on suure äriga. Vahetasin ise-
gi oma mäned�eri ja sain 
lõpuks viiest võimalikust 
matšist ühe osalemiseks. Vas-
taseks oli ainuke mees, kellel 
CFA liigas veel võistleja puu-
dus ja kes oli tiitlitega ning 
väga tugev. Mina ütlesin juba 
poole pakkumise pealt, et 
selle võtan vastu, kuna mul 
oli hädasti matši vaja. 
Tulemus polnud see, mida 
ootasin - sain kirja valusa 
kaotuse, kuigi juhtisin kind-
lalt kuni viimase minutini. Vi-
isin plaanikohaselt iga raundi 
lõpus oma vastase üks minut 
enne lõppu maha. Sama 
plaan oli ka kolmandas raun-
dis, aga siis tegime üheaegselt 
mõlemad liigutuse, kus tema 
lõi põlvega ja mina läksin jal-
ga (jalalt mahaviimine – to-
im) - põlv tabas rinnakorvi, 
kus oli värske ribivigastus, see 
koht andis järele ja siis läks 
pilt paariks sekundiks mus-
taks. Peale matiš tuli jälle käia 
arsti juures ja läbida  uurin-
gud. Selgus, et olin ribivigas-
tusest just paranemas, aga 
sain veel hullema vigastuse, 
sest purunesid rinna-
kukõhred. Tagantjärele mõel-
des oleks võin sellest matšist 

keelduda ja ennast eelnevalt 
terveks ravida. Kuid kui surve 
on suur ja sulle avaneb 
võimalus võistlusest osa võt-
ta, siis võtad pakkumise vas-
tu, vaatamata sellele, et pole 
täiesti terve.

Selgub, et tegemist on karmi 
alaga, kus võib saada väga 
suuri vigastusi. Kuidas neist 
taastud?
Ma ei ütleks, et vabavõitlus 
oleks vigastusterohkem kui 
mõni teine spordiala. Usun, 
et pallimängudes on suurem 
võimalus viga saada. Mul on 
neid ette tulnud nii USA-s kui 
ka vahetult pärast reisi, 
näiteks oli kannakõõluse op-
eratsioon, aga nüüd vähemalt 
tean, miks sellised vigastused 
tekivad. Taastun suhteliselt 
hästi. Oluline, et inimene en-
nast kogu aeg edasi liigutaks, 
näiteks olen ka karkudega 
trennisaalis käinud ja 
mingeid harjutusi teinud. 
Tänu liigutamisele taastud 
kiiremini ega tule treenin-
gusse pikki pause.  Loomuli-
kult tuleb lähtuda situatsio-
onist ja asju tuleb teha mõist-
liku koormusega.

Mais toimunud võistluse 
Xplosion eel võtsid sa ette 
kaalulangetamise. Mis tingis 
selle?
Alustasin matšidega 
raskekaalus. Tegin palju 

Foto: erakogu

jõutrenni, kuid sain peagi 
aru, et 181sentimeetrisena 
pole lootustki tõsisele võitle-
jale vastu saada. Xplosioniks 
võtsin 10 kilo alla. Alustasin 
kolm nädalat enne kaalumist 
dieediga ja 8-14 päeva enne 
rohke vee tarbimisega. Ka 
USA-s võtab enamik sportlasi 
kaalust alla. Seda tehakse 
selleks, et kergemas kaalus on 
lihtsam võistelda.

Kas jäid Xplosioni tulemus-
tega rahule?
Võistlustulemusega jäin ra-
hule, lubasin vastase maha 

viia ja õnneks ei pidanud kee-
gi pettuma. Vahepeal sain 
mõne kaotuse kirja, aga nüüd 
on jälle hea meel olla tagasi 
võidulainel.

Milline on sinu tase hetkel? 
Mis on suurim eesmärk?
Karjääris on hetkel väike sei-
sak, American Top Teamiga 
leping tiksub, aga rahalisi 
võimalusi pole ja USA 
mäned�er ei saa mind Euroo-
pas väga palju aidata. Seega 
otsin endale kohalikku 
mäned�eri, et saaksin täieli-
kult keskenduda spordile. 

Olen hetkel 32aastane ja ar-
van, et mul on veel vähemalt 
seitse aastat heade tulemuste 
saavutamiseks. Põhiline, et 
mingeid raskeid vigastusi ei 
saaks ja neist tingitud pause 
ei tuleks. 

Kas võib öelda, et oled tip-
pvormis? 
Kindlasti mitte, ma ei tea ked-
agi, kes oleks tippvormis, 
pidevalt on vaja õppida, 
treenida, ennast täiendada. 
Alati saab ju paremini. Olen 
hetkel väga heas vormis, aga 
rõhku pean panema veel kii-

rusele, lõtvusele, liikumisele.

Millega igapäevaselt veel 
tegeled? 
Mul on väga tore sportlik 
naine ja suurepärane pea ka-
heaastaseks saav poeg. 
Treeningute kõrvalt pean 
leidma nende jaoks aega. 

Mida soovitad noortele?
Soovitan kõikidel noortel 
spordiga tegeleda, et ennast 
arendada. Sport motiveerib ja 
distsiplineerib ning aitab tav-
aelus paremini hakkama saa-
da.

rdiga tegelemine aitab elus paremini toime tulla
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Hääletame Miila 
aasta külaks
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm kutsub kõiki üles 
omasid toetama ja hääletama 
Miila küla aasta külaks.
Tänavu kandideerib Lää-
ne-Virumaalt aasta külaks 
Miila küla Rägavere vallast. 
Rahva lemmikküla saab hää-
letada 12. juunini Terevisioo-
ni lehel: http://etv.err.ee/l/
meelelahutus/terevisioon. 
Terevisioon teeb hooaja lõpu-
saate 19. juunil rahva lemmi-
kuks osutunud külas.
Võitja kuulutatakse välja 7. 
augustil Eesti külade XI maa-
päeval Järvamaal Säreveres. 
2005. aastal kandideeris aasta 
küla tiitlile Uljaste, mis sai ka 
üheks kahest aasta külast. 
Kaks aastat hiljem kandidee-
ris samale tiitlile Venevere, 
2009. aastal Roela külade piir-
kond, 2011. aastal Karepa kü-
lade piirkond ja 2013. aastal 
Venevere külade piirkond.

Kuulutaja

Miila küla asub piirkonnas, 
mida võib nimetada Virumaa 
südameks. 

Maavanem avaldab leinapäeval austust 
Okaskrooni jalamil
Pühapäeval, Eestis lipu- ja üleriigilisel leinapäeval avaldab 
Lääne-Viru maavanem Marko Torm austust küüditatutele 
Rakveres Okaskrooni jalamil.
Ööl vastu 14. juunit 1941. aastal oli esimene massiküüditami-
ne Eestis. Samal ajal korraldati küüditamisoperatsioone ka 
Nõukogude Liidu poolt okupeeritud Lätis, Leedus, Ukrainas, 
Valgevenes ja Moldavas. 
Esmajärjekorras langesid terrori ohvriks kunagised juhtivad 
riigitegelased, aktiivsed ühiskonna- ja majandustegelased 
ning sõjaväelased. Umbes 10 000 küüditatud inimesest said 
1950. aastatel Eestisse tagasi tulla vaid vähesed. Pärast sõda 
tuli Eesti rahval üle elada veelgi suuremaid küüditamisi ja rep-
ressioone. Eestlaste arv kodumaal vähenes ligi veerandi võrra.
14. juuni on üleriigiline leinapäev, mil Eesti lipu heiskavad lei-
nalipuna kõik riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning 
avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Lipu võivad heisata ka 
kõik teised.
Leinalipuna heisatakse lipud hiljemalt kell 8 ja langetatakse 
kell 22.
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13. – 15. juuni kell 16:30
Seiklus

(Perefilm)

SUPILINNA SALASELTS

13. – 15. juuni kell 18:30 ja 21:00
Märul

(Alla 16 a keelatud)

PRANTSUSE ÜHENDUS

Vaba aeg
KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja üritused
22. juunil kell 10 invaspordipäev: “Sport Contra Puue”. Kavas: 
erinevad võistlused, kombineeritud teatevõistlus, köievedu, 
rammumees, rammunaine. Kontsert Koja taidlejatelt, supi söö-
mine. Palume osavõtust teatada ühingute juhtidele 18. juuniks.
30. juunil kell 15 Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 20. 
aastapäeva tähistamine. Käsitöö-näitusmüük, baar, tordi söö-
mine. Omaosalus 5 eurot. Bussid väljuvad Tapalt kell 13, peatu-
sed Kadrinas ja Huljal; Rakverest Lille tn 8 eest kell 13.30 Lille. 
Tantsuks mängib ansambel Kalevbänd. Üritusele registreeruda 
26 juuniks.
Kui leidub mõni hooliv inimene või firma, kes saab meie üritusi 
toetada, ootame abi.
Info: 32 420 23, 5342 9043

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22
Sissepääs tasuta!!!
12. juunil hitid 80ndatest ja 90ndatest kuni tänase päevani välja 
DJ Ailan Kytt
13. juunil retrodisko DJ Margus Teetsov

Rakvere Teater
19.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa) ESIETENDUS
20.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)
21.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)
25.06. kl 20 Maailma parim küla Rahvaaed (lav. Jaanus Rohu-
maa)
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Juveeliäris Candra
Koolilõpetajad

Teile KULD -20%
www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15. Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Parandame Teie ehteid,
valmistame koolilõpusõrmuseid

ees (Pikk 28, Rakvere)

Kangapoe

Pikal tänaval
toimuva laada
ajal, 13. juunil

Kardina, rõiva ja
voodipesukangaste

suur
soodusmüük

(1-3 /m)€

DISAIN- ja
FOTOTAPEEDID

UUDIS!
SILK PLASTER
vedeltapeedid

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

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 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

12.-14. juuni

kütustele

tavahinnast

SOODUSTUS

-3 SENTI!

Tankides 35 liitrit - SOODUSKAART TASUTA!
* Kuni kaarte jätkub

Leia meid ka facebookist ja ole kursis

GT tankla kütusehindadega ja pakkumistega!

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

/kg
/kg

alates 4,80
2,45

€

€

Saslõkk ja grill-liha

Kampaania erinevad tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

HEI JAANILINE, Sulle veerand siga

SUPERHINNAGA 2,35 /kg€
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