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JUHTKIRI

Katrin Kivi

Pikka aega naiste ajakirja 
peatoimetajana töötanud 
kirjaniku ja kirjastaja Inga 
Raitari sulest on ilmunud 
järjekordne raamat „Suhte-
sõlmed. Köitvast seksist tõe-
lise armastuseni“. Sedakor-
da on tegemist suhteõpiku-
ga, mis põhineb Raitari ko-
gemustel ja suhete uurimi-
sel. „Olen püüdnud ühenda-
da Lääne psühholoogia ida-
maade filosoofiaga, mitte 
neid vastandada,“ kommen-
teeris kirjanik koosviibimi-
sel.
Raitar rääkis, et raamatu kä-
sikirjale pani ta punkti juba 
eelmisel aastal. Olles arva-
nud, et raamat on valmis, 
saabus naisele teade raskest 
haigusest. Et haigus oli asu-
nud ründama naiselikkuse-
ga seotud organeid, võttis 
raamatu autor seda kui vii-
det - keha püüab talle veel 
midagi õpetada. Nii asus ta 
uuesti enesega tööle ja selle 
käigus kirjutas käsikirja veel 
kord läbi. „Raamat on sündi-
nud kaks korda. Usun, et 
seetõttu sai see veelgi tervik-
likum,“ arvas Raitar.

Inimsuhted on
meie eneste peegeldus
„Suhted on inimese elus vä-
ga tähtsad, kui neid ei oleks, 

Inga Raitar:
süüd ei ole olemas!
Inga Raitar tutvustas 
Lauli Loovstuudios 
Kadrinas läänevirulas-
tele oma uut raamatut 
ja rääkis suhetest.

siis me ei areneks. Suhted on 
selle jaoks, et jõuaksime ise-
endale lähemale, õpiksime 
iseennast tundma,“ rääkis 
Raitar oma veendumustest. 
Tema arvates on väga tähtis 
aru saada, et teist inimest 
muuta ei saa. „Kui suhtes te-
kivad probleemid, siis tuleb 
vaadata peeglisse ja küsida, 
mis on minus sellist, mis väl-
japääsu otsib, mis lahendust 
vajab. Me tõmbame alatead-
likult ligi inimesi, kes toovad 
välja meie varjuküljed.“
Kõige enam tekitas koosvii-
bimisel diskussiooni väide, 
et suhetes pole süüd kui sel-
list olemas. „Me kõik käitu-
me ja tegutseme konkreetses 
ajahetkes ja situatsioonis 
parimal võimalikul viisil,“ 
selgitas kirjanik. „Toimunule 
hinnangu anname alles hil-
jem. Siis hoiame peast kinni 
ja mõtleme, miks me ometi 
nii tegime. Ennast või teist 
poolt pole aga vaja süüdista-
da, sest kõik juhtus täpselt 
nii nagu juhtus, võttes arves-
se antud olukorra tingimusi 
ja osalejate kogemusi. Kui 
kokku saavad kaks inimest, 
siis tegelikult kohtuvad kaks 
väga keerukat süsteemi, kel-
le käitumist mõjutavad nen-
de alateadvus, kogemused, 
lapsepõlv ja veel paljud 
muud tähtsad tegurid. Mitte 
keegi meist ei tee teadlikult 
valikut, mis kahjustaks meie 
elu.“

Autopiloot
versus teadlikkus
Raitar rääkis, et valdava osa 
oma elust kulgeme autopi-

loodil. Suhete õnnestumisel 
on väga tähtis aga teadlik-
kus. „Konfliktsituatsioonis 
tulevad alati mängu ka 
emotsioonid. Mõistlik oleks 
püüda neid märgata ja mitte 
lasta neil ennast allutada 
ning lihtsalt reageerida. Täh-
tis on püüda mõista teist ini-
mest, miks ta just nii käitus 
või tegi. Sama tähtis on 
mõista ka ennast, miks mina 
nii või teisiti käitusin. Sageli 
aga juhtubki see, et negatiiv-
sele reageeritakse negatiivse 
laenguga. Miinusmärgiga 
emotsioonist kantud teod 
tõukavad meid teineteisest 
eemale ja nii tekib iga tüli jä-
rel kahe inimese vahel järjest 
suurem lõhe. Lõpuks küsi-
takse, kuhu siis armastus ka-
dus?“
Mis saab siis kui õppetund 
on omandatud? „Kui nn 
ülesanne lahendatakse, siis 
on ainult kaks varianti,“ nae-
ris Raitar. „Kas minnakse 
lahku, et järgmist õppetükki 
omandada uues suhtes, või 
jätkatakse koos. Üldiselt on 
vähe paare, kes koos teadli-
kult kasvavad ja arenevad. 
See on selge, et selliste paari-
de suhted muutuvad järjest 
lähedasemaks. Valdavalt on 
aga nii, et suhtest õpib ainult 
üks, või katkebki suhe enne, 
kui eneses vigu märgatakse. 
Nii komistataksegi sama re-
ha otsa üha uuesti ja suhte-
kogemused muutuvad jär-
jest valusamaks – kuni üks-
kord oled ikkagi sunnitud 
aru saama!“

Robotite orjad
Alles me naersime Lääne maailma inimeste üle, kui nood 
sattusid abitusse seisundisse iga väiksemagi tehnilise rik-
ke järel. Nüüd oleme ise täpselt sama kaugel.
Annab mingi elektrooniline vidin kusagil serveris „saba“ 
ja oleme kõik kui peata kanad. Kaupluse kassad ei tööta ja 
kuigi sul on olemas nii kaup kui ka raha, neid kasutada ei 
saa. Või mis serveritest ja muust sellisest hoomamatust 
me räägime – iga tühipaljas elektrikatkestuski keerab elu 
pea peale: bensiinijaamad ei tööta, infoedastus katkeb 
(isegi patareidega raadiost pole kasu, sest saatejaam on 
nagunii rivist väljas), pikema elektrikatkestuse järel anna-
vad otsad nii veevärk kui ka kanalisatsioon. Ühe sõnaga: 
maailmalõpueelne olukord.
Samal ajal räägitakse üha enam, et sularaha kui möödu-
nud aja relikt tuleks ringlusest kõrvaldada. Meil Eestiski 
tõmbavad pangad oma tegevust koomale – sularahate-
hinguid polevat enam vaja, makske ja ostke kaardiga, in-
ternetis ja arvuti või pangaautomaadi abil. Aga nagu nä-
ha, pole kõnealused riistapuud sugugi lollikindlad: möö-
dunud neljapäeva õhtupoolikul andis üks „serverike“ üle-
koormuse tõttu otsad ja kõikides Selverites üle Eesti oli 
kaos lahti.
Üks mu tuttav vanadaam - tal on ka nüüd nutitelefon, tü-
tar kinkis ja õpetas välja – pahandas alles hiljuti, et „see 
„robot“ on juba ülekäte läinud, kõik kodused tööd tema 
pärast tegemata!“ No põnev on muidugi – vaevalt suitsu-
pakisuurune vidin toob sulle ju pea terve maailma taskus-
se. Vanaproua nimelt avastas hiljuti, et tema nutitelefon 
näitab ka kõiksugu muusikavideosid (eks ta Youtube`i 
üles leidis – A.O.) ja igihaljastes kuuekümnendates lappa-
mine viis selleni, et nõud jäid õhtul pesemata ning kassid 
söömata. Sealt siis ka see „robotiga“ pragamine.
Kõnealune vanatädi end robotil siiski orjastada ei lase, 
selles olen kindel. Kui elekter ära või server maas, oskab ta 
ka küünlavalgel ja puupliidil süüa teha, aga kuidas jääb 
teistega? On meie õpitud abitus juba tõesti nii kaugel, et 
paaripäevane „levikatkestus“ toob nälja ja haigused maj-
ja?
Kui siit veel natukene edasi mõelda, siis kolmanda maail-
masõja pidamine saab küll lihtne olema. Tõmba vaenlasel 
juhe seinast ja hiljemalt nädala pärast annab ta ilma ühegi 
pauguta alla. Kui kindralid veel tahakski jätkata, siis rah-
vas ise nõuaks alistumist, peaasi et neile elekter ja inter-
net koos Facebooki ja Youtube`iga tagasi antaks.

Aivar Ojaperv
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16. juuni õhtul peksti 
Väike-Maarja vallas Kurt-
na külas kortermaja kort-
eris 52aastast meest ja talt 
võeti ära mobiiltelefon. 
Kahtlustatavana peeti kin-
ni 40aastane mees.

16. juunil varastati Rak-
vere Põhjakeskusest toit-
lustuskoha laua peale 
jäetud fotoaparaat koos 
kotiga. Kahju on 425 eu-
rot.

17. juunil kella 2 paiku öö-
sel süüdati Tamsalu vallas 
Sauvälja külas põlema 
elumaja, milles viibis 
omanik. Häirekeskus sai 
teate tulekahjust kell 1.58. 
Päästjate saabudes põles 
kahekorruseline puidust 
elumaja lahtise leegiga. 
Päästjad panid tule levi-
kule piiri kella 4.08 ajal. 
Tulekahju kustutati kell 9. 
Inimesed tuleõnnetuses 
vigastada ei saanud. 

15. juuni hommikul lasi 
seni kindlaks tegemata 
isik Tapal Jaama tänaval 
25aastasele mehele õh-
krelvast pähe. Meedikud 
osutasid kannatanule es-
maabi.

13. juuni hommikul avas-
tati, et Viru-Nigula vallas 
Varudi külas on maja kõr-
valhoonesse tungitud ja 
varastatud mullafrees, 
muruniiduk, mootorsaag 
ning teisi tööriistu. Kahju 
on 1480 eurot.

Ööl vastu 15. juunit vara-
stati Kundas Eha tänaval 
seisnud sõiduautolt Volk-
swagen kaks esituld. Kah-
ju on 1418 eurot.

13. juuni öösel tellis tund-
matu naine sõiduks Ro-
elast Tapale takso. Kohale 
jõudes lubas ta arve tasu-
da, kuid lahkus. Kahju on 
66 eurot.

Kuulutaja

Aivar Ojaperv

„Ehitaja on lubanud objekti 
kolme kuuga valmis teha,“ 
rääkis Haljala vallavanem 
Leo Aadel. „Liiklus on ehitu-
se ajal muidugi häiritud, aga 
see tuleb üle elada.“

Alevik saab uue ilme
„Ringristmiku ehitamine ei 
tähenda mitte ainult liiklus-
sõlme rekonstrueerimist,“ 
jätkas ta. „Koos sellega muu-
tub päris põhjalikult ka Hal-
jala aleviku üldilme. Rajatak-
se uued kõnniteed, valgus-
tus, bussiootepaviljon jne. 
Ringristmiku ehitust rahas-

Haljala legendaarsel valgusfooril
algasid viimased tööpäevad
1. juulil alustab Maan-
teeamet Haljala alevi-
ku keskse ristmiku re-
konstrueerimist, Halja-
la-Võsu maantee ja õl-
letehase juurest Aaspe-
resse viiva tee ristu-
mispaika tuleb ring-
ristmik. Ühtlasi jääb 
tööta ja saadetakse va-
naduspensionile Eesti 
vaat et kõige kuulsam 
valgusfoor.

tab Maanteeamet, valgustu-
se ja muu sellise uuendami-
ne jääb valla kanda.“
Mis saab aga vanakesest foo-
rist? „Eks see ole Haljala 
omamoodi maamärk ja foori 
viimasel tööpäeval me pidu-
liku ürituse, peied, muidugi 
korraldame,“ kinnitas valla-
vanem. „Mis foorist edasi 
saab, pole veel teada. Foor 
on igatahes valla vara ja oks-
jonil maha müüa või vana-
rauda saata me seda ei ka-
vatse. Ka viimase volikogu 
istungi n-ö mitteametlike 
juttude ajal oli foori saatus 
päevakorras. Naljaga poo-
leks pakkusin mina omalt 
poolt, et foori võiks paigal-
dada vallamaja ette, kus ta 
näitaks kogu aeg rohelist 
tuld vallamajja sisenemi-
seks: vallavanem on alati 
kättesaadav. Usun, et foor 
jääb sümbolina alles.“

Foor sõnniku-
ja õlleveokitele
Haljala rahvas tõepoolest ar-
mastab oma valgusfoori, ol-
gugi et liikluse reguleerijana 
sel olulist rolli pole. Foor 
paigaldati millalgi 80ndate 

aastate lõpus ja päris kind-
lasti oli see Eesti esimene 
valgusfoor külakohas – sel-
lest ka hilisem kuulsus ning 
legendaarsus. Foori initsiaa-
toriks peetakse tuntud polii-
tikut Toomas Varekut, kes oli 
tol ajal Viru kolhoosi ja hil-
jem Haljala õlletehase direk-
tor. 
Üks põhjendus foorile on ol-
nud, et Viru kolhoosi suur-
farmi teenindanud sõnniku-
veokid sõitsid läbi aleviku ja 
foor tagas neile sujuvama lii-
kumise – ära jäid äkkpidur-
dused ristmikul ja seetõttu 
ka sõnniku ning virtsa loksu-
mised teele. 
Teine põhjendus on veel kõ-
lanud: teatavasti jääb õllete-
has foori juurest allamäge 
ning eriti talvisel ajal olnud 
rasketel õlleveokitel prob-
leeme paigaltvõtuga, kui 
ristmikul pidi ootamatult pi-
durdama. Foori olemasolul 
andis aga asja „reguleerida“ 
– osav juht alustas tehase 
juurest hoovõttu täpselt õi-
gel ajal ja jõudis ristmikule 
siis, kui fooris põles roheline 
tuli.

Linnus tahab ühineda linna 
veevärgiga
Euroopa Liidu abiraha toel on edukalt rekonstrueeritud 
pea kogu Rakvere vee- ja kanalisatsioonitrassid, kuid suu-
res ehitustuhinas on kahe silma vahele jäänud asjaolu, et 
ühel suurel tarbijal puudub tänaseni ühendus ühtse süs-
teemiga. Jutt käib linnusest, mida külastab aastas ligi 100 
000 turisti.
Linnust haldav SA Virumaa Muuseumid pöördus vastava-
sisulise murekirjaga Rakvere linnavalitsusse ja loodab 
saada linnalt abi vee- ja kanalisatsiooniprobleemide la-
hendamisel. „Linnuses puudub ühendus Rakvere linna 
vee- ja kanalisatsioonitrassidega,“ seisab läkituses. „Esial-
gu ei olnud see probleem, kuid praegu külastab linnust 
100 000 turisti aastas, linnuses on kõrts, mis pakub rooga-
sid 16. sajandi retseptide järgi, töötajate arv ületab kaht-
kümmet ja ka WC-kohtade arv on tõusnud kahekümneni. 
Samas kasvavad nõudmised kvaliteedile, mis omakorda 
kasvatavad vee kulu.“
„Oleme erinevatel aegadel korduvalt püüdnud olukorda 
lahendada, kuid rahaliste vahendite vähesuse tõttu osu-
tus see võimatuks,“ jätkub pöördumine. „Vooluhulkade 
suurenemine toob paratamatu vajaduse ühineda linnas 
oleva vee- ja kanalisatsioonivõrguga. Linnus on tunnusta-
tud kultuuriturismi objekt, kus peaaegu pooled külastajad 
on välismaalased ja linnuse (kui turismiobjekti – toim) 
edasiarendamine osutub võimatuks ilma korraliku vee- ja 
kanalisatsioonivõrguta.“
SA Virumaa Muuseumid loodab, et Rakvere linn aitab kaa-
sa probleemi lahendamisele, tõdedes, et ilma abita pole 
sihtasutus võimeline vajalikku investeeringut tegema.

Aivar Ojaperv
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Raamatukarussell on minia-
tuurne ratastel lükatav raa-
matukogu, mis aitab paraja 
valiku lastekirjandust ja 
lauamänge hõlpsasti viia 
haiglas voodire�iimil lamava-
te lasteni. Raamatukarussel-
lid jõuavad haiglate lasteosa-
kondadesse mitme asutuse 
koostöös: oma jõu ühenda-
sid Eesti Lastekirjanduse 
Keskus, SA Aitan Lapsi ja OÜ 
Plaat Detail koos metallifir-
maga ASSI. 

Raamat toob
haigele lapsele rõõmu
Mõte rõõmustada haiglaravil 
viibivaid lapsi liikuva raama-
tukoguga ehk raamatukarus-
selliga sai alguse aastaid ta-
gasi Eesti Lastekirjanduse 
Keskusest, kui selle direktor 
Triin Soone käis seltsi pakku-
mas oma haiglas lamavale 
pojale. „Vaatasin nukrusega, 
kui kehvas seisus ja väikese 
valikuga olid haigla lasteraa-
matud,“ meenutas ta. „Hak-
kasin mõtlema, et olgu siis 
haigetel lastel seegi rõõm, et 
saaks lugeda-vaadata uue-
mat lastekirjandust. Idee 
hakkas arenema ja jõudis lõ-
puks raamatukarussellini.“
„Meie missioon on viia raa-
matud lastele lähemale,“ jät-

Rakvere Haigla lasteosakonnale
kingiti raamatukarussell
Heategevusfond Aitan 
Lapsi koostöös Eesti 
Lastekirjanduse Kes-
kuse ja teiste lahkete 
toetajatega varustavad 
kõikide Eesti haiglate 
lasteosakonnad raama-
tukarussellidega. Es-
maspäeval anti kingi-
tus üle Rakvere, Narva 
ja Ida-Viru haiglale.

kas ta. „Paraku jäävad lapsed 
ka haigeks ning peavad haig-
las viibima. Raamat küll ot-
seselt ei ravi, aga kindlasti ai-
tab tuju paremaks teha.“
Tänu headele inimestele, kes 
on annetanud heategevus-
fondile Aitan Lapsi oma taa-
raraha, leiti vajalikud ressur-
sid ja partnerid. SA Aitan 
Lapsi nõukogu liige Rauno 
Raal ütles, et seni on sihtasu-
tus tegelenud põhiliselt vä-
hekindlustatud laste teatris-
se aitamisega, kuid anneta-
jad taarapunktides on olnud 
helded ja nõnda osutus või-
malikuks toetada ka raama-
tukarusselli projekti. (SAd 
Aitan Lapsi saab toetada, kui 
vajutada taarapunktis vasta-
vale nupule, loovutades sel-
lega taara eest saadava raha 
sihtasutusele – toim.).
„Raamatukarussellid jõua-
vad 16 haiglasse üle Eesti, se-
da tänu kõikidele lahketele 
Eesti inimestele, kes on hea-
tegevusfondile annetanud,“ 
lisas ta
Selle eest, et kõikides raama-
tukarussellides oleks alati 
suur valik rõõmsameelseid 
Eesti lasteraamatuid ja põ-
nevaid lauamänge, hoolitseb 
Eesti Lastekirjanduse Kes-
kus. Raamatuvalikut haka-
takse uuendama igal aastal, 
lisaks jõuab raamatukarus-
sellile haigla (ja patsientide) 
jaoks tasuta iga kuu Täheke-
se ja Hea Lapse värske num-
ber.

Raamatukarusselli
disainis tudeng
Raamatukarusselli disainis 
Eesti Kunstiakadeemia esi-
mese kursuse tudeng Kätlin 
Pesur – projekti eestvedajad 
pöördusid akadeemia poole, 
et tootelahenduse leidmine 
võiks olla üks osa üliõpilaste 

„koolitööst“ ning tulemus 
üllatas positiivses mõttes 
kõiki. „Raamatukarusselli 
vastu hakati juba pärast pro-
totüübi valmimist huvi 
tundma mitte ainult haigla-
tes, vaid ka lasteaedades ja 
koolides,“ kinnitas Triin Soo-
ne. „Prototüüpi katsetasime 
haiglas ja see andis suurepä-
rase võimaluse iga viimse 
detaili just selliseks lihvida, 
et see haiglasse sobiks ja 
oleks lastele ohutu. Näiteks 
karusselli rattad vastavad 
meditsiinis kasutatavatele 
standarditele.“
„Lähtusime raamatukarus-
sellide tootmisel haiglates 
kehtivatest nõuetest ja laste-
sõbralikkusest. Pidasime sil-
mas kasutusmugavust pala-
tites ja liftides, kõrgeid ohu-
tusnõudeid ja mahutavust,“ 
lausus raamatukarussellid 
valmistanud osaühingu 
Plaat Detail juht Jaen 
Uussalu.
„Raamatukarusselli disain 
on juba iseenesest väga vah-
va ja uued toredad raamatud 
ning mängud pakuvad haig-
las viibivatele väikestele pat-
sientidele palju positiivseid 
elamusi,“ ütles Rakvere 
Haigla lastearst dr Mailiis 
Hermlin.
SA Aitan Lapsi toetas projek-
ti pandipakendite annetus-
test kogutud 16 500 euroga, 
mille eest hangiti raamatud 
ja mängud liikuvatesse raa-
matukogudesse. Raamatu-
karussellid valmistanud 
Plaat Detail ja metallifirma 
ASSI panustasid omavahen-
ditest 25 000 eurot. Tulevikus 
hoolitseb Eesti Lastekirjan-
duse Keskus Kultuuriminis-
teeriumi toel selle eest, et ka-
russellides oleks alati piisa-
valt raamatuid ja põnevaid 
mänge.

Projekti eestvedajad Triin Soone, Rauno Paal ja Jaen Uussalu laovad Rakvere Haigla raama-
tukarusselli uusi raamatuid täis. Heameelt tunneb ka Rakvere Haigla peaarst Sirje Kiisküla. 

Foto: Aivar Ojaperv

JURIST ANNAB
  NÕU

Lugeja küsib: Mul jäi eel-
misel aastal põhipuhkus 
kasutamata. Kas eelmise 
kalendriaasta välja võtma-
ta puhkust on tööandjal 
võimalik mulle rahaliselt 
hüvitada, ilma et ma puh-
kust kasutaks, või tuleb ik-
kagi puhkus ära kasutada? 
Tööandja pole eelmise 
aasta puhkust puhkuste 
graafikusse märkinud.

Vastab Tööinspektsiooni 
Lääne inspektsiooni 
tööinspektor-jurist Liis 
Valdmets: 
Töölepingu seaduse 
(edaspidi TLS) § 70 lõige 3 
kohaselt ei ole töösuhte 
kestuse ajal puhkuse ra-
has või muudes hüvedes 
hüvitamine lubatud. Sea-
dusega ettenähtud põhi-
puhkuse eesmärk on eel-
kõige töölt eemalviibimi-
ne ja taastumine, et seejä-
rel puhanuna tööle naas-
ta.
Tööandjal on kohustus 
koostada puhkuse ajakava 
hiljemalt märtsi lõpuks 
(TLS § 69 lõige 2). Puhku-
se ajakavasse on tööandjal 
kohustus kanda põhipuh-
kus ja kasutamata põhi-
puhkus ning poolte kok-
kuleppel muud puhkused, 
näiteks isapuhkus, lapse-
puhkus, õppepuhkus. 
Puhkuse ajakava on pool-
tele siduv ja sinna märgi-
tud puhkusi antakse vas-
tavalt ajakavale (TLS § 69 
lõige 4). Kui tööandja ei 
ole koostanud märtsi lõ-
puks puhkuse ajakava, siis 
on töötajal õigus 14 ka-
lendripäeva ette teatada 
ning jääda puhkusele. Sa-
masugune õigus on tööta-
jal ka siis, kui puhkuste 
ajakava on küll koostatud, 
kuid seal ei ole näidatud 
kõiki kasutamata puhkusi, 
ka siis võib töötaja seda 
märkimata osa kasutada 
tööandjale vähemalt kaks 
nädalat ette teatades.
Töötaja saab oma põhi-
puhkust kasutada jooks-
val kalendriaastal ja selle-
le järgneval aastal ehk 
kokku kahe aasta jooksul. 
Seejärel puhkusenõue ae-
gub. Näiteks 01.01.2013–
31.12.2013 kalendriaasta 
põhipuhkust 28 kalendri-
päeva sai kasutada 2013. 
aastal ja veel käesoleval 
aastal, kuid 01.01.2015 
selle aja eest ettenähtud 
puhkus aegub. Puhkuse-
nõude aegumisel kaotab 
töötaja õiguse seda puh-
kust kasutada ning õiguse 
nõuda kasutamata põhi-
puhkuse hüvitamist rahas 
ka töösuhte lõppemisel.
Tööandja peab puhkuste 
kavandamisel arvestama, 
et puhkuse kasutamise 
järjekorra määramisel on 
oluline võimaldada tööta-
jale väljatöötatud puhkus-
te kasutamist mõistliku 
aja jooksul enne puhkuse-
nõude aegumist.

Kuulutaja

Metalli kokkuostjaid hakkavad 
kontrollima erariides ametnikud
Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus edastas jus-
tiitsministeeriumile kooskõlastamiseks seadusemuudatu-
se, mis lubab Keskkonnainspektsiooni ametnikel teha 
metalli kokkuostukohtades tulevikus ametivormi kand-
mata kontrollmüüke. 
Eraisikutelt on keelatud vastu võtta näiteks elektrikaab-
leid, liiklusmärke, kaevuluuke ja raudteerööpaid ning 
kontrollmüügiga on võimalik testida, kas metalliärid sel-
lest keelust ka kinni peavad. 
Olukorra tõsidust kirjeldab aprilli alguses tehtud reid Tal-
linna ja Harjumaa metalli kokkuostukohtadesse, kus avas-
tati, et seadust rikutakse enam kui pooltes kontrollitud et-
tevõtetes. Rikkujate hulgas oli ka neid, keda on juba va-
rem korduvalt sama asja eest karistatud. Mai lõpus kont-
rolliti Virumaal metalli 30 kokkuostukohta, millest seits-
mes tuvastati erinevaid rikkumisi. 
Jäätmeseaduse kohaselt saab metalli ebaseadusliku kok-
kuostu eest määrata füüsilisele isikule trahvi kuni 300 
trahviühikut ehk 1200 eurot ning juriidilisele isikule kuni 
32 000 eurot.
Keskkonnainspektsiooni ning Politsei- ja Piirivalveameti 
ühine tegutsemine koos võrguettevõtjatega on andnud 
häid tulemusi ja metallivargused on vähenenud. Reidide 
tulemusena on inspektsioon viimasel kahel aastal alusta-
nud 60 väärteomenetlust. 
Mitmed kokkuostupunktid, mis tegelesid metallijäätmete 
kokkuostuga ebaseaduslikult, on lõpetanud tegevuse ning 
Politsei- ja Piirivalveametis registreeritud metallivarguste 
hulk on langenud pea poole võrra. Sellest hoolimata põh-
justavad metallivargused alajaamadest või raudteelt tõsi-
seid õnnetusi.

Targas Majas avati näitus
Rakvere Targas Majas (Turu plats 2) avati kolmapäeval 
näitus „Tarkus ja Traditsioonid“. Avamisele järgnes semi-
nar-arutelu „Nutikad lahendused eakate hoolekandes“.
Targa Maja Kompetentsikeskuse ja Rakvere Sotsiaalabi-
keskuse ühiselt korraldatud näitus „Tarkus ja Traditsioo-
nid“ tutvustab nutikaid lahendusi eakate sotsiaalhoole-
kandes ning annab ülevaade projektist INNOCARE, mille 
eesmärgiks oli suurendada kodudes elavate eakate turva-
lisust, kasutades selleks mitmesuguseid innovatiivseid 
tehnoloogilisi lahendusi nagu näiteks elektroonilisi häire-
nuppe, ravimidosaatoreid jne. Näitusel saab oma käega 
katsuda ravimidosaatoreid. Lisaks eksponeeritakse käsi-
töö- ja nukukollektsiooni, mille autor on käsitöömeister 
Tea Zomina.

Kuulutaja
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Eelmise nädala neljapäeval 
jäid Rakvere Krooni Selveri 
ostlejad pärast tööpäeva 
lõppu pika ninaga, kui pisut 
peale poolt kuut õhtupooli-
kul kaupluse kassad tööta-
mast lakkasid.
Tõrke ilmnemisel hoidsid 
kassapidajad esmalt pikalt 
kõrva ääres telefonitoru ja 
püüdsid saada juhatust seis-
kunud kassade käivitami-
seks.
Head nõu nad aga ei saanud 
ja mõneks minutiks lahkusid 
nad üldse töökohalt. Kassa-
de juurde oli tekkinud kül-
laltki pikad järjekorrad. Esi-
algu ootasid inimesed kan-
natlikult, et probleem lahe-

neks.
Harvanähtava vahepala oo-
tamisele pakkus tõrkuv teh-
nika, kui korraga avanesid 
kassade sahtlid, mis olid 
tuubil täis sularaha. 
Kassiiride naastes said mõ-
ned kliendid maksta ostude 
eest sularahaga. Üksikud 
kliendid, kel polnud mahti 
oodata, viisid kauba riiulisse 
tagasi ja lahkusid. 
Samal ajal olid sarnased kas-
saprobleemid Selverites üle 
Eesti. 
Poeketi kõneisik Annika Vilu 
ütles, et kassasüsteemi tõr-
ked olid tingitud ülekoor-
musest Elioni serveri ketta-
seadmes.

Kassade ja kaardimaksela-
henduse töö seiskus pooleks 
tunniks. Juhtumi põhjused 
on tänaseks analüüsitud 
ning Elion on lubanud teha 
kõik endast sõltuva, et selli-
sed probleemid tulevikus ei 
korduks. 
„Kuna tegu oli õhtuse poe-
külastuse tippajaga, siis mõ-
jutas kassade seisak loomu-
likult Selveri käivet ning 
põhjustas klientide paha-
meelt. Vabandame veel kord 
klientide ees ja täname kan-
natlikkuse ning usalduse 
eest,“ ütles Vilu.

Tõnu Lilleorg

Sellest nädalast saab Rakve-
re kesklinna kaubanduskes-
kuses sularahatoiminguid 
teha uues Danske Banki ja 
Nordea Panga ühises panga-
automaadis. Pangaautomaa-
diga saab lisaks sularaha väl-
javõtule ka sularaha sisse 
maksta ja seda kõigis euro-
kupüürides.
Rakveres on pärast uue ma-
sina paigaldamist kokku 
kolm Danske ja Nordea ühist 
sularahaautomaati. Keskväl-
jakul on ööpäev läbi kasuta-
tav sularaha väljamakse-  
automaat, samuti on sulara-

ha väljamakseautomaat 
Põhjakeskuses. 
Panga kõneisiku sõnul on 
pangad pidevalt arendamas 
oma sularahaautomaatide 
võrgustikku ning kasutusel 
on kaasaegsed seadmed.

Tõnu Lilleorg

Selveri kassasüsteem kiilus kinni

Uus sularahaautomaat 
Kroonikeskuses

Uus pangaautomaat on 
punase-sinisetriibuline ja 
asub Kroonikeskuse Ferdi-
nand Gustav Adoffi tänava-
poolsete uste juures. 

Foto: Danske Bank
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Kadrina algatas
tervisekeskuse detailplaneeringu
Kadrina vallavolikogu algatas kin-
nistute Lasteaia 1 ja Viru 6 detailpla-
neeringu, muutes ühtlasi nende 
sihtotstarbe elamumaast sotsiaal-
maaks. Tulevikus on kõnealusele 
kinnistule plaanis ehitada valla ter-
visekeskus.
Praktiliselt Kadrina aleviku keskel 
pisut suuremal kui 5000ruutmeetri-
sel maatükil asub praegu „tondi-
loss“, mis on kavas lammutada ning 
pärast planeeringu koostamist, aru-
telu ja kinnitamist saab sinna ehitada tervisekeskuse uue 
hoone. Praegu tegutseb Kadrina Tervisekeskus, kus asu-
vad perearstide ja protseduurikabinetid, kortermajas ning 
ruumid on perearstide eraomanduses.
„Esmatasandi arstiabi on vallale väga oluline ja selle jät-
kumine tulevikus on ka detailplaneeringu algatamise 
ajendiks,“ lausus Kadrina vallavanem Erich Petrovits (pil-
dil). „Planeeringuga me venitama ei hakka, usun, et juba 
sügisel saab selle kinnitada. Tervisekeskuse ehitamisega 
on teine lugu: esmalt loodame rahastuse saada Euroopa 
Liidu fondidest, aga kas see õnnestub ja milline rahas-
tusskeem lõpuks käiku läheb, pole muidugi veel selge. 
Tähtis on, et protsess käima läks, mõned aastad veel saab 
tervisekeskus ka olemasolevates ruumides tegutseda.“

Aivar Ojaperv

Narva Kutseõppekes-
kuse direktoriks 
saab läänevirulane
25. juunil saab Narva Kut-
seõppekeskuse uueks di-
rektoriks koolis üle seits-
me aasta õppedirektorina 
töötanud Riina Veiden- 
baum, kes valiti haridus- 
ja teadusministeeriumi 
konkursikomisjoni poolt 
ametisse kuue kandidaadi 
seast.
Enne Narva Kutseõppe-
keskusesse ametisse asu-
mist 2007. aasta veebrua-
ris töötas Veidenbaum 
seitse aastat Lääne-Viru 
Maavalitsuse haridus- ja 
kultuuriosakonnas ins-
pektorina ja seejärel üle 
viie aasta sama osakonna 
juhatajana.
„Suuri muudatusi koo-
lielus toimuma ei hakka, 
jätkame seatud sihtide 
nagu näiteks ettevõtjatega 
koostöö ning rahvusvahe-
lise suhtluse arendamist: 
meil on õpilaste praktika-
teks ja töötajate stazheeri-
miseks loodud koos-
töösuhted juba rohkem 
kui kümnes riigis ning sü-
gisest on kõiki keskhari-
duse baasil õpetatavaid 
erialasid võimalik oman-
dada ka töökohapõhiselt,“ 
kommenteeris Riina Vei-
denbaum pressiteate va-
hendusel.

Kuulutaja
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Kool

Tallinna linnavalitsus kinni-
tas Tallinna Spordikooli di-
rektori ametisse Maksim 
Butšenkovi (pildil), edastas 
Raepress. 
Maksim Butšenkov on pärit 
Lääne-Virumaalt Tapalt. Ta 
kuulub nii eelmise kui ka 
praeguse volikogu koossei-
su, viimastel kohalikel vali-
mistel kogus ta Keskerakon-
na nimekirjas kandideerides 
Tapa vallas üldse kõige suu-
rema häältesaagi – 299.
Tallinna Spordikool on Tal-
linna Spordi- ja Noorsooa-
meti hallatav asutus. Spordi-
kooli direktori ametikoha 
täitmiseks korraldati vasta-
valt Tallinna linnavalitsuse 
määrusele konkurss. Vastav 
komisjon valis kandidaatide 
hulgast esimese eelistusena 
välja Veiko Rohunurme, kuid 
viimane loobus ametikohast.
Järelkonkursi põhjal osutus 
direktoriks valituks Maksim 
Butšenkov.
Tallinna Spordikool alustab 
tegevust 1. septembril. Kooli 
direktori esmaülesandeks on 
käivitada kool, sealhulgas 
kinnitada õpetatavate spor-
dialade õppekavad, võtta 
tööle koolitöötajad jms. 
Tallinna Spordikool asutati 
Tallinna Spordi- ja Noor-
sooameti hallatava huvikoo-

Tapa vallavolikogu liige sai 
Tallinna Spordikooli direktoriks

lina tänavu 1. aprillil. Tallin-
na Spordikool hakkab and-
ma mitmekülgset spordihu-
viharidust 7–19- aastastele 
lastele ja noortele, kelle elu-
koht on Eesti rahvastikure-
gistri järgi Tallinna linn. 
Spordikool kasutab õppetöö 
ja treeningute läbiviimiseks 
linna oma spordibaase kvali-

fitseeritud treenerite juhen-
damisel. Spordikoolis on 14 
spordiala: judo, jäähoki, ker-
gejõustik, korvpall, käsipall, 
laskesuusatamine, maadlus, 
male, poks, sulgpall, suusa-
tamine, uisutamine, võimle-
mine ja võrkpall. 

Aivar Ojaperv

Kunda rand ja rannakohvik ootavad
6. juunil avati külastajate tarbeks Kunda rannakohvik, kir-
jutab Kunda kodulehekülg.
Rannakohviku juhataja Kairi Raudbergi kinnitusel on 
kohvik avatud iga päev 10-20ni. Kohvikukülastajat ootab 
väga mitmekesine menüü - eined, hamburgerid, supid, 
snäkid-suupisted. 
Kunda rannakohvik on avatud kuni 31. augustini. Koos 
rannakohviku avamisega avati ametlikult ka Kunda rand.
Alates 28. juunist kuni 31. augustini saab Kunda randa ka 
bussiga: liin nr 15 Rakvere-Kunda sõidab randa reedeti, 
laupäeviti ja pühapäeviti väljumistega Rakverest kell 10 ja 
15 (Kunda Pargi peatusest vastavalt kell 10.40 ja 15.40). Ta-
gasisuunal väljub buss kell 11 ja 16.

Kunda kool ootab lasteraamatuid
Kunda Ühisgümnaasiumi raamatukogul napib kaasaegset 
ilukirjandust, mida saaks käsitleda terve klassiga. Seepä-
rast algatas kooli hoolekogu kampaania, kus loodab laste-
vanemate ja annetajate abile, kel oleks võimalik osta või 
tuua kodusest raamaturiiulist kooliraamatukogule vaja-
likku täiendust.
Eriti on oodatud järgmised teosed: T. Egner „Sööbik ja pi-
sik”; P. Raud „Tobias ja teine b”; A.M.G. Schmidt „Viplala 
lood” I ja II osa; A.Kivirähk „Sirli, Siim ja saladused”; P. 
Raud „Natuke napakad lood”; A. Lindgren „Hulkur Ras-
mus”; D. Leesalu „Mängult on päriselt”; M. Zabolotny 
„Kirjaklambritest vöö”; T. Õnnepalu „Mandala”.
Annetaja võib raamatusse kirjutada ka oma nime ja pü-
henduse.

MÕNE REAGA

Liikumispiirangud 
Kaitseväe keskpolü-
goonil
Seoses lõhke  harjutuste 
läbiviimisega juulis on lii-
kumine Kaitseväe Kesk-
polügooni maa-alal piira-
tud järgmistel kuupäeva-
del:
2.07-3.07 ja 23.07-31.07. 

Väike-Maarja
maksab
esimesse klassi
minejatele toetust
Kõigile Väike-Maarja valla 
koolide esimesse klassi es-
makordselt õppima asu-
vatele lastele makstakse 
olenemata nende eluko-
hast toetust 50 eurot koo-
litarvete ostmiseks.
Eelduseks on, et laps on 
registreeritud Väike-              
Maarja, Simuna või Kiltsi 
kooli esimese klassi õpila-
seks.
Vallavalitsus väljastab 50 
euro suuruse kinkekaardi, 
millega saab koolitarbeid 
osta Väike-Maarja kooli-
tarvete kauplusest (Simu-
na mnt 4).
Kinkekaarte väljastatakse 
vallavalitsuse sotsiaalosa-
konnast juba alates 28. 
juulist.

Kuulutaja
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Eesti ettevõtjad
peavad Hiina turgu atraktiivseks 
Hiinas viibiv Eesti ettevõtjate delegatsioon leidis sealt jul-
gustust Aasia turule sisenemiseks. Visiiti pidasid edukaks 
mitmed osalenud ettevõtted.
Eesti äridelegatsiooni juhi Indrek Pällo sõnul on ettevõtja-
te huvi Hiina turu vastu järjest suurenenud ning EAS soo-
vib neid sinna suundumisel igati toetada. “Käimasolevast 
visiidist on juba mitmed ettevõtted leidnud positiivset 
vastukaja ja kasulikke kontakte oma äri edendamiseks 
Hiinas,” lisas Pällo.
Saku Õlletehase ekspordijuht Margus Masing ütles, et Sa-
ku toodete vastu tunti Ningbos toimunud tarbekaupade 
messil loodetust suuremat huvi. “Läksime Hiinasse uuri-
ma, kas meil võiks olla oma toodetega seal üldse potent-
siaali. Suureks heameeleks saime tõdeda, et hiinlaste huvi 
meie lahja alkoholi - nii õlle kui siidri - vastu on olemas. 
Hiina turg on niivõrd suur ja spetsiifiline, et edaspidised 
sammud seal peame hoolikalt läbi mõtlema. Kindlasti ta-
sub Aasia turule panustada, sest see on kahtlemata suure 
perspektiiviga,” selgitas Masing.
Salvesti omaniku Veljo Ipitsa hinnangul on nende huvides 
müüa Hiina turule lastetoitu. “Tõdesin, et Hiinas on vaja-
dus lastetoidu sortimenti laiendamiseks. Külastused ko-
halikesse toidukettidesse ja kauplustesse näitasid, et sel-
les segmendis on valik suhteliselt väike. Esindatud on kõi-
ge tuntumad ülemaailmsed ketid. Meie potentsiaal võiks 
olla täisorgaaniliste ehk meie mõistes mahe lastetoitude 
müük Hiina turule. Lastetoitu võiks turustada mitte nii-
võrd tavalistes toidupoodides, vaid just spetsiaalselt laste-
toitude müügile spetsialiseerunud kauplustes.” Ipits lisas, 
et Hiinas on tekkinud hulganiselt maksujõulisi tarbijaid, 
kes oma lapse tervise nimel on valmis maksma kõrget 
hinda.
Ettevõtjad olid riikliku stendiga esindatud Ningbos toi-
muval suurel tarbekaupade messil. Samuti osaleti äri- ja 
investeerimisseminaril ning kahepoolsetel kontaktkohtu-
mistel Ningbos ja Pekingis. Muuhulgas sõlmiti EAS-i ja 
Ningbo CCPIT vahel koostöömemorandum, mille koha-
selt lubab Ningbo valitsus pakkuda Eesti ettevõtjatele Hii-
nast partnerite otsingul igakülgset abi.

Allikas: SA Lääne-Viru Arenduskeskus
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Mari Mölder

Advokatuur tõi esile, et va-
rem Lääne-Viru maakohtus 
kriminaalhooldusametniku 
ja kohtu konsultandina töö-
tanud vandeadvokaat Anti 
Aasmaa julgeb võtta kaasu-
seid, kus peab esindama 
keerulisi ja esmapilgul lootu-
setuid juhtumeid. Ta kasutab 
ära kõik võimalused, mida 
Eesti ja Euroopa õigussüs-
teem selleks võimaldab. Aas-
maa on suutnud äratada 
ühiskonnas huvi sedavõrd 
delikaatses teemas, nagu se-
da on tahtevastane sundra-
vile paigutamine.

Palju õnne tiitli puhul. Pa-
lun rääkige, millega tegelete 
ja mis on teie viimase aja 
suuremad juhtumid?
Igapäevaselt tegelen suhteli-

Anti Aasmaale omistati aa
Eesti Advokatuuri ju-
hatus taaselustas aasta 
advokaadi aunimetuse 
ning omistas selle tä-
navu eri kategooriates 
kolmele vandeadvo-
kaadile. Väljapaistva 
kutsetegevuse eest päl-
vis aunimetuse ka Lää-
ne-Virumaalt pärit Anti 
Aasmaa.

selt klassikalise advokaadi-
tööga. Konkreetseid juhtu-
meid ei oska esile tuua, täht-
sad on kõik juhtumid, mis 
mul kapis on.

Te olete tuntud kui advo-
kaat, kes tegeleb lootusetute 
juhtumitega. Kui mõtlete 
oma juhtumite peale, siis 
millest lähtuvalt teete vali-
kuid?
Eks ma mingil määral lähtun 
õigustundest ja siseveendu-
mustest. Sellistel juhtumitel 
peab olema mingi moraalne 
mõõde.

Mis on viimasel ajal need 
juhtumid, mis tunduvad 
lootusetud, kuid siiski võiks 
lahingusse astuta?
Iseenesest ainus võib-olla 
ongi Anatoli Nikolajevi juh-
tum. Nüüd kestab juba mit-
mendat aastat uus menetlus. 
Loodan, et ühel ilusal päeval 
juhtub see, et Anatoli Niko-
lajev astub vangla väravatest 
välja, mis minu hinnangul 
vastab ühiskondlikule mo-
raalitundele.

Eetilisuse piiridest rääkides: 
kas teil on olnud juhtumeid, 
kus vaatate kindlalt juhtu-
mile peale ja ütlete, et mina 
sellega ei tegele ja inimesel 

Möödunud nädalavahetusel 
toimus Haljala aleviku vahel 
meeleolukas noorteüritus 
„Elustiilipäev“, mis tutvustas 
kohalikele inimestele Amee-
rika tänavakultuuri. 
Elustiilipäeva lükkas käima 
grupp Haljala noori: kohali-
kud hiphopi ja grafitiausta-
jad Sander Karro ning Alvar 
Jõe, abiks Haljalas üles kas-
vanud ja praegugi seal töö-
tav Greete Toming ning valla 
noorsootöötaja Helen Võs-
sar.
Noorteprojekti “Do what you 
can with what you have whe-
re you are“, mille raames 
kõik üritused aset leidsid, ra-
hastas programm Euroopa 
Noored. Auhindamisel ning 
esinejate tänamisel abistasid 
korraldajaid kohalikud fir-
mad Baltic Fibres, Bellus 
Furniture ning Viru Õlu. „Vä-
ga hea koostöö oli ka valla 
ning valla allasutusega, kes 
nii rahaliselt kui ka muude 
vahenditega noori abista-
sid,“ kommenteeris Greete 
Toming.
Elustiilipäeval näitasid oma 
võimeid noortrummar Simo 
Atso, JJ-Streeti tantsunoored 
Rakverest, mattidel de-
monstreerisid oskusi kohali-
kud harrastajad vabavõitlus-
ringist Team Yong MMA; sa-

Haljala noored
korraldasid elustiilipäeva

muti said lavalauad jalge alla 
Rakvere hiphop-artistide 
ühendmeeskonna RLV Mas-
sive poisid Raimond Kukuš-
kin, Stupid F, DJ Hash, 
Maxtract ja Lord. Uut plaati 
tutvustasid Taff ja Culpas.
Toimus tänavakorvpalli-
võistlus, kus pealtvaatajate 
ning korraldajate rõõmuks 
mängisid kaasa ka Haljalast 
võrsunud parimad pojad nii 
Oliver Metsalu kui Rain Vei-
deman.
Grafitit tegi Pirados Studios 

koosseisus Mora, Fresa, 
Sboy. Kossupuuritagusel sei-
nal proovisid kätt nii kohali-
kud noored kui ka kauge-
malt tulnud tänavakunstni-
kud. 
„Loodame tulevikus ka tei-
sed palliplatsi ümbruse sei-
nad korrastada ning tänava-
kunstiga katta, seda muidugi 
kokkuleppel hoonete oma-
nike ja vallaga,“ rääkis Too-
ming. 

Katrin Kivi

Kui ilmataat äestab...

...siis Aqva spaa päästab.

 AQVA spaas püsib alati
päikeseline ilm:
õhk +30 °C,
vesi +31 °C,
saunakeskuses kohati +100 °C.

 AQVA spaas püsib alati
päikeseline ilm:
õhk +30 °C,
vesi +31 °C,
saunakeskuses kohati +100 °C. www.aqvahotels.ee, Rakvere Parkali 4
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a sta advokaadi aunimetus
pole õigust selles asjas end 
kaitsta?
Ei ole, sest advokaat läheneb 
igale juhtumile professio-
naalselt ja vaatan neid kui 
juriidilist kaasust. Igas kaa-
suses on ikkagi mingid argu-
mendid, mida on võimalik 
esitada, olenemata sellest, 
kui raske juhtum on.

Läbi aastate on ühel või tei-
sel määral tehtud Eesti koh-
tusüsteemis muudatusi, kas 
olete rahul?
Ma arvan, et kui Anatoli Ni-
kolajev poleks vanglas, siis 
võiks Eesti kohtusüsteemile 
panna hindeks viis miinus, 
aga seni, kui ta on vanglas, 
ma seda teha ei saa.

Mõned ütlevad, et kohtud 
on muutu-
nud väga hu-
maanseks. 
On olnud 
juhtumeid, 
kus prokurör 
taotleb karis-
tuse, kuid ko-
hus määrab 
poole vähem. 
Mida sellest 
arvate? 
See on karis-
tuspoliitiline 
suundumus, 

aga ma ei oska öelda, mis on 
õige. Ühiskonnas on hoovad, 
et karistuspoliitika muutuks 
leebemaks. Arvan siiski, et 
üksjuhtumi põhjal ei saa te-
ha kaugeleulatuvaid järeldu-
si, tuleb vaadata üldist kon-
teksti. Tõepoolest, vangide 
arv meil väheneb, kuritege-
vus justkui ei vähene - sellest 
võib järeldada, et mõnevõrra 
leebemaks on karistuspolii-
tika meil muutunud. 

Milline hoiak või on teil ala-
ealiste vastu suunatud kuri-
tegevuse suhtes? Inimesed 
on öelnud, et pedofiilid saa-
vad kergeid karistusi. Või on 
siiski mingi kategooria, kus 
tundub teile, et midagi on 
valesti?
Ma ei oska öelda, ma arvan, 

kitsaskohad. Arvan, et pall 
liigub õiges suunas.

Kuidas teie kolleegid advo-
kaadid suhtuvad sellesse 
teemasse, kas on tekkinud 
vastasleer?
Vastasleeri ei ole tekkinud, 
sest advokatuur tegutseb 
ühtsena. Tegutseme klienti-
de huvides ja lähtume koh-
tupraktikast, mis on sellise-
na välja kujunenud tahtevas-
tases ravis ja laiemas mõistes 
kinnisesse asutusse paiguta-
mises.

Kas oskate välja tuua mõne 
keerulisema juhtumi, seda 
oleks põnev teada läbi advo-
kaadi pilgu?
Inimest hoiti kuus aastat jär-
jest Võisiku hooldekodus ja 
igal aastal väljastati eksper-
tiisitulemus, milles üks lau-
se: vabas hooldekodus ei võ-
taks isik ravimeid ja võib 
muutuda endale ohtlikuks. 
Tagatipuks kirjutas Võisiku 
hooldekodu iseloomustuse, 
et inimene ei peaks sinna 
kuuluma, vaid peaks elama 
vabare�iimiga hooldekodus. 
Sellest kaasusest saigi niisu-
gune kaasus, kus riigikohus 
ütles, et selline praktika on 
äärmiselt väär ja inimest on 
alusetult kinni hoitud.

Kas teile meenub veel mõni 
juhtum, mis on kära tekita-
nud?
Võib-olla minu advokatuuri 
alguse esimene juhtum, kus 
roolijoodikult konfiskeeriti 
auto. Seda meenutatakse 
siiamaani ja see oli mul ka 
esimene kogemus käia riigi-
kohtu üldkogu ees. Ühiskon-
nas olid roolijoodikluse tee-
mal laiad vaidlused. See asi 
sai riigikohtu lahendiga läbi 
vaieldud ja kujunes kindel 
kohtupraktika.

Kui palju on neid lappimata 
auke seaduses, millele advo-
kaat saab kohtualuse ka-
suks kasutada?
Neid auke tuleb järjest juur-
de, sest seadusandja ei suu-
da elulisi olukordasid ette 
näha. Seaduselünkadest või-
vad tekkida kaasused, aga 
enamasti tekivad need just 
elulistest asjaoludest. Need 
annavad uue tõlgenduse ja 
seadusandja muudab natu-
ke seadust. Seadusloome on 
jätkuv protsess, vastasel kor-
ral võiks riigikogu laiali saa-
ta.

Lõpetuseks, kas tööd on pal-
ju?
Jah, on küll.

Anti Aasmaa on avalikku-
se ees tuntud ka kui nelja 
inimese mõrva eest eelmi-
se sajandi lõpus eluaegse 
vangistuse saanud Anatoli 
Nikolajevi vabastamise 
eest võitleja. Nimelt on 
1998. aastal väidetavalt 
neli inimest tapnud Niko-
lajev korduvalt kinnita-
nud, et võttis süü enda 
peale uurijate survel ning 
ta pole tegelikult kedagi 
tapnud. Mehe süüs ja süü-
dimõistmises on kordu-
valt küsimusi tekitanud ka 
ajakirjanduses ilmunud 
faktid.

Aasmaa kaitses Toomas 
Tiiki, keda karistati vähem 
kui aasta jooksul kolm 
korda purjuspäi auto juh-
timise eest, lisaks karistati 
teda tingimisi vabaduse-
kaotusega, juhtimisõiguse 
äravõtmisega ning ühis-
kondlikult kasuliku tööga. 
Advokaat oli veendunud, 
et kohus tegi Tiigile to-
peltkaristuse määramise-
ga liiga ning auto konfis-
keerimisega langes mees 
riikliku kampaania „rooli-
joodikutelt tuleb autod 
käest võtta“ ohvriks. 

et karistused on kohased. 
Laste vastu suunatud sek-
suaalkuritegude karistused 
on kohtupraktikas ikkagi 
suhteliselt ranged, seda ei 
saa eitada.

Olete palju vaeva näinud 
tahtevastase sundravi osas. 
Miks see joon teile tähtis 
on?
Aastast aastasse pandi ini-
mesi kinnistesse asutustesse 
ja see temaatika tuli kuidagi, 
sest selles valdkonnas oli 
kohtupraktika välja kujune-
mata. Mul oli soov seda 
praktikat muuta, sest leidsin, 
et see võib vale olla. Täna-
seks on see õnnestunud: on 
asjakohased riigikohtula-
hendid, ringkonnakohtud 
on hakanud inimesi vabasta-

ma kinnisest 
asutusest ja 
võib öelda, et 
liigume selle 
poole, et saa-
me need as-
jad korda. 
Loomulikult 
on vaja sea-
dusandja 
sekkumist ja 
mõnevõrra 
muuta sea-
dusi seal, kus 
on tekkinud 

Aunimetusega aasta advokaat tõstetakse 
esile ja tunnustatakse igal aastal ühte ku-
ni kolme advokaati, kes on eelnenud aas-
tal silma paistnud kutsetöö kõrge kvali-
teediga, olnud heaks ja usaldusväärseks 
kolleegiks teistele advokaatidele ja/või 
muudele õiguskutses tegutsejatele, osa-
lenud vabatahtlikus töös, edendanud 
ühiskondlikku diskussiooni või pälvinud 
muul moel esiletõstmist ja lugupidamist.
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Marvi Taggo

Loorbereid on maestro lava-
teele langenud aastaküm-
neid. Näitleja ja lavastaja Ei-
no Baskin on alati olnud in-
telligentne ja kolleegidega 
arvestav, olgu ta siis parajasti 
tipus või talunud keerulisi 
aegu. Baskin hindab igas 
estraadikunstnikus sõna val-
damist, täpsust ja lavatruu-
dust. Ning samas on ta tun-
nistanud, et kui artist on 
oma võimete tipus, siis ei ta-
ha ta publiku head vastuvõt-
tu kellegi teisega jagada. 
Eino Baskinit teab une pealt 
mitu põlvkonda eestlasi, 
kuid mees ise ei taha, et teda 
staariks nimetatakse. Selline 
tiitel polevat midagi väärt, 
sest vähemalt Eestis nimeta-
takse nii iga teist, kolmandat 
ja ka neljandat-viiendat. Kui-
gi just Eino Baskin on tõe 
poolest staar, kes on pikki 

Huumoriklassik
Eino Baskin jõudis 85. verstapostini
17. juunil oli suurmeis-
ter Eino Baskini juu-
beliõites, pidades oma 
85. sünnipäeva.

aastaid olnud esiplaanil nii 
estraadil kui ka ekraanil.

Vanameister ise
pole nalju kirjutanud
Tekstid Baskini suust kõla-
vad nii loomulikult, nagu ta 
oleks need naljad ise kirjuta-
nud. „Ma pole kirjamees, 
olen tekste mugandanud, 
natuke ümber teinud, seda 

küll,“ tunnistab maestro. 
„Ega ma neid Baskini 
anekdoote ka ise välja mõtle, 
see on rohkem turundus- 
trikk, kus anekdoodile pan-
nakse minu nimi juurde. Aga 
koostööd olen omal ajal tun-
nustatud tekstiautoritega 
muidugi teinud.“
Kui vanameister puhkas su-
vekodus, rääkis ta kõigile, et 

võtab värsket õhku ja teeb 
natuke aiatööd, aga tegeli-
kult luges ta näitemänge. 
N-ö vormisolemise mõttes.
Eino Baskini isa Harry oli 
koomik ja näitleja juudi ise-
tegevusteatris, ema kosmee-
tik. Ema õde oli aga baleriin 
ja tantsis varietees. Nii, et 
näitleja-olek on Eino Baski-
nil veres ja peres. 

„Teater, kus isa esines, oli 
Karja tänaval ja Ants Lauter 
oli seal pealik,“ meenutab 
Eino Baskin. „Nad mängisid 
päris kenasti. Näitemängus 
„Üksinda valendav puri“ 
olin isaga koos laval ja män-
gisin seal üht peategelast. Isa 
Harryst oleks saanud tuntud 
näitleja ning hea koomik, kui 
ajaline taust olnuks teine.“
Kuulsuste elulood algavad 
tavaliselt nii: isa mängis pilli, 
ema laulis ja onu oli üle küla 
kandlemees. Baskinite kodus 
teatrit, laulmist, pillimängu 
ja üldse midagi niisugust 
polnud, kuigi, nagu maini-
tud, oli teater nii peres kui 
veres. 
Väike Eino tegi vahel peegli 
ees nägusid ja mängis isa pa-
rukate või valeninadega, aga 
see oli ka kõik, mis teatri-
maailmast koduseinte vahe-
le jõudis. „Kui olin 16aasta-
ne, läksin Balti laevastiku 
teatrisse, mis tegutses Vene 
Draamateatri majas,“ mee-
nutab juubilar. „Alguses 
kleepisin plakateid, olin ins-
pitsient, lõpuks sain rolle 
massistseenides. Nii see 

teatripisik mind nakatas.“ 

Lauldi Otsast,
Vasarast ja Baskinist.
Pärnu tüdrukutele tundus 
omal ajal eriti romantiline, 
kui pinginaabriga sai ranna-
kohvikus suviti tantsimas 
käia ja Baskini või Järveti 
kupleesid ning Harri Vasara 
laule kuulata. Eino Baskini 
mustad silmad ja lokid tegid 
kooliplikad romantiliseks: 
esimene meheideaal või 
nii...
Eino Baskin on sellise mee-
nutusega nõus: „Kas mäleta-
te laulu minust, Otsast ja 
Vasrast? Kõik tüdrukud laul-
sid seda!“ Kahjuks pole juu-
bilaril aga selle laulu sõnad 
enam meeles.
„Ma räägin ehk natuke liiga 
palju,“ nendib maestro. „Kui 
minu eksabikaasa Ita Ever ja 
poeg Roman lähevad iga 
aastaga kinnisemaks, siis mi-
na avatumaks. Või kas ma 
äkki pole seda siiski kogu elu 
olnud?“
Hõissa, Eino Baskin, palju 
õnne ja ennekõike tervist!
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jaanipäevaks!

HEA
HIND

Sibula grillvorst

UUS
TOODE

Grillvorst ürtidega

HEA
HIND

Jaani grillvorst

HEA
HIND

Pere grillvorst

1.38
1.98

0.10 €/L

Grillsüsi Ala
Barbeque
14L

0.68
0.98

0.02 €/tk

Süüteplokid Fire Up
(ökoloogilised)
28tk

Piknikukomplekt
(20-osaline)

1.48
1.88

Õuegrill Mustang
(läbimõõt 43cm)
1tk

Ühekordne grill
1tk

Grillvarras
(60cm)
1tk

16.80 1.58 0.38
0.50

1.18

Süütevedelik
Hot
1L

Ketšup Hellmann´s
450g / 2 sorti

Pähklid Taffel
150g / 2 sorti

Rukkisnäkid
Finn Crisp Plus
130g / 2 sorti

Hele õlu Baltika
(alkoholivaba)
0,5L

Lauavein
Castillo
del Baron
11%, 0,75L
2 sorti

0.84 1.28
1.541.64

8.53 €/kg1.87 €/kg

1.88
2.23

14.46 €/kg

0.58
1.16 €/L +0.08

2.98
3.97 €/L

7.88
15.76 €/L

Viin Russky
Standart
40%, 0,5L

0.79

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol
võib kahjustada
Teie tervist.

Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol
võib kahjustada
Teie tervist.

HEA
HIND

Vürtsikas ribi

HEA
HIND

Teravamaitseline
ribi-riba grillimiseks

HEA
HIND

Kanapoolkoib
punases marinaadis

HEA
HIND

Kanafilee
china marinaadis

UUS
TOODE

Šašlõkk ürtidega

JA
AN

IÕ
LL

ED

JA
AN

IÕ
LL

ED

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

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

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

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

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

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!20-29.06

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

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

22.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

26.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Sooduspakkumised kehtivad 20.06-24.06
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* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

SOODUSPAKKUMISED!

* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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23-30.06
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VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

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

. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

20-22.06 20-24.06

20-29.06
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Kurk
kg

Kobartomat
kg

20-26.06
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A
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A
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A
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A
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A

HE
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NN
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A

Pizzakate
kg

Pere sai
(viilutatud)
300g

4.48

0.38

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

PARIM HIND PARIM HIND

1.27 €/kg

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

0.78

0.54

0.64

0.78

0.15

0.38

0.64

0.19

0.34

0.48

0.44

0.78

0.54

0.38

0.68

0.78

0.40

1.08

0.81

0.98

1.48

0.23

0.58

0.28

0.44

0.63

1.22

0.68

0.98

1.48

0.58

-28%

-33%

-35%

-47%

-35%

-34%

-32%

-30%

-36%

-44%

-31%

-47%

-31%

3.25 €/kg

1.35 €/kg

0.43 €/L +0.08

6.24 €/L

2.50 €/kg

2.92 €/kg

1.28 €/L +0.08

1.90 €/kg

3.40 €/kg

1.45 €/L +0.08

8.80 €/L

5.20 €/kg

1.08 €/L +0.08

0.34 €/L

6.24 €/L

0.96 €/kg

Hautatud kanaliha
240g / Rannarootsi

Pitsapõhjapulber
Tartu Mill
400g

Limonaad
1,5L

Jalakreem Delia
Coral Rosmariin
125ml

Kiirnuudlid Rollton
loomalihamaitselised
puljongiga
60g

Jaffaküpsised Salsa
130g / 2 sorti

Päevalilleseemned
60g

Piimašokolaad
Alpinella
100g / 2 sorti

Hambapasta Colgate
Cavity Protection
50ml

Batoonikesed Oravake
(krõbisevate
pähklitükikestega)
150g
Kalev

Hambahari Daily Touch
Medium Dental Care
1tk

Õunajook
Zloty Potok
2L

Kätekreem Delia
Coral Rose
125ml

Kassitoit Teo
415g / 3 sorti

Kõik kartulikrõpsud
Estrella

-30%

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

Hele õlu Karl
Friedrich 5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hele õlu A.Le Coq Premium
Export 0,33L5,2%,
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

0.98
1.84

-47%

0.02 €/tk

Pesukaitsmed Libresse
Normal
40tk

HEA
HIND

1.981.58 0.88 0.98
2.982.48 1.34 2.28

-34%-36% -34% -57%

0.20 €/rull 5.03 €/kg

Hakklihasegu
Oma
(jahutatud)
kg

Tualettpaber
Lalynea
8 rulli

Heeringafilee
(mahesoola)
220g / 175g
Vicunai

Seamaks
(jahutatud)
kg

AINULT 27.06AINULT 24.06 AINULT 25.06 AINULT 26.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

1.18 0.74 0.99
2.08 1.58

-37%

4.72 €/kg 0.07 €/tk

Alma Eesti või
82%, 250g
Valio

Kanamunad
(10tk karbis)

Rapsiõli
1L

AINULT 20.06 AINULT 21.06 AINULT 22.06

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3pdl!

HEA
HIND-43%

Šašlõkk
kanalihast
(ämbris)
1kg / 0,8kg

AINULT 23.06

3.28
6.48

-49%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

4.10 €/kg

3.48
5.78

-40%

2.98
4.88

-39%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

3.98
5.98

-33%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!
4.26 €/kg

Kaelakarbonaad hapukoore-sibulamarinaadis
kg

Šašlõkk (ämbris)
1kg / 0,7kg

Šašlõkivorst
kg

2.28 3.44 0.48 0.54
2.88 4.84 0.58

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

+0.08 +0.080.32 €/L 1.08 €/L

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Kali Elektra 1,5L Hele õlu Tasuja
4,8%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

Keeduvorst
Vene
kg

Marmelaadi-
kringel
kg

Virsik
kg

Nektariin
kg

Kartul (varajane)
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

1.58

1.68

0.44
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SOODUSPAKKUMISED!
20. juuni 26. juuni-

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

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal:

Ida-Virumaal:

Jõgevamaal

Tallinnas:

Raplamaal: Harjumaal:

Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

Rakveres: Kadrinas: Tapal: Haljalas:

Kundas: Tamsalus: Väike-Maarjas: Rakkes: Vinnis: Lepnal: Kiviõlis:

Kohtla-Järvel: Ahtmes: Aseris: Iisakus: Jõhvis: : Jõgeval:

Kohilas: Haabneemes: Kuusalus: Loksal: Maardus: Jüril: Kehras:

Keilas: Paldiskis: Paides: Türil: Järva-Jaanis: Koerus: Vändras: Tartus:

TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Viru 9, Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460;

GEA, Võsu 5. Tel 325 1270; Kasemäe 12. Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Pikk 9. Tel 326 1140; Faehlmanni 38. Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas ELEKTRA. Tel 322 4746; KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Estonia pst 30a. Tel 337 2880; Tehase 23. Tel 337 3033; Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Tähe 10a. Tel 776 2956;

Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93. Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee

35b. Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Mäe 1. Tel 607 6000; Rohuaia 6. Tel 600 9200; Nurga 3. Tel 600 4654; TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kose

mnt 7. Tel 601 9770; Piiri 5, Tel 609 9120; Rae 26. Tel 658 1200; Pikk 25. Tel 387 0007; Viljandi 13a. Tel 387 8880; Lai 23. Tel 385 3313; Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Soola 7. Tel 776 9802.

2.98

1.48

0.88

1.04

1.68

1.98

6.38

0.84

2.34

1.38

0.68

0.88

0.98

1.98

1.68

1.28

1.28

1.28

1.24

3.64

0.36

1.08

2.28

9.80

1.78

0.88

0.44

0.58

0.78

9.48

1.78

1.04

0.98

0.88

1.44

2.98

3.48

9.98

1.24

2.18

5.28

0.98

0.48

0.98

3.68

2.18

0.98

1.88

3.88

1.98

1.07

1.28

1.98

2.54

1.20

2.68

1.84

0.88

1.04

1.26

2.24

2.18

1.89

1.88

1.58

1.44

4.98

0.64

1.52

2.88

12.80

2.14

1.04

0.54

0.78

12.98

2.98

1.34

1.28

0.98

1.98

3.92

4.28

13.38

1.68

3.28

6.78

1.28

0.59

1.38

2.64

1.08

2.78

Nõo grill-liha
400g / Nõo
Lihatööstus

Klassikaline
Kanagrillvorst
400g
Tallegg

Hiina kaste
300g / Salvest

Puuviljamaitselised
kujundkommid
Tutti Frutti Tropical
160g

Aloe Vera jook
Aleo Natural
1,5L

Šampoon Nivea
(värvitud juustele)
250ml

Viin Saaremaa
(vaarikas) 37,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesupulber
Mayeri Color
Sensitive
400g

Jäägri vorstid
365g / Nõo
Lihatööstus

Kanaviiner juustuga
(jahutatud)
500g
Tallegg

Oliivid Loreto
300g / 120g
2 sorti

Sefiir Laima
(mustikamaitseline)
200g

Kali Tanheiser
1,5L

Pesukaitse Discreet
Irresistable
60tk

Hambahari Oral-B
3D White 40 medium
1tk

Klaaspindade
puhastusvahend
Clin Windows
500ml

Viiner
Isukas
500g
Rannarootsi

Viiner Valga
Maks & Moorits
400g / Atria

Makaronid Panzani
Farfalle
500g

Masinakohv
Jacobs Krönung
500g

Karastusjook Pepsi
0,5L

Pesukaitse
Libresse Classic
50tk

Deodorant Rexona
Crystal Black
(naiste)
150ml

Termospott
2L / 1tk

Sardell juustuga
450g / Rakvere
Lihakombinaat

Kiirkaerahelbed
Nordic
500g

Lehttaignast tasku Borseto 7 Days
(metsamarjatäidisega)
80g

Karboniseeritud
looduslik mineraalvesi
Darida
1,5L

Geelkapslid Ariel Color & Style
(32x35g) 1120g

Deodorant-antiperspirant
Garnier roll on
Black-white color
50ml

Kitekat kiisueine
4-pakk farmimenüü
(4x100g)

Valla Krakovi vorst
300g / Rakvere
Lihakombinaat

Margariin Voimix
60%, 400g

Kreekerite
soolakringlite mix
Croco
500g

Looduslik
mineraalvesi
Värska karboniseeritud
1,9L 4-pakk

Alkoholivaba
vahuvein Törley
0,75L

Pesupulber Ariel
Mountain Spring
40 pesukorda / 2,8kg

Kartulikrõpsud
Lay´s
(sibulamaitselised)
220g

Juuksevärv Londa
Color
Cream
1tk

Tomatišašlõkk broilerikintsulihast
1kg / Tallegg

Võileivamääre Creme Bonjour
200g / 3 sorti

Küpsised Selga
180g / 2 sorti

Jäätee Nestea
1,5L / 2 sorti

Vahuvein Törley
11%, 0,75L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor Almond Oil
1L

Tomatimahl Magnum
(cayenne pipraga)
100%, 1L

Šampoon Fructis
Good Bye Damage
(kahjustatud juustele)
250ml

7.45 €/kg

3.70 €/kg

2.93 €/kg

6.50 €/kg

1.12 €/L +0.08

7.92 €/L

12.76 €/L

2.10 €/kg

6.41 €/kg

2.76 €/kg

5.67 €/kg

4.40 €/kg

0.65 €/L +0.08

0.03 €/tk

2.56 €/L

2.56 €/kg

3.20 €/kg

2.48 €/kg

7.28 €/kg

0.72 €/L +0.04

0.02 €/tk

15.20 €/L

3.96 €/kg

1.76 €/kg

5.50 €/kg

0.39 €/L +0.08

1.56 €/L +0.08

8.46 €/kg

35.60 €/L

2.60 €/kg

3.27 €/kg

2.20 €/kg

2.88 €/kg

0.39 €/L +4x0.08

4.64 €/L +0.08

3.56 €/kg

5.64 €/kg

4.90 €/kg

2.67 €/kg

0.65 €/L +0.08

al 4.91 €/L

7.52 €/L

3.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

3.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

24.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates

Siider Puls
(maasika-laimi maitseline)
4,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.



Kuulutaja reede, 20. juuni 201414 Kuulutused

KINNISVARA

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

• Pakun kõrgust armastavale perele 
korterit Rakvere kesklinnas V korrusel. 
Kauplused, koolid, lasteaiad, ujula, 
bussijaam, kohvikud mõnesaja meetri 
raadiuses. Tel 5210 530
• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Rakveres. Omanikult. Hind 11 000 €. 
Tel 5332 4120
• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa ahiküttega korter (28 m2) 
Rakveres Tööstuse tn 25-10. Hind 
7500 €. Tel +358 5381 6516, +358 0417 
020 967
• Kundas müüa väga korras 1toaline 
korter (III k.), kauplus üle tänava. Otse 
omanikult. Tel 686 1154

• Müüa kõigi mugav. renov. hea 
asukohaga 1toaline korter Türil. 
Majas ühistu, internet, soodsad 
maksed. Tel 5294 787

• Müüa korter Tallinnas Mustamäel 
Akadeemia tee 46 (2/5, 24 m2). Ilus ja 
kõigi mugavustega, roheline piirkond. 
Hind 34 500 €. Tel 5551 8067

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

• Müüa 2toaline korter Kungla 9 II 
korrus, remonti vajav, aknad pargi 
poole. Hind 20 000 €. Tel 5012 329
• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla 11. Hind 27 000 €. Tel 5326 9908
• Müüa 2toaline korter  Lepnal 
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast 
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
• Müüa 2toaline korter Essus. Hind 
5000 €. Tel 5693 1133
•  Müüa 2toaline  er iprojektiga 
euroremonditud korter  Kundas 
Kasemäe 11 (I korrus). Hind 13 500 €. 
Tel 5698 6777
• Müüa 2toaline kap. remonti vajav 
korter Väike-Maarjas. Tel 5398 2864
• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10 (5/5), vajab san.remonti. Hind 
2500 €. Tule vaata ja tingi! Tel 5551 8067
• Müüa 3toaline kõigi mugavustega 
k o r t e r  ( 4 8 , 5  m 2 ) ,  t u r v a u k s , 
pakettaknad, el.boiler, vann, WC 
samas ruumis. Ruumid soojad, korter 
I korrusel, päiksepoolne, kom.maksed 
ei ole suured, ühistu, kelder. Asukoht 
Lääne-Virumaa Lennuki tn. Otse 
omanikult, hind kokkuleppel. Tule ja 
vaata, tee oma pakkumine! Tel 5815 
2893, 5391 5613
• Müüa Kadrinas Rakvere tee 3 
3toaline rõduga korter (64 m2), vajab 
sanitaarremonti, III korrus. Hind 12 
000€ Tel 5332 1732
• Müüa soodsalt 3toaline  kõigi 
mugavustega korter Tapa Üleviste 7. 
Aknad vahetatud, turvauks, toad eraldi, 
vannituba ja WC eraldi, keskmise 
suurusega köök, avar rõdu, hoone ees 
kõrghaljastus + parkimisvõimalus, 
muru, suur laste mänguväljak. Hind 
4750 €. Otse omanikult. Tule ja vaata! 
Kiire! Tingi! Tel 5391 5613
• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Uhtnas. Tel 5569 5278

• Müüa 3toaline k.m. korralik 
ja remonditud korter Laekvere 
alevikus Vassivere Põik 4-19. Hind 
15 000 €. Tel 5821 5045 või e-mail 
albenz@hotmail.com

• Müüa 4toaline korter Rakveres 
Kungla tn. Tel 5109 274
• Müüa Haljalas renoveeritud kõigi 
mugavustega 4toaline korter või 
vahetada korteri, maja või suvila vastu 
Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmus või 
mujal mere ääres. Tel 5568 6385
• Müüa 4toaline korter Haljalas. Tel 
5569 7833

Müüa suvilate piirkonnas Toila vallas 
Martsa külas 2-korruseline telktüüpi kõr-
valhoonega puidust maja. Maja ümber 
aed, viljapuud ja marjapõõsad. Krunt 
ümbritsetud kõrge hekiga, suhteliselt pri-
vaatne. Sauna osa vajab renoveerimist. 
Mõnus koht puhkuseks ja soovi korral 
väikese ümberehitusega aastaringseks 
elamiseks. HIND 19999 EUR. Helista 
5333180 Olev

Müüa Võsu keskuses, Mere tn. 1, jõe ää-
res tore suvituskoht, merest ca 250 m 
kaugusel. Krunt ümbritsetud aia ja heki-
ga, privaatne. Maja on palkidest. Tule 
vaatama. Maja on aastaringseks kasuta-
miseks. HIND 109000 EUR. Helista 
5333180 Olev

Müüa Päides, Sipelga 12, rahulikus piir-
konnas suvekodu  aiamaaga, maja ümber 
kõrghaljastus, mõnikümmend meetrit 
eemal jõgi. Sobib inimesele, kes naudib 
rahu ja tegelemist  aiaga. HIND 37000 
EUR. Helista 5333180 Olev

Müüa talukoht Rakverest umbes 15 km 
kaugusel, Vinni vallas, Voorel. Tubades 
on laudpõrandad. Kinnistu juurde kuulub 
suur kõrvalhoone. Aias kasvavad vilja-
puud, marjapõõsad, hoovil on salvkaev. 
Krundi suurus 3500 m². HIND 32800 EUR. 
Helista 5063921 Galli

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

Müüa privaatne maja Rakvere linna piiril, 
Piiral, Rannapungerja mnt. Kvaliteetselt 
remonditud, majas on õhksoojus kamin, 
4 tuba, suur köök koos köögimööbliga, 
aias viljapuud, majas 2 pani paika, 2 tua-
le . Kõrvalhoones saun, garaazh ja kel-
der, tuale  ja suvetuba. Krundi suurus 
2 100 m². Ümbrus vaikne, maja ees täna-
vakivid. HIND 121000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Kadrinas Pargi 26 müüa 4toaline väga 
heas seisukorras avara planeeringuga 
korter. Korteril aknad vahetatud, põran-
datel laminaatparke . Korteri juurde 
kuulub keldriboks. Maja ümber kõrg hal-
jastus. HIND  18700 EUR. Helista 
5063921 Galli

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

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

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

Müüa renoveeritud 2-toaline korter Vin-
nis, Kiige 3, 5-korrusel. Köögimööbel 
hinna sees, soe korter, uus elektrijuht-
mes k. HIND 15500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa äsja renoveeritud 2toaline avatud 
köögiga korter Rakveres, Tuleviku 5. Toi-
miv korteriühistu. Korter on tühi ja sisse 
kolimiseks valmis. Kommunaalkulud su-
vel 30 eurot, talvel 120 eurot. HIND 
21500 EUR. Helista 5530227 Eino

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

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

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

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

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID MÜÜA MAJAD

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

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5 
m2, krunt 1284 m2, H: 19 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt 
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2, üp 
153 m2, kõrvalh, kaev, H: 26 600 € tel: 58 
00 36 
Rakvere, Kanarbiku, üp72,1m2, krunt 608 
m2,maj h H:42000€ tel:5800 3648, Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000€ tel: 
58003648 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 5288670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 11 
727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puurkaev, 
H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 47 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 580036 
48 Merle
Vinni v, Vetiku küla, üp 123,3 m2, krunt 
4400 m2, , saun H: 54000€ tel: 58003648 
Merle
Sonda al, Karja tn, üp 93,4 m2, krunt 
1800 m2, 3 tuba, keskküte, saun                
H: 23 000 € tel: 5800 3648 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15900€ tel: 51 16 
466 Helve
Vihula v, Annikvere küla, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tapa vald, Nõmmküla, krunt 2 ha, privaat-
ne ja ilus asukoht tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt 
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851 
m2, H: 19900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H: 
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 €
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha,                        
H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 88 
670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 
Viru-Nigula, Mahu küla, elamumaa 14 
347 m2, 90202:006:0138, H: 79 890€, tel 
52 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2,      
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

ÜÜR

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

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov, ahiküte H: 22000€ tel. 5288670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2            
H: 19 500 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahi-
küte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel 
5288 
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.           
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,         
H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k                
H: 29 000 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu 
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Rakvere, Rohuaia, II k, üp 29,2 m2,             
H: 7 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda, Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu     
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda, Aia 2, III k, üp 39,1 m2 H: 675 € + 
KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 4, I k, üp 38,1 m2 H: 2250 € 
+ KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Pargi 8, I k, üp 36,4 m2 H: 5500 € 
tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H:6000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, 38m2, I k, H:4600 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõ-
du. H:3900 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2,    
H: 3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2, 
renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k 
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88670 Mare
Rakvere, Tallinna 16, üp 63 m2, II k          
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k.,         
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere, Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,    
H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin 
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 12, IV k, üp 56 m2 H: 1300 € 
+ KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2 H: 
5600 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,       
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp 
67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,            
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k,           
H: 9 000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v, Kiige 3, I k, üp 63,5m2, H: 6000 € 
+ KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, Vk, kamin H: 47 000€ tel: 5013658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
3050€ + KÜvõlg 2800€ tel:5013658 Anu 

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

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

Müüa Arkna tee 1E, Rakvere
Üldpind: 2 160 m², krundi 
suurus: 3 600 m². 
Hind 300 000 eurot

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

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

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

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

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

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

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

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot
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ÄRIPINNAD

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Soovin osta  1-  v õi  2toalis e 
keskküttega korteri Rakveres esimesel 
või teisel korrusel, hind kuni 15000 €. 
Tel 5457 6756
• Soovin osta remonti vajava 3toalise 
korteri Rakveres või lähiümbruses. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 5188 
770
• Ostan remonti vajava maja Rakveres. 
Tel 5031 849
• Ostan maja Rakveres. Tel 5252 303
• Ostan  talukoha ,  võib vajada 
suuremat remonti. Tel 5187 979
• Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5567 
7790
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• 49a mittesuitsetaja naisterahvas 
soovib soodsalt üürida 1toalist 
möbleeritud mugavustega korterit 
Rakveres. Tel 5331 5247
• Kaks meesterahvast otsivad 2toalist 
kõigi mugavustega korterit Rakvere 
kesklinnas. Soovitavalt I või II korrus. 
Tel 5637 9935
• Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Rakveres. Tel 5672 0204

• Võtan üürile maamaja. Tel 5393 
7172

• Üürile anda Rakveres 1toaline k.m. 
möbleeritud korter. Tel 5346 9751
• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
1toaline k.m. korter. Tel 5834 5436
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5358 6829
• Üürile anda 2toaline mugavustega 
korter Vinnis, värskelt remonditud. 
Tel 5083 997
• Üürile anda 3toaline korter Haljalas. 
Tel 5564 1897
• Anda üürile 4toaline möbleeritud 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5305 
3522
• Anda üürile 4toaline korter Haljalas. 
Tel 5569 7833
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

• Ostan korraliku Moskvitch 2141, 
samas ostan VAZi varuosadeks. Tel 
5157 395
• Ostan VAZide uusi plekke, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Ostan sõiduauto kasutatud järelkäru. 
Tel 5742 0668
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

• Müüa või üürile anda äripind 
Rakvere kesklinnas. Maja 86 m2, vesi, 
kanalisatsioon, tööstusvool, hoov. Tel 
5181 324
• Lille 18 anda rendile kaarhall. 450 
m2, WC, kontor, videovalve, korralik 
remont. Tel 5164 685

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Audi A4 1997.a sõidukorras, 
kehtiv kindlustus, üv 03.2015. Hind 
1350 €, tingi! Tel 5838 8787
• Müüa Ford Focus 2003.a 1,8TD 
laugpära. Auto heas korras. Hind 2650 
€, võim. vahet. odavama sõiduautoga. 
Tel 5024 288
• Müüa Mazda 323 1,6 bensiin 1994.a 
63 kW universaal, ülevaatus puudub, 
sõidab. Tel 5805 3468
• Müüa MB 814 madel, tent, kast 5,7 
x 2,3 x 2,2, suur kabiin, veljed 17,5, 
kandevõime 3,2 t. Korralik. Hind 4200 
€. Tel 5553 6535
• Müüa Nissan Sunny. Hind 180 €. Tel 
5660 3408
• Müüa Opel Astra universaal, 1,6i, 
2007.a, hall metallik, 5 ust. Sõiduk 
väga heas korras, uuevääriline, 
omab ülevaatust 2016.05, täiuslik 
hooldusraamat. Sõidukil olnud üks 
omanik. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa Opel Vectra 1996.a, ülevaatus 
novembri lõpuni, valuveljed, bensiin. 
Hind 700 €, tingi! Tel 32 59 132, 5665 
4268 (õhtuti)

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233
AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Tel:Tel:

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta

SÕIDUAUTO ja
KAUBIKU RENT!

kuni 7 kohta
Oleme avatud ettetellimisel!Oleme avatud ettetellimisel!

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

AuTo   HoUsE OÜ

Tunnihind alates

Autode hooldus ja remont,
starterite ja generaatorite remont,

õlivahetus, keevitustööd,
diagnostika, rehvide vahetus

Helista ja küsi lisa:

5636 5465
5561 5743

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

V , RÕIDU AKVERE2C

L -VÄÄNE IRUMAA

SOODSAIM
AUTODE REMONT

13 €/h

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

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

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

• Müüa renov. kõigi mugavustega 
4toaline korter Roelas otse omanikult. 
Tel 5553 7876 või kiriannale@hotmail.
com
• Müüa 4toaline korter Tamsalus. Tel 
5577 062, Tarmo
• Müüa maja 12 km Rakverest, hea 
asukoht. Tel 5542 180
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Viru-Jaagupis. Tel 5529 
619
• Müüa maja Vihulas. Tel 5814 3321

• Müüa kinnistu metsa ja maaga 
3,11 ha (71601:004:1200) L .-
Virumaal. Tel 5210 534

• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa Võsul suvila. 3 tuba, saun. Tel 
5849 0133
• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385

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

• Müüa garaazh Tuule tn lõpus. Lagi, 
seinad, põrand vooderdatud puiduga. 
Tel 5098 440

134 m2, krunt 550 m2.
I korrusel garaaz, katlaruum

(oma gaasikatel), esik, avatud

köögiga elutuba väljundiga

terrassile ning saunaruumid. II

korrusel kaks rõdudega suurt

m a g a m i s t u b a , t r e p i h a l l ,

wc/vanni tuba. Pi i ratud ja

haljastatud aed.

Tee oma
hinnapakkumine! Tel.

5062525

Müüa majaosa
Rakveres Ilu pst.

(66301:027:0049)

• Müüa Opel Zafi ra Comfort 2,0TDi 
2001.a, 74 kW, hõbemet., 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiiruse hoidja, 
el. aknad, 2 võtit, kehtiv ülevaatus 
02/2015. Äsja Hollandist. Soodushind 
2670 €. Rakveres. Tel 5300 5885
• Müüa Peugeot 406 66kW, diisel, 
kehtiv ülevaatus, sp.näit 125 857 km. 
Tel 5292 661       
• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDi, 
2001.a,  66 kW, hõbedane met., 
kesklukk, sign., el. aknad, valuveljed, 
pl.soojendus, kehtiv üv 09/2014. Heas 
korras, 2 võtit. rakvere. Tel 5300 5885
• Müüa VW Caravelle 94.a, 2,0 bensiin. 
7 kohta, sõidukorras. Hind 2000 €. Tel 
5083 997, 5083 993
• Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel 
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust, 
universaal, üliökonoomne, rikkalik 
lisavarustus. Väga heas korras. Otse 
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa Volvo V40 1,9TDi 2001.a, 85 
kW, tumehall met., kesklukk + sign., 
kliimaautomaat, püsikiiruse hoidja, 
4xel. aknad, valuveljed, heas korras, 
kehtiv ülev. Äsja Hollandist, soodsalt. 
Rakvere. Tel 5300 5885
• Müüa heas korras ATV Polaris 1999.a 
diisel, 4x4. Hind 3600 €. Tel 5121 903
• Müüa mootorratas Suzuki GSF 
600 57 kW 96.a (punane, uus aku, 
küünlad...). Tel 5198 2858
• Müüa UAZ varuosad: kabiin, raam, 
mootor ja muid juppe. Tel 5691580

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

www.kuulutaja.ee

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

•  Õ h t u j u h t :  j u u b e l i d , 
estraadiprogramm, ansambel. 
Taskukohane hind. Tel 5535 885

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus
• Transport  ja kolimine parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

• TV- ja sat.süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
•  Ko dulehte de valmistamine, 
arvutite remont ja hooldus. Tel 5304 
6141
•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
•  A u t o d e  p u k s i i r t e e n u s , 
ehitusmaterjalide vedu. Tel 5206 306
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761

TEENUSED • Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

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

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

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

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

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743
• Taf Building OÜ soojustab ja krohvib 
teie eramu või kortermaja fassaadi. 
Tel 5664 9835
•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  ja  mu u d 
ehitustööd. Tel 5157 386

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

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

• Teeme ehitus-, remont-, lammutus- 
ja siseviimistlustöid (majad, saunad, 
korterid) eraisikutele, firmadele. 
Terrasside ja varikatuste ehitamine. 
Tel 5045 560

• Kogemustega ehitusmees teostab 
kõiki üldehitustöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5290 735

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Tööd Bobcatiga, haljastustööd. Tel 
5143 783
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113
• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990
• Trimmeritööd. Tel 5539 328
•  P a k u m e  m u r u n i i t m i s -  j a 
trimmerdamisteenust. Helistada 
õhtuti 5190 8253
• Pakume muruniitmis teenust ja 
kinnisvara hooldust. Tel 53942650
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI
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www.kuulutaja.ee

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

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

OÜ TENITO

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

5557 35825557 3582
RAAMATUPIDAMISTEENUS, 

FIRMA ASUTAMINE 
Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

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

529 1288
saasu.ehitus@gmail.com

www.saasu.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

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

MURUNIITMISTEENUS

25
€

/ h

5341 6064
mn26@hot.ee

Sobivad suuremad aiad ja platsid!

Niidulaius 1350 mm

PUURKAEVUDE  JA 
MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

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

KODU
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa uued rahvarõiva käised. 
Põhja-Eesti muster, käsitsi tikitud, 
kuldsed litrid. Hind 200 €. Tel 5908 
5907
• Müüa suur viigipuu. Tel 5210 146
• Müüa sügavkülmkapp (kõrgus 1 m, 
laius 60 cm, sügavus 70 cm, hind 35 
€) ja korralik gaasipliit (hind 35 €). Tel 
5815 2893
• Müüa hele sektsioonkapp kahes 
osas, kõrgus 1,70, klaasuksed. Hind 35 
€. Tel 5815 2893
• Müüa Võru sektsioon ja köögikapid. 
Tel 5111 458
• Müüa odavat mööblit. Tel 5853 4573
• Müüa telerialus (kapp, k 57 cm, l 170 
cm, s 49 cm, laminaat, kirss). Hind 50 
€. Tel 5346 8530
• Müüa õmblusmasinad .  Ühel 
elektrimootoriga jalamasin Velrtash 
(hind 75 €). Tel 5815 2893
• Müüa  uued puidust raamiga 
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks 
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050 
mm (kõrgus), 1/3 on avatav. Kolmanda 
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav. 
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050
• Müüa naistejalgratas. Tel 5198 4315
• Müüa kolmerattaline jalgratas 
Schwinn – 24’’ (50 x 50 pakikorv). Uus, 
pakendis. Hind 275 €. Tel 5815 2893
• Müüa 3käiguline vähe kasutatud 
jalgratas Rocky Bay-Bike ja laua käi. 
Helist. Õhtuti tel 32 444 22
• Müüa kalmistupinke. Tel 5382 8432

• Müüa hauapinke. Tel 5566 3501

• Müüa surnuaia pinke (saar). Tel 
5695 4670

• Müüa uus massaazhitool käte- ja 
peatoega. Hind 35 €. Tel 5815 2893
• Müüa parketti (pruun, 7,5 m2). Hind 
25 €Tel 5815 2893
• Müüa laevalgusti (valge). Hind 10 €. 
Tel 5815 2893
•  L E M M U  K I V I  –  k o d u m a i n e 
looduslikult lihvitud värviline kivi aeda, 
teele, kalmistule. Erinevad suurused. 
Müük lahtiselt ja pakendatuna 20kg 
kottides. Vajadusel transport. Tel 
5053 340
• Müüa aiavõrk (tsingitud, läbimõõt 
2 mm, kõrgus 1,5 x 25 jm). 2 rulli, 
pakendis. Tel 5805 3468
• Müüa aiavõrk  (vinüülkattega, 
läbimõõt 2,2 mm, kõrgus 1,2 x 20 jm). 
6 rulli. Tel 5805 3468

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

• Müüa saunavihad ja kaseluuad 
kohaletoomisega (65 senti/tk). Tel 
5614 8116
• Teen ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• Ostan igasugust katkist kodutehnikat,  
vanametalli, vanaaegseid rahasid, 
medaleid, mööblit, raamatuid ning  
toidunõusid. Tel 5619 2112
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid (kila-kolani). Tel 5031 
849
• Ostan nõukogudeaegse jalgratta. 
Tel 5039 650
• Ostan remonti vajava jalgratta, 
muruniitja, trimmeri. Tel 5134 287
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju. 
Tel 5031 849
• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha. Tasu Eesti Panga kurss + 
10%. Tel 5043 349
• Ostan Vene-ae gs et  tehnilist 
k i r j a n d u s t  ( a u t o d ,  t r a k t o r i d , 
mootorrattad). tel 5039 650
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Kollektsionäär ostab Vene-aegseid 
kopikaid, märke, medaleid, ordeneid, 
tsaariaegseid münte ja paberraha. 
Küsige minu hinnapakkumist. Samas 
aitan Teil tasuta münte ja medaleid 
hinnata. Tulen ise kohale. Aus kaup, 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683
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• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

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

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

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

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

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504
• Müüa lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

KÜTTEPUUD

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

EHITUS
• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee
• Müüa õhukuivad prussid 200x150. 
Hind 100 €/tm. Tel 5395 0313
• Müüa vundamendiplokid Rakveres. 
Hind kokkuleppel. Tel 5190 4833
•  M ü ü a  v u n d a m e n d i p l o k i d , 
kaevurõngas (lm 3 m). Tel 5819 1333
• Müüa nurgasaag Metabo. Tel 5198 
4315

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

• Ostan 5,1m laepaneele (20 tk). Tel 
5039 650
• Ostan kasuatud eterniiti (suur, 
väike). Tel 5543 596

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

34 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

MÜÜAÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

MÜÜA SOODSALT

-SAETUD LÕHUTUD

KÜTTEPUID

Tel 5463 2596

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

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

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
• Müüa kvaliteetset toidukartulit 
asukohaga Aasperes. Transpordi 
võimalus. Tel 5565 1553
• Müüa paaritumisealisi lihaküülikuid. 
Info tel 5547 194
• Müüa poegadega muskuspart. Tel 
5843 7046
•  Mü ü a  ka r t u l i ka s t i d  ( 2 4  t k ) , 
kultivaatori C-piid, kreissaag (ketta 
läbimõõt 70 cm) ja elektrimootorid. 
Tel 5292 661

•  O s t a n  t r a k t o r i l e 
kartuliharimisriistad. Tel 5039 650
• Ostan tee seemne juuretise. Tel 
5815 2893

LOOMAD

• Ära anda kolimise tõttu suurem 
sõbralik hundikoer, eriti sobib lastega 
peresse, kuna on väga sõbralik. Telefon 
5813 4676
• Müüa armas bolonkakutsikas. Tel 
5305 3227
• Müüa haruldasi hiidküülikuid. Tel 
5892 7966
• Müüa kaks erilist jänkut ainult 
lemmikloomaks. Tel 5634 9637
• Müüa hõbeküülikuid. Tel 5686 8990

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

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%

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

•  O s t a n  r e s t a u r e e r i m i s e k s 
nõukogudeaegseid automudeleid  
ja pedaalauto lastele, erinevate 
mänguasjade kollektsioone ja Norma 
mänguasju. Tel 5665 5551
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

Täpsem info:
5621 7204

www.plantest.eu

Mugulbegoonia

Peiulill

2,25 €

0,50 €
L ,ISAKS PALJU TEISI ISTIKUID

R K 23.AKVERES UNDERI

A :VATUD
L P 11.00 – 15.00

P.S. Tasumine sularahas!

Kõik, kes ostavad

tooteid eest,13 €
osalevad loosis.

„S “IRTSUD„S “IRTSUD

Auhindade eest

hoolitseb:

• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
(lepp, kask, haab, metskuiv), pikkus 
vastavalt soovile, transport. Tel 5293 
945
• Pliidi- ja ahjupuud (kuiv). Tel 5819 
1333

Teostan Teie ideed!

ÜLDEHITUS

KÖÖGID

VANNITOAD

SAUNAD

• Müüa puhastatud musta mulda 5 € 
tonn + transport. Tel 5376 5551
•  M ü ü a  v a a k u m p u m p 
(elektrimootoriga), väike Soome 
heinakaarutaja, teraviljakombain 
Niva kallaku transportöörlint. Tel 
5292 661

•  M ü ü a  D o n  k o m b a i n i 
plokikaaned (komplektsed). Tel 
5210 534

•  Mü ü a  s õ n n i ku t  (o d av a l t )  ja 
gaasiballoon. Tel 5833 0153
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

VANAVARA

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kummuti, ümmarguse laua, 
toole, kohviveski jne esemeid. Tel 
5031 849
• Ostan vanu märke, silte, emblee-
me. Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

TÖÖ
• Kõrgharidusega 30a. naine otsib 
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
• Otsin lapsehoidjat 3aastasele poisile. 
Elame Rakveres Lennuki tn. Soovitav 
vene keele oskusega. Väga kiire! 
Helistada õhtul tel 5590 3127
• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
• Vajatakse saemeest, vajalik B-kat. 
juhiluba. Vajadusel väljaõpe ja 
varustus. Tel 5393 4973
• Vajan võsameest Rakverest. Varustus 
minu poolt. Tel 5673 5648
• Pakun tööd kaubikujuhile. Vedu 
Rakverest Tallinnasse viis korda 
nädalas. Tel 5622 9600

• Otsime koostööpar tner iks 
Norra 3-6 liikmelist brigaadi 
üldehitus- ja sis eviimistlus 
töödele. Kontakttel 5349 5030 või 
kirjutada e-posti aadressile mart@
hmkehitus.ee

• Pakume tööd keevitajatele. Info 
telefonil 5029 342
• TELLINGUTE PAIGALDAMINE 
SOOMES. Pakume tööd tellingute 
paigaldajatele Soomes. Nõudmised 
kandidaadile: eelnev töökogemus 
antud valdkonnas vähemalt 1 aasta, 
kehtiv tööohutuskaart (roheline kaart), 
EU pass või tööviisa, soome või inglise 
keele oskus suhtlustasandil, soovitav 
juhilubade ja sõiduki olemasolu. 
Töötasu alates 9,50 €/h bruto. info@
telinemies.com, tel 5591 4932, Tallinn
• Metallitöödega tegelev ettevõte pakub 
tööd keevitajatele, metallitöölistele, 
montaazhitöölistele. Kontakt 5029 
342
• Võtame tööle autoremondilukksepa. 
Tel 5192 0899
• CarDrive’i autoteenindus pakub 
Rakveres tööd autopesijale. Tel 5073 
030
• Pakkuda tööd üldehitajatele ja 
katusepaigaldajatele. Info tel 5278 
191, www.worcly.ee

• Pakun tööd kivikorstna ladujale 
eramajas ca 6 meetrit. Tel 5259 490

• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht 
asub Sondas. Helistada tööpäeviti 8-17  
tel 5180 106
• Pakume tööd karjakule ja lüpsjale. 
E l a m i s v õ i m a l u s  t a l u  l ä h e d a l . 
Joodikutel ja seiklejatel mitte helistada. 
Talu asukoht Kadrina vald Võipere 
küla. Info tel 5242 139, Ats

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

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

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

TUTVUS
• NB! 40-50a sale daam. Kui soovid 
leida oma unelmate meest, siis siin ta 
on. Sms tel 5807 6422, Silver
• 47a sümpaatne mees Rakverest. 
Otsin tantsupartnerit, kasv vähem. 168 
cm. Tel 5609 5128

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

• Taaskasutuskauplus  Maara 
Rakveres Võidu 52. Müügil hea 
valik ülikondi

• Tere tulemast! Avatud uus Kaukaasia 
šašlõki Aseri köök Tallinna tn 69 kella 
10.00 – 22.00
Tel 5801 8832

SELENA
KAUPLUSES

R , T 6AKVERE ULEVIKU

U ,US KAUP MEESTE

NAISTE JA LASTE

RIIDEID.

M .ÄNGUASJAD

T – R 10.00 – 17.00

L 10.00 – 14.00

MUUD

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

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

• ALUMIINIUM KATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418
• Müüa uus aku (75Ah - 720A), kuiva 
haavaplanku, akulaadija ja start. Tel 
5660 3463

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

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

Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

Ootamatult on meie seast lahkunud

ALGIS ROOTS

18.VIII 1975-10.VI 2014

Südamlik kaastunne poeg Rometile ja 
teistele lähedastele.

Lapsepõlvesõbrad

Südamlik kaastunne Enele, Ailile ja 
Voldemarile peredega

HELDUR RUMBI

kaotuse puhul.

Elmi 

Südamlik kaastunne Milvi Alijevile 

EMA 

kaotuse puhul.

OÜ Lihakarn

Mälestame toredat õpetajat ja 
naabritädi

SALME HÕBEMÄGI

Naabrilapsed

Siiras kaastunne Linda-Vaikele kalli 
abikaasa

   LEMBIT JOHANNES LUHNI 

  kaotuse puhul. 

      KÜ Küti 17 I trepikoja rahvas

Avaldame kaastunnet Sergei Stsherbinskile 
kalli 

ISA
kaotuse puhul.

          Svetlana, Nikolai, Merike, Ille,
         Maria, Arnold, Vadim ja Ruslan

Mälestame endist ja viimast Kaarli-
Raudlepa Algkooli õpetajat

SALME HÕBEMÄGI

Südamlik kaastunne Antsule.

Kooli õpilased

Avaldame kaastunnet naabripoiss 
Antsule perega ema

SALME HÕBEMÄGI 

kaotuse puhul.

Naabrilapsed mängumaalt

Avaldame kaastunnet Natalja 
Medžidovale kalli 

ISA

kaotuse puhul.
  

Turu Kaubamaja kollektiiv

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku minna laskis Sul?

Sügav kaastunne vend Voldemarile ja 
lähedastele 

HELDUR RUMBI 

kaotuse puhul.

Mälestab
Feka-Ekspress OÜ

kollektiiv

Su kalmul mälestuste küünal
las loidab sooja leegiga.

Kallist ema
 

EDA KUGAPI

 mälestavad ja meenutavad
65. sünniaastapäeval

tütred Maila, Svetlana,
Kaire peredega

Südamlik kaastunne Aivole, Annele ja 
Eivorile peredega 

VIRVE MIRKA

kaotuse puhul.

Agnes ja Hildegard

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800
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Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Tapa 1 ja Tapa 2- 18.06. Tapa val-
last Vahakulmust leitud 2 isast 
kutsikat.

Taks - 16.06.14 Sonda vallast 
Koljala külast leitud isane taksi-
laadne koer.

Laika - 14.06.14 Sõmeru vallast 
Sämi Tagakülast leitud isane lai-
kalaadne koer.

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 ______________________________________________      
Värske kartul kg 1.50 4.00______________________________________________      
Petersell kg 8.00 ______________________________________________  
Küüslauk kg 7.00 ______________________________________________  
Murelid kg 3.00 3.80______________________________________________
Värske kapsas kg 1.20  ______________________________________________
Till kg 10.00 12.00______________________________________________  
Suvikõrvits (Eesti) kg 3.00  ______________________________________________  
Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________
Värske kurk  kg 2.80 3.00 ______________________________________________
Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
Tomat kg  2.50 4.00______________________________________________     
Roheline sibul kg 3.00______________________________________________
Värske hapukurk kg 5.00  ______________________________________________
Salat kg 3.00  ______________________________________________ 
Lillkapsas kg 3.00  
______________________________________________
Soolaheeringas kg 2.30  
______________________________________________
Värske räim kg 1.30 
______________________________________________
Maasikad (Poola) kg 2.50                          ______________________________________________
Maasikad (Eesti) kg 3.00 5.00______________________________________________
Aprikoosid  kg 3.50               ______________________________________________
Mesi (0,7 kg) purk 4.50              ______________________________________________
Naeris kg 2.00               ______________________________________________
Porgand kg 2.00               ______________________________________________
Suhkruhernes kg 8.00               

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 19. juuni 2014

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 - 16.00

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

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

Maris Marko

Huviseltsi Elujoon tuumiku 
moodustavad vanemad ini-
mesed, kel pensionipõli 
käes, aga nendega on liitu-
nud ka üsna palju tööealisi. 
Kokku on seltsi tegevusse 
kaasatud üle 300 inimese.
„Meie sihtgrupp on kõik, kes 
tahavad midagi teha. Peami-
selt toimetame eakate baasil, 
aga ootame hirmsasti, et 
meile ka järelkasvu tuleks, 
sest üle kuu matame keda-
gi,“ tunnistas Elujoone eest-
vedaja Malle Kaarmann. 
Kindlasti ei tohiks lasta kaot-
si minna eakate käsitöö-
meistrite tarkust ja kogemu-
si, vaid see tuleks teistele 
edasi anda.
„Ega me siin mingit suurt 
kunsti tee,“ rääkis Kaar-
mann. Samas on Tsentrumi 
ostukeskuse teisel korrusel 
asuva käsitöökeskuse seinad 
ja lauad täis seltsi liikmete 
käsitööd, mis on müüki pan-

Prouad omandavad 
kaasaegseid oskusi

dud, ja nii mõnigi asi võtab 
lausa ahhetama. Eriti püüa-
vad pilku lapitehnikas teh-
tud päevatekid (hinnad alla 
100 euro) ning ilusad ja tuge-
vad poekotid. „Meil on hea 
sõber Bellus, kes meile riide-
tükke annab,“ kiitis Kaar-
mann.
Prouad ei käi koos ainult 
kindamustreid vahetamas ja 
noorpõlve meenutamas. 
„Tahetakse teada, mida 
kaasaeg pakub. Kui ta läheb 
poodi, siis ta ei tea sedagi, 
mis on mille jaoks. Siin me 
saame näiteks proovida 
kaasaegseid õmblusmasi-
naid, vaadata, milliseid või-
malusi üldse on.“
Elujoonel on koostööleping 
töötukassaga, selle kaudu 
käivad seltsis vabatahtlikuks 
töötud. „Siin saab selgeks, 
kuidas midagi ümber teha 
või õpitakse lihtsalt kuduma 
või heegeldama. Kui ka kusa-
gile tööle ei saa, õpitakse 
siiski oma aega targemalt 
veetma kui lihtsalt virise-
des,“ rõhutas Kaarmann.
MTÜde elu on enamasti pro-
jektipõhine. Huviselts Elu-
joon on just lõpetamas Ko-
danikuühiskonna Sihtkapi-
tali toetatud projekti „Töö-
toad“, mille raames toimu-
sid igal teisipäeval õpitoad. 
Toetuse abil osteti seltsile 
uus õmblusmasin, overlok-

masin ja kaartide pressimise 
masin.
Peamine kanal, mille kaudu 
Elujoon oma töötubadest 
teavet jagab, on Facebook. 
Paraku kõik eakad seal ei käi, 
tõdes Kaarmann. „Paljudel 
puudub aparatuur, paljudel 
ka oskused.“ Küll aga kutsus 
Kaarmann kõiki Tsentrumis 
asuvast käsitöökeskusest lä-
bi astuma. Olgu siis midagi 
ostma, käsitööalast nõu kü-
sima või hoopis prouadele 
sitsikangast ja sokilõnga too-
ma. Materjalid kuluvad alati 
marjaks, aga kõige rohkem 
on Elujoone prouadel hoo-
pis printerit vaja. Sellist, mil-
lega saaks ka  paljundada ja 
skaneerida. Ikka selleks, et 
mustreid, tööjuhiseid ja 
muud sellist koguda ning ja-
gada. „Oleme püüdnud ka 
selleks projektitoetust saada, 
aga siiani pole õnnestunud,“ 
ohkas Kaarmann.
Teine mure, mis huviseltsi 
vaevab, on seotud ruumide-
ga. Ka nemad unistavad sel-
lest, et linnal võiks olla seltsi-
maja, mida saaksid kasutada 
käsitööseltsidki. „Ma vaatan 
kogu aeg linna Rimi hoonet – 
miks ei võiks see olla seltsi-
maja. Seal saaks üritusi teha 
ja kõike. Aga meie riigis on 
härra Raha peremees,“ oh-
kas Malle Kaarmann. 

Huviselts Elujoon on 
MTÜ, mis koondab kä-
sitööhuvilisi inimesi. 
Koos vahetatakse os-
kusi ja kogemusi, õpi-
takse uusi asju ja mee-
nutatakse vanu. Seda 
kõike usinalt, kuid 
projektipõhiselt.

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

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

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

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Käsitöökeskus Tsentrumi ostukeskuse teisel korrusel.
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MÕNE REAGA

Grossi Toidukaubad Viru 
Rallit vaatama kogunenud 
tuhanded pealtvaatajaid 
nägid pea igas võistlusklassis 
tasavägist heitlust kuni 
viimase kiiruskatseni. Ralli 
absoluutvõidu pälvisid Tim-
mu Kõrge- Erki Pints, kes ed-
estasid Aleksei Lukjanuki - 
Aleksei Arnautovit pisut 
vähem kui poole minutiga.
MM-Motorsport meeskonna 
Ford Fiesta R5 autol sõitnud 
Kõrge ei andnud ralli 
avapäeval nelja kiiruskatse-
ga enda valdusesse saadud 
liidrikohta kordagi käest. 
Finišis oli Kõrge tulemusega 
rahul, tõdedes, et tegu oli 
raske ralliga.

Liider ei vääratanud
„Kindlasti oli see raske ralli, 
olud olid keerulised, kuid 
meie jaoks sujus kõik hästi. 
Omad väikesed momendid 
kindlasti olid, kuid väga olu-
line on see, et oleme autoga 
juba väga hea tunde saanud. 
Hea tunne tekkis juba Harju 
ralli lõpus, mis jätkus nüüd 
siin, väga rahul tulemusega,“ 
rääkis Kõrge autospordiliidu 
pressiteenistuse vahendusel.
Absoluutarvestuse teine ja 
klassi N4 esikoht kuulus na-
gu mainitud Aleksei Lukja-
nukile ja Aleksei Arnautovile 
(Mitsubishi Lancer EVO X). 
Venemaalt tulnud külalis-
võistlejad mainisid, et Kõrge 
püüdmine eesmärk omaette 
neile polnud.
„Timmu vastu oli N4 klassi 
autoga valitsenud oludes 
keeruline saada,“ rääkis Luk-
januk. „Meie eesmärk oli 
võtta maksimumpunktid N4 
klassis, mis ka õnnestus. 
Viimasel katsel olid meil ka 
turboprobleemid, kuid vaat-
amata sellele saime oma 
klassi punktikatse võidu.“
Kolmas koht absoluutarves-
tuses ja teine koht N4 klassis 

Grossi Toidukaubad Viru ralli 
võitsid Timmu Kõrge ja Erki Pints

Timmu Kõrge – Erki Pints haarasid liidripositsiooni juba esimesel lisakatsel ja olid kiireimad ka Rakvere linnakatsetel. 

kuulus Siim Plangile ja 
Marek Sarapuule (Mitsubishi 
Lancer EVO X), kelle kaotus 
Lukjanukile oli 29,3 sekun-
dit.
Neljaveoliste autode arves-
tuses, kuhu ei kuulu N4 ja 
WRC autod, said Kõrge järel 
teise koha Radik Shaymiev ja 
Maxim Tsvetkov Venemaalt 
(Peugeot 207 S2000) ja kol-
mandad olid Vadim 
Kuznetsov ning Roman Ka-
pustin samuti Venemaalt 
(Subaru Impreza).
Esiveoliste, kuni 1,6liitrise 
mootoriga autode klassis ol-
id küll kiiremad Ralfs Sirma-
cis ja Maris Kulšs (Ford Fies-
ta R2), kuid Eesti meis-
trivõistluste punkte nad ei 
teeninud, kuivõrd noored 
lätlased pole meie meistris-
arja end registreerinud. 
Nende järel olid selles klassis 
teised Kristen Kelement ja 
Timo Kasesalu (Citroen 
C2R2 Max) ning kolmandad 
Rasmus Uustulnd ja Imre 
Kuusk (Ford Fiesta R2).
Avapäeval tabas Uustuln-
di-Kuuske ebaõnn, sest nad 
lõhkusid esimesel katsel reh-
vi ja kaotasid aega, küll aga 
võitsid nad hulgaliselt li-
sakatseid teisel võistlus-
päeval. See viimane oli eriti 
oluline Eesti juuniorite au-
toralli meistrivõistluste 
arvestuses, sest kõnealuses 
sarjas annab iga katse võit 
lisapunkti. 

Rakverlastel
lagunes auto
Võistlust hästi alustanud 
Sander Pärn ja James Mor-
gan (Ford Fiesta R2) katke-
stasid ralli, kui olid Kehala 
Ringile tulles suurelt hüppelt 
maandudes vigastanud oma 
auto radiaatorit.
Ebaõnn tabas ka noori 
rakverlasi Roland Poomi – 
Taavi Udevalda, kes esiveo-

liste kuni 1,6liitrise mootori-
ga autode väga tihedas 
konkurentsis näitasid kahel 
esimesel kiiruskatsel vastvat 
neljandat ja kolmandat aega, 
kuid Rakvere linnakatsel 
hakkasid nende autot kim-
butama tehnilised prob-
leemid ning mehed otsusta-
sid teise päeva lisakatsetele 
mitte startida.
2WD 2000 klassis said 
etapivõidu Kristo Subi ja 
Teele Sepp (Honda Civic 
Type-R), teised olid Renault 
Clio R3 autoga sõitnud Mih-
hail Skripnikov ja Anton 
Grechko (+29,3) ning kol-
mandad David Sultanjants ja 
Siim Oja (Citroen DS3 R3T).
Rahvuslikus neljaveoliste 
autode klassis said võidu 
Hendrik Kers ja Viljo Vider 
(Mitsubishi Lancer EVO 5), 
kes edestasid Allan Ilvest ja 
Kristo Tamme (Mitsubishi 

Lancer EVO 8) ning Aleksei 
Reshetovi - Karl Koosat (Sub-
aru Impreza).
Rahvuslikes kaheveoliste au-
tode klassides olid klassivõit-
jad järgmised: E11 Madis Va-
naselja ja Jaanus Hõbemägi 
(BMW M3), E10 Kristjan 
Sinik ja Martti Meetua (Nis-
san Sunny) ning E9 klassis 
Rainer Meus ja Kaupo Vana 
(Lada VFTS). Veoautode 
arvestuses said etapivõidu 
Taavi Niinemets ja Marco 
Prems. Meeskondlikus 
arvestuses oli parim Kaur 
Motorsport, G.M. Racing ja 
Prorehv Rally Team ees.
EAL Eesti autoralli meis-
trivõistluste neljas etapp, au-
to24 Rally Estonia sõidetakse 
17.-19. juulil.

Kuulutaja

Roland Poom (paremal) – Taavi Udevald pidid auto tehniliste 
probleemide tõttu katkestama pärast neljandat lisakatset. 

Fotod: Aivar Ojaperv

Viljandi kasutas Rakvere vastu 
mängukeelu all olnud jalgpallurit
Rakvere JK Tarvas alistas Eesti esiliiga jalgpallimeistri-
võistluste esiliigas Viljandi Tuleviku 2:0, aga kuna vastane 
kasutas selles kohtumises mängukeelu all olnud pallurit, 
kanti tabelisse tulemus 2:-. Rakverlaste väravad lõid Rai-
ner Võsaste (penaltist) ja vahetusest sekkunud Joonas 
Ljaš.
Tarva jalgpallimeeskond asub turniiritabelis jätkuvalt 7. 
kohal. 15 kohtumisega on kogutud 19 punkti – neli võitu, 
seitse viiki ja neli kaotust. Järgmises voorus mängitakse 
võõrsil Pärnu Linnameeskonnaga.
Kolmandas liigas sai Tarvas II suure 1:7 kaotuse SK Eesti-
maa Kasakatelt, neljandas liigas jäi SK Tapa 0:3 alla Narva 
Transi II meeskonnale.

Aivar Ojaperv

Rakveres toimub
SK Los Torose kümnevõistlus 
Spordiklubi Los Toros korraldab 28. juunil taas kord ama-
tööride ühepäevase kümnevõistluse. Võistlus toimub Rak-
vere staadionil, avamine kell 8.30 ja 100 m start kell 9.
Tänavune võistlus on järjekorras juba kaheksateistküm-
nes – järjepidevuse mõttes loevad korraldajad eelkäijaks 
Tamsalu kümnevõistlust.  Los Torose kümnevõistlusel on 
17 aasta jooksul startinud kokku 140 spordisõpra. Võist-
luste rekord kuulub 5915 punktiga Karel Eesmaale.
Lisainfo ja registreerimine: SK Los Toros 50 79 075.

Kuulutaja

Heategevusmatkaga
toetatakse perele ahju ehitamist
Väike-Maarja Vallavalitsus ja Naiskodukaitse Väike-Maar-
ja jaoskond korraldavad laupäeval, 21. juunil esmakord-
selt suve alguse heategevusmatka, et koguda vahendeid 
ahju ehitamiseks Kiltsi külas elavale kümnelapselisele pe-
rele.
Sotsiaalses mõttes raskes olukorras elav pere kütab maja 
ainult pliidi ja elektriga, sest ahi on amortiseerunud. Uue 
ahju ehitus maksab 1400 eurot, milleks üksikemal vahen-
deid napib.
Väike-Maarja Vallavalitsus ja Naiskodukaitse Väike-Maar-
ja jaoskond on ühendanud jõud, et kogukonnas head ees-
kuju näidata ja perele heategevusmatkaga ahju ehitami-
seks vajalikke vahendeid koguda.
Heategevusmatkale antakse ühisstart Ebavere Tervisekes-
kuse juurest laupäeval kell 13.51 – täpselt siis algab suvi. 
5,2 km pikkusel matkarajal tuleb osalejatel lahendada tee-
makohaste küsimustega ristsõna, mille lahendajaid ootab 
finišis sportlik tunnustus. Osalejate vahel loositakse välja 
ka mitmeid toetajate auhindu.
Heategevusmatka osalustasu on 2-5 eurot, alates 50euro-
sest panusest toimub kultuurilaval nimeline äramärkimi-
ne. Kogu osalustasuga toetatakse Kiltsi külas elavat palju-
lapselist peret ahju ehitamisel.
Registreerimine toimub Ebavere Tervisekeskuse juures 
kohapeal alates kella 13, mil algavad ka muud lustlikud te-
gelused. Võimalik on kätt proovida vibulaskmises, teha 
mälestuseks tasuta perepilt, nautida suve algust jäätise-
kohvikus või paitada kõrva tasuta kontserti kuulates. Hea-
tegevusmatka peaesinejatena astub üles Kelly Vask ja an-
sambel MPS.
Kiltsi külas elavale perele saab ahju ehitamiseks õla alla 
panna ka Väike-Maarja Vallavalitsuse arveldusarve numb-
ril EE372200001120083456 (SWEDBANK), märkides selgi-
tuseks „heategu“.

Kristel Kitsing

Väike-Maarja inimesed nautimas Ebavere matkarada.
 Foto: Velli Ehasalu 
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VÄRAVAD  18:00

PILETID EELMÜÜGIST 8/10€
KOHAPEAL 10/12€

Lapsed kuni 7.a. (k.a.) Tasuta! Kolga- Aabla laululava
Väravad 18:00

piletid eelmüügist 8/12€ kohapeal 10/12€
lapsed alla 7.a (k.a.) tasuta!

PALMSE MÕISA
JAANITULI

Tansuks mängib

ansambel KARAVAN
Peole annavad hoo sisse Lahemaa rahvamuusikud

Rohkem infot: www.palmse.ee

Pileti hind täiskasvanule on 10
lastele (kuni 16 eluaastat) 5

€

€

Seltskondlike võistlusmänge viib läbi Ants Viermann

Öökontserdil härrastemaja saalis astub üles Keio Soomelt

Mõisa tiigil ja aias süüdatakse sajad küünlad

Pühapäeval, 22.juunil

Algus 22.00

Kõige ilusam päev
kui sa hoiad mu käest,
siis soov on taeva lennata
ning kuu viib kaasa endaga

Pilet 3.- (sularahas) ja lastele (kuni 15) tasuta!

Kuid me mängu parool on olla Vergis jaaniööl,
kus kõik on nii hea ja käsikäes miljon ööd

Meid hullutab RESPEKTI viis
VERGI KÕRTSUS 21. JUUNIL siis
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
20. juunil loob mõnusa meeleolu loob DJ Alvar Orula
21. juunil tähistame suve algust, parimad hitid toob teieni 
DJ Margus Teetsov
22. juunil lükkab jaanieelse möllu käima DJ Margus Roots
23. juunil jaanipäeva disko, DJ Ailan Kytt
Kõikidele Jaanidele ja Jaanikatele kogu öö SISSEPÄÄS TA-
SUTA!

Barto Puhkemaja
Barto Puhkemajas 21. juunil jaanituli. Kell 18 rahvalikud 
mängud ja võistlused. Kell 21 Hellad Velled. Pilet 7 eurot.

Laulupeo tule tulemine Lääne-Virumaal
24. juunil kell 12.25–14 tule ülevõtmine Uljaste järve park-
las Ida-Virumaalt ja üleandmine Kabala raamatukogu 
juures. Maakonnavahetuse tseremoonia ja kultuuriprog-
ramm Uljaste järve parklas.
24. juunil kell 14–15 Kabala raamatukogu-Ulvi mõis
24. juunil kell 15.–16.30 Ulvi mõis-Mõdriku mõisa park
24. juunil kell 16.30–18.30 Mõdriku mõisa park - (vahe-
peatusega Pajusti Klubi ees) Piira tankla
24. juunil kell 18.30-20 Piira tankla - Rahva Park Rakveres
24. juunil kell 20–0.00 Simman Rakveres Rahva Pargis
25. juunil kell 9.30–11.15 Rakvere turuplats - Jõepere F.R. 
Kreutzwaldi mälestuskivi
25. juunil kell 11.15–12.15 Jõeperes F.R. Kreutzwaldi mä-
lestuskivi juures - Kadrina Emakeele sammas
25. juunil kell 12.15–13.15 Kadrina Emakeele sammas - 
Udriku mõis
25. juunil kell 13.15–14.45 Udriku mõis - (vahepeatus Tapa 
Linn, Muusikakooli park) Kirde kaitseringkonna Tapa lin-
nak
25. juunil kell–14.45–17 Kirde kaitseringkonna Tapa linnak 
- loodusmärk Kuusk-Tuuleluud (Saksi-Porkuni teel)
25. juunil kell 17–18.15 Loodusmärk Kuusk-Tuuleluud 
(Saksi ja Porkuni teel) - (vahepeatus Järvajõe - Võidumäe) 
Porkuni Paemuuseumi plats
25. juunil kell 18.15–19.15 Porkuni Paemuuseumi plats - 
(vahepeatus Ilumäe teerist) Väike-Maarja Seltsimaja
25. juunil kell 19.15–20 Väike-Maarja Seltsimaja - Ebavere 
Lauluväljak
25. juunil kell 20–0.00 Simman Ebavere Lauluväljak
26. juunil kell 10–10.45 Ebavere Lauluväljak - Kiltsi mõis
26. juunil kell 10.45–12.15 Kiltsi mõis - Aavere teerist
26. juunil kell 12.15–15 Aavere teerist - (vahepeatus Kuno 
Arengu kodukoht) Võhmuta mõis
26. juunil kell 15–15.30 tule ülevõtmine Võhmuta mõisa 
väravas Lääne-Virumaalt ja tule üleandmine Kubja ürdi-
talu ees. Maakonnavahetuse tseremoonia Võhmuta mõisa 
väravas.
NB! Kõik kellajad võivad nihkuda mõlemale poole !

rakvereteater.ee

20. - 22. juuni kell 17 ja 19
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatud)

KAKS PÄEVA, ÜKS ÖÖ

20. - 22. juuni kell 21
Märul

(Alla 14 a keelatud)

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

•

•
•
•

mööbliriideid
• voodipesukangaid

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

(ka lai valik puuvillasatiine)

Suur valik kardina-
ja rõivakangaid!

* See ei ole reklaamitrikk, torma poodi

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

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres

Eestimaine liha
otse farmerilt

SEALIHA

veerand lihakeha
LAMBA- ja VASIKALIHA

Vajangu farmist,

Lääne-Virumaalt

al /kg

/kg

2,70

2,50

€

€

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

www.omaporsas.ee
Jaanipäeval oleme suletud

(22, 23, 24 ja 25 juuni)

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00
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

8

www.pohjakeskus.ee

Lillelist
jaaniaega!


