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Arvamus

JUHTKIRI

Rakvere volikogu menetles 
taas linna tänavanimede 
teemat. Kolmele objektile/
piirkonnale algatati uute tä-
navanimede määramine, 
kolmele tänavajupile kinni-
tati aga uus nimi ära.
„Mõtled küll, et linnas on 
kõik kohad-tänavad nime 
juba saanud, aga elu areneb 
ja toob uusi kohti juurde,“ 
tõdes linnapea Mihkel Juh-
kami.
Ametlikku kohanime vajab 
tänavajupp, mis algab Moo-
naküla viadukti ees olevalt 
ringristmikult ja peaks tule-
vikus viima viadukti alt läbi 
Jaama puiesteele. „Kas ja 
millal viadukti alt läbi min-
nakse pole teada, kuid jupi-
ke tänavat on seal olemas 
ning kinnistud selle ääres sa-
muti. Seega nime on vaja,“ 
selgitas Juhkami. „Samuti 
vajab samas piirkonnas ni-
me esialgu veel olematu tä-
nav krundi sees – praegu 
kuulub üks selle piirkonna 
kinnistu ühele omanikule, 
kuid ta soovib selle neljaks 
jagada ning kinnistute vahel 
hakkab kulgema avalik tä-
nav.“
Veel vajavad muutmist täna-
vanimed Linnuriigi linna-
osas: praegu valitseb seal 
olukord, kus Värvu põiktä-
nav on piirkonna peatänav 
ja Värvu tänav ise tähtsusetu 
kõrvalharu, mis tekitab se-
gadust. Lisaks asub selles 
piirkonnas Kulli tänav, mis 
teatud põhjusel paneb 
soomlased ja soome keele 
oskajad muigama. „Võima-
lik, et Kulli tänava nimi tuleb 
soome keele omapära tõttu 
ära muuta,“ tegi lugu ka Juh-
kamile nalja. „Muidu ei saa 
nad aru, et miks selles linna-
osas on kõik ilusad linnuni-
melised tänavad ja üks tänav 
tähendab nende keeles hoo-
pis midagi muud…“
Tänavajuppidele nime pa-
nemine või nende muutmi-
ne võib tunduda pealtnäha 
lihtne, kuid juriidiline prot-
sess on keeruline ja aega-
nõudev. Protseduurireeglid 

Rakvere tänavanimed
vajavad veel kohendamist

Otseteed Jaama 
puiesteele vist ei tule
Mõned aastat tagasi käisid 
jutud, et Rakvere Jaama 
puiestee pikendatakse lähi-
tulevikus Moonaküla via-
dukti alt läbi ning ühenda-
takse linna ringteega, mis ta-
gaks otsepääsu mitmele lin-
nast väljuvale maanteele 
ning vähendaks Kreutzwaldi 
ja Tallinna tänava liiklus-
koormust. Ehitati valmis ka 
jupp tänavat ning mahasõit 
ringristmikult. Täna aga tun-
dub, et niipea sellest plaa-
nist asja ei saa.
„Kui Moonaküla viadukt 
omal ajal ehitati, jäeti sinna 
ka ava linnatänava jaoks,“ 
lausus linnapea Mihkel Juh-
kami. „Paraku on toonased 
ja tänapäevased nõuded eri-
nevad, nõuetele vastav tä-
nav ei mahuks enam ilma 
suurema ümberehituseta 
viadukti alla ära. Linn hoiab 
tänavalust maad siiski enda 
käes, võib-olla läheb see 
idee käiku mõne aasta pä-
rast. Teine võimalus on piir-
duda näiteks kergliiklustee-
ga.“

on järgmised: volikogu alga-
tab kohanimede määramise 
ja kuulutab selle välja; asjast 
huvitatud inimesed-organi-
satsioonid saavad teha nime 
kohta ettepanekuid; vastav 
nimekomisjon valib laeku-
nud ettepanekutest mõned 
välja ja esitab need linnava-
litsusele; linnavalitsus ja vo-
likogu avalikustavad valiku, 
pakkudes ühtlasi välja eelis-
tatuima nimevariandi; kui 
kodanikelt kaebusi-vastu-
lauseid ei tule, määrab voli-
kogu oma otsusega lõpliku 
nime.
Eelmainitud kolmele täna-
vale (tänavatele) nime pane-
mine on alles protsessi esi-
meses järgus, ehk volikogu 
oma kolmapäevasel istungil 
kohanimede määramise. 

Samas said kolm tänavat 
kolmapäeval ka ametlikult 
uue nime – kirjeldatud prot-
sess jõudis lõpule ja nimed 
määrati Tehase, Kasarmu ja 
Ringtee tänavale. Tehase ja 
Kasarmu tänav asuvad Len-
nuki linnaosa tööstuspiir-
konnas, neist esimene aitab 
likvideerida segadust Arkna 
tee kinnistutel, kus aadres-
sid ulatusid Arkna tee 1a-st 
Arkna tee 1h-ni. Ringtee 
aadressi saavad majad Tõr-
ma piirkonnas, mis asuvad 
Rakvere linna halduspiires, 
kui väljaspool linna ümbrit-
sevat ringteed, ja kandsid se-
ni eksitavat Tammiku tänava 
aadressi. 

Aivar Ojaperv

Kolm erinevat jaanipidu
Tänavu õnnestus mul viibida kahel ja poolel jaanipeol. „Poolel“ 
selles mõttes, et ühest neist sõitsin vaid mööda ja isegi kui 
mind oleks kutsutud või meelitatud, poleks ma seal üle kümne 
minuti olla suutnud. 
Suurema osa oma viimase viie-kuue aasta jaaniõhtutest olen 
veetnud Võduvere külapeol. See on ühe sõbraliku, rõõmsa-
meelse ja kokkuhoidva küla pidu kõige paremas mõttes. 
Ärge arvake, et tegemist on ättide-muttide kokkutulekuga, kes 
targutavad taga kolhoosiaegu ja neile meenub vaid see, kuidas 
nad omal ajal täis peaga kombainide-traktoritega kihutasid. 
Vastupidi: see on pidu, kust ei puudu vist ükski kohalik elanik 
(noorte osakaal on minu arust aasta aastalt tõusnud) ja kohale 
tullakse ka siis, kui elu on Võduverest Tallinnasse või Soome vi-
inud. Mängitakse murumänge, tänavu tehti ka näitemängu, 
videvikus toimub rongkäik tõrvikutega, mis oma ilus teeb ka 
kõige kivisema südame hardaks. Ja kaks ainsat tegelast, kes 
tänavu gravitatsiooniga tülli läksid, olevat olnud kontvõõrad.
Aovalguses Võduverest kodu poole tulles jäi teele üks teatud 
alevik. Tore alevik. Aga sealne „jaaniõhtu“… 
Kõlaritest kostunud röökimine, jah, sõna otseses mõttes rööki-
mine („Russkaja vodka varblasest teeb kotka“ – Kuldne Trio 
vist?), oli kuulda viie-kuue kilomeetri kaugusele. Kas Eesti jaan-
iõhtul peab tõesti vene viina ülistama? Kas aleviku keskel peab 
võimendus põhjas olema, kas maalähedast pidu peab tõesti 
ohjama kõrvakuulmise kaotanud DJ?
Ja „kotkastest“ muidugi ka puudust polnud. Kes kakerdas keset 
teed üksi, kes kaksi, kes aitas põõsal püsti seista. Eks nad sinna 
noorema rahva kanti jäid, aga teatud mõttes saan ma neist täit-
sa aru: sellisel „peol“ poleks ka endal ilma viinata midagi teha. 
Pidutsema peab ka, ma ei taha olla moraalijünger. Aga vähe-
malt minu mõistuses on jaaniõhtu ja süldipopiga vürtsitatud 
kõrtsimuusika ikka kaks täiesti erinevat asja, jäägu nad kumbki 
oma kohta ning aega.
Kolmandale jaanipeole sattusin ma uudishimust. Kuna elan 
Rakvere Rahvaaia läheduses, siis jõudsin omaette juba hädal-
dama hakata: pidu toimus teatavasti teisipäeva õhtul ja kol-
mapäeval tuli tööle minna. Senised kogemused Vallimäe (jaani)
pidudest on aknaklaasid värisema pannud, mis nüüd veel saab, 
kui peopaik hulga lähemal?
Järgmine mõte oli, et pidu jäi vist ära, sest nõnda vaikne oli. Mi-
dagi nagu kuskil mängis, rahvas ja autod ka liikusid, aga siiski 
tavapäratult vaoshoitud oli see kõik. Seepärast, uudishimust – 
mida nad seal siis nii vaikselt toimetavad?, ma peole läksingi.
Ma ei hakka siinkohal ümber jutustama, mis seal toimus, aga 
see oli väga stiilne ja väljapeetud pidu. 
Ning rahvast oli väga palju! Ja ei ühtegi mossis või virilat inim-
est. Kui keegi arvaski, et majanduslikus mõttes on hullumeel-
sus korraldada jaanipidu päev pärast kõiki ülejäänuid tralle, si-
is siinkohal pidi ta oma mõtte tagasi võtma. 
Nii juhtub (näide üks ja kolm), kui asja korraldatakse südamega 
ega aeta taga kasumit ega kommertsi!

Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 27. juuni 2014 3Uudised

Paljud autoomanikud on 
kokku puutunud olukorraga, 
kus kaubanduskeskuse 
parklas jääb kahe sõiduki va-
hel liikumiseks liiga kitsas 
vahe ja ettevaatamatusest 
on uksele löödud mõlk. Kas-
kokindlustuse korral hüvita-
takse auto kordategemine, 
kuid omavastutuse tasumi-
sest pole pääsu. Uus kind-
lustusliik päästab rahakoti 
kergendamisest.
Autoomanike meele teeb 
mõruks, kui poest naastes 
avastatakse, et naaberautost 
väljaastumisel on uksega 
nende sõidukile pihta löö-
dud. Seda väikest kõksu na-
gu ei peetagi millekski ja 

enamasti lahkutakse sünd-
muskohalt. Aastate vältel 
võib auto väikeste mõlkide 
tõttu vajada juba remonti ja 
tuleb leida moodused kor-
dategemiseks. 
Liikluskindlustuse mõistes 
pole tegemist juhtumiga, 
mida saab lahendada. Re-
mondikulud tuleb sajaprot-
sendiliselt inimesel enda 
kanda. Kui aga on sõlmitud 
kaskokindlustus, siis lahen-
datakse kahjujuhtum kasko-
kahjuna. IIZi Kindlustus-
maakleri esindaja  Kristina 
Lepp ütles, et tavapäraselt 
rakendub kaskokindlustuses 
kaskokahju hüvitamisel 
omavastutus, mis jääb alati 

kliendi kanda. Omavastutu-
se osast päästab Eestis kind-
lustusturule tulnud uus 
kindlustusliik - omavastu-
tuskindlustus, mida saab li-
saks kaskokindlustusele soe-
tada.
“Kui kliendil on sõlmitud li-
saks ka omavastutuskindlus-
tus, siis tingimustest lähtu-
valt saab klient hüvitist po-
liisil märgitud omavastutus-
kindlustuse limiidi ulatu-
ses,“ täiendas Lepp. Näiteks 
on teil sõlmitud kaskopoliis 
omavastutusega  320 eurot 
juhtumi kohta. Auto ukse 
taastamise või muude mõl-
kide remonditööde kuluks 
arvestati 2000 eurot. Kind-

lustusselts, kus teil on sõlmi-
tud kaskopoliis, tasub 1680 
eurot, omavastutuse osa ehk 
320 eurot tuleb inimesel 
omal välja käia. Sel juhul hü-
vitatakse ka omavastutuse 
kulu ehk näite põhjal 320 eu-
rot.
Tänase päeva seisuga ei saa 
omavastutuskindlustust 
kõikjalt osta, seda pakub IIZI 
Kindlustusmaakler ja veel 
mõned suuremad kindlus-
tusmaaklerid. Kindlustust 
on võimalik osta vaid tava-
listele sõiduautodele, paraku 
ei saa seda teha esmase juhi-
loa omanik.

Mari Mölder

Ööl vastu teisipäeva, 24. juu-
nit sai politsei üle Eesti hul-
galiselt teateid joobes ini-
mestest avalikes kohtades, 
purjus ja kaklevatest inimes-
test, samuti ka võimalikest 
alkoholi tarvitanud juhti-
dest. Tõsisemaid õnnetusi 
ega üliraskeid kuritegusid 
aga jaaniõhtuga seotult ei ol-
nud.
PPA politseimajor Veiko 
Kommusaare sõnul oli jaani-
pühade ajal Tallinnas ja Har-
jumaal rahulik ning rohkem 
väljakutseid ja tööd oli maa-

kondades. „Politsei peamine 
ülesanne oli liiklusturvalisu-
se ja avaliku korra tagamine. 
Liiklusjärelevalves pöörasi-
me peatähelepanu juhtide 
kainusele, kiirusevalikule 
ning turvavarustuse kasuta-
misele. Avaliku korra taga-
miseks kaardistas iga jaos-
kond oma kandi jaanituled 
ning need kohad olid polit-
sei pühadeaegse patrull-
marsruudi aluseks,“ rääkis 
Kommusaar.
Tema sõnul ilmestab jaani-
päeva kõige enam alkohol. 

„Teated purjus inimestest 
moodustasid politseile tul-
nud kõnede seas tugeva ena-
muse. Samuti oli hulgaliselt 
kaklusi, rüselusi ja agressiiv-
set käitumist, mis alkoholiga 
seotud,“ ütles Kommusaar. 
Politseimajor tänab kõiki 
neid inimesi, kes jaanipidus-
tustel oma sõpruskonna tur-
valisuse ja heaolu südame-
asjaks võtsid. 
Esmaspäeval, 23. juunil juh-
tus Eestis kuus raskemat liik-
lusõnnetust, milles sai vigas-
tada kaheksa inimest. Joobes 

juhi süül liiklusõnnetusi ei 
juhtunud. Politsei avastas 52 
alkoholi mõju all olevat juh-
ti. 
Kuritegudest registreeriti 
kõige enam vargusi, oli ka 
üheksa kehalist väärkohtle-
mist, mis samuti alkoholiga 
seotud. Politsei alustas ühe 
uurimise raske tervisekah-
justuse tekitamise kohta 
Ida-Virumaal, kus haiglasse 
pöördus noahaavaga mees.

Kuulutaja

Jaaniöö tõi politseile hulgaliselt alkoholiga seotud väljakutseid

Mõlgitud autoukse
remondikulust päästab uus kindlustusliik
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MUST KROONIKA

19. juunil kell 20.20 tungi-
sid kolm meest Rakveres 
Vilde tänaval kallale 
21aastasele mehele, pek-
sid teda ning andsid talle 
ka noahoobi. Kannatanu 
viidi haiglasse, kus ta pea-
le esmaabi lubati koju. 

Ööl vastu 19. juunit varas-
tati Rakverest Malmi täna-
va hoovist mopeed väär-
tusega 900 eurot. Rolleri 
avastasid politseinikud 
samal ööl.

19. juunil avastati, et Kad-
rina vallas Arbaveres on 
läbi köögiakna tungitud 
suvemajja ja varastatud 
televiisor, maal ning töö-
riistakomplekt. Kahju on 
450 eurot.

21. juunil kell 5.56 sai häi-
rekeskus teate tulekahjust 
Rakveres Side tänaval. 
Päästjate sündmuskohale 
saabudes põles mahajäe-
tud kahekordne puumaja 
lahtise leegiga. Tulekahju 
kustutati kella 8.54ks. Kel-
la 10.28 ajal käisid pääst-
jad veel kord sama maja 
kustutamas. Kell 20.04 
said päästjad taas välja-
kutse samale aadressile, 
kus nüüd tuli kustutada 
maja juures põlenud 
madratsit. 

Kuulutaja
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MÕNE REAGA

Vergi sadam ja kõrts külma ei pelga
Vaatamata kõhedatele ilmadele on turistid alanud hoo-
ajal juba Vergi sadama üles leidnud; tuldud on nii maad 
mööda kui loomulikult ka meritsi.
„Hooaeg algas meil ametlikult 31. mail,“ rääkis sadama 
ja kõrtsi omanikfirma Kroonikeskus OÜ esindaja Eva 
Vask. „Külastajaid on olnud küllaltki palju. Hoolimata 
külmast ilmast oli väga rahvarohke ka meie jaanituli, mis 
kestis varaste hommikutundideni.“
Vergi sadam on hästi tuntud mereturistidele – see on 
ideaalne peatuspaik jahtidele ja väiksematele mootoriga 
alustele. „Välismaalased moodustavad meie külastaja-
test väga suure hulga, peamiselt on külalisteks Soome 
mereturistid,“ kinnitas Vask. „Aga me pole siiski ainult 
merevärav – tullakse ka maad mööda: jalgrattaturistid, 
bussidega reisijad, karavanid. Viimaste jaoks on meil ole-
mas elektri ja veega varustatud karavaniplats. Samuti on 
olemas duši ja tualeti kasutamise võimalus.“
Mereturismi hooaeg on tegelikult alles algamas, Vergi sa-
dama omanikud loodavad, et suve jooksul külastab neid 
mõnisada alust.
Vergi sadamaga on lahutamatult seotud sadamakõrts. 
„Kokad on uued, külastajaile pakume võrreldes varase-
maga uusi ja huvitavaid toite,“ mainis Vask. „Suvel on 
plaanis rida meelelahutusüritusi: 5. juulil annab kontser-
di 2 Quick Start, 12. juulil tähistame kalurite päeva, 19. 
juulil on meie juures paadiralli lõpetamine, 30. augustil 
anname oma panuse muinastulede öö õnnestumisse.“
Kas kohalikul inimesel või laiemalt läänevirulasel peaks 
ka Vergi sadamasse ja kõrtsi asja olema? „Pakume värsket 
kohalikku kala, sadam ise ja vaated merele on lihtsalt 
imekaunid,“ kutsus Eva Vask. „Samuti toimub sadamas 
pidevalt toredaid rahvaüritusi ja kontserte, tulge julges-
ti.“
Vergi sadam on juba mõnda aega ka (pudelite) etiketti-
dele jäädvustatud - olemas on nii Vergi purgiõlu kui ka 
gin long drink, aga ka Vergi viin, hele ja tume rumm ja 
dzhinn. Need tooted sobivad nii mõistlikuks tarbimiseks 
kui ka lihtsalt meeneks. „Nimetatud tooted on spetsiaal-
selt meie jaoks toodetud ja saadaval vaid Vergi sadamas 
ning Aldar Marketi ja SuperAlko kauplustes,“ selgitas Eva 
Vask. „Tegemist on väga kvaliteetsete ja rahva seas popu-
laarsust kogunud toodetega. Need lisavad ka meie sada-
male isikupära.“

Aivar Ojaperv

Aivar Ojaperv

„Kõik algas sellest, et mul oli 
vaja kõige tavalisemat valget 
särki, kuid lõpuks, kui ma 
selle suure surmaga leidsin, 
küsiti selle eest 10 protsenti 
õpetaja palgast,“ rääkis Big 
Mac OÜ üks omanikest Mart 
Pitsner. Selgituseks: Mart on 
ametilt pedagoog, riideäri 
kõrvalt lubab ta ka seda tööd 
edasi teha ning oma mõõtu-
sid tal häbeneda ei tule: tõsi-
ne Eesti mees ja natukene 
rohkemgi.

Suuri mehi on palju
„No ja pärast seda valget sär-
ki hakkasin lahtisemate sil-
madega ringi käima – võrd-
lesin valikut, hindu. Rakve-
res oli esimene olematu ja 
teine laes, vaid Tallinnast 
leidsin üheainuma poe, kus 
minusugused tegelased said 
end mugavalt tunda,“ jätkas 

Suured mehed
saavad särgid selga

Mart Pitsner sai idee suurte meesteriiete kaupluseks hädavajadusest: talle endale oli vaja 
valget särki, kuid ükski pood ei pakkunud sobivaid mõõte. 

ta. „Kuna üks mu sõber kas-
vab pikkust ja mina laiust, 
siis otsustasime ise oma rii-
demurele lahenduse leida ja 
hakkasime suuremõõdulisi 
riideid sisse tooma. Kaks 
aastat oleme laatadel müü-
nud ja kliente on jagunud: 
selgus, et jämedama kaelaga 
mehi on päris palju. Särgid 
läksid lausa lennult – ega me 
ise ka üritanud ratsa rikkaks 
saada ja hoidsime toodete 
kasumimarginaali hädapä-
rase suurusega.“
„Põhiline lugu ongi ära rää-
gitud – pood on asjade loo-
mulik jätk,“ lisas Pitsner. 
„Kaupluse eelis laada ees on 
proovimise võimalus – kui-
das sa laadaplatsil ikka särki 
või pükse selga passid, kaup-
luses on see võimalus aga 
olemas,“ jätkas ta.
Big Maci kauplus pakub esi-
algu kõige suuremat rõõmu 
meestele, sest müügil on 
vaid peamiselt meestele so-
bivad riided. Naistele ja jala-
nõudele lubab Mart Pitsner 
ka mõelda, aga esialgu tuleb 
olemasoleva kaubaga hoog 
sisse saada. „Kaubavalikus 
lähtun eelkõige iseenda va-
jadustest,“ selgitas ta. „Alates 
näiteks T-särgist: tavapoes 
on suuri numbreid küll, kuid 
kõik need on millegipärast 
„nabapluusid“, õlgadest on 
paras, aga pikkus päkapikku-

dele. Ise ma tegelikult T-sär-
ke ei armastagi, eelistan po-
losärki, ja seepärast on ka 
neid päris suur valik müügil. 
Lisaks tavalised särgid, pikad 
ja lühikesed püksid jne. Ai-
nult pidulikku valget särki, 
millest kogu pull lahti läks, 
pole ka minu kaupluses 
müügil – no pole ühtegi eda-
simüüjat leidnud, kes sellise 
kraamiga tegeleb. Aga küll 
ma leian!“

Lõpuks ometi ka valik
Big Maci suuremõõduliste 
rõivaste kauplusel on veel 
kaks plussi, mis klientidele 
kindlasti meeldivad. Esiteks 
pole sealsed hinnad „kirve-
hinnad“ – peab ikka päris 
põhjalikult otsima, enne kui 
leiad üle 30 euro maksva rii-
detüki. Ja teiseks valik: paha-
tihti peavad suured mehed 
leppima sellega, et kui nad 
lõpuks leiavadki oma mõõ-
tudele vastava särgi või pük-
sid, siis on seda saada vaid 
ühte värvi ja ühte mudelit. 
Big Maci kaupluses on värve 
ja tegumoode rohkem, kõik 
kenasti riiulil või riidepuul. 
Kogu ostmise tuhin saab 
minna värvivalikule ja tegu-
moele, mitte selle ühe ja ai-
numa otsimisele kitsaste ini-
meste kauplusest.

Big Mac OÜ avas Rak-
veres aadressil Laada 
14 (vana turuhoone, 
sissekäik Laada tänava 
poolsest uksest) kaup-
luse, kust saavad särgid 
selga ja püksid jalga 
suuremate mõõtudega 
mehed. Isegi Barutole 
leiaks sellest poest 
korralikud kehakatted.

Foto: Aivar Ojaperv
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Maris Marko

Kas AHHAA keskus võiks ol-
la selline koht, kuhu ühel 
vihmasel suvepäeval auto-
täiega kohale vurada, et 
päeva mõnusalt sisustada?
Tõepoolest, AHHAAs jätkub 
tegutsemis- ja avastamisrõõ-
mu terveks päevaks ja kui 
meie peamajas käidud on, 
siis tasub kindlasti külastada 
ka meie 4D elamuskino Lõu-
nakeskuses. AHHAA peama-
ja kassast ostes on kinopile-
tid ka soodsamad. 

Kas põhimõtteliselt on või-
malik ühe külastusega kõike 
näha ja teha?

AHHAA kutsub  
Eesti suvi on siiamaani 
oma jahedamat nägu 
näidanud ning puhku-
seaegsed meelelahutu-
sed kipuvad olema pi-
gem tubased. Elamus-
terohket tubast päeva 
pakub Tartus asuv AH-
HAA keskus. Keskuse 
võimalusi tutvustab SA 
Teaduskeskus AHHAA 
kommunikatsioonias-
sistent Kai Kaljumäe.

On küll. Aga kindlasti soovi-
tame keskuse külastamiseks 
varuda aega vähemalt 3-4 
tundi – siis saab kõikide eks-
ponaatidega rahulikult tut-
vuda ja rohkem meeldivaid 

mitu korda proovida, võtta 
osa ka mõnest töötoast või 
teadusteatri etendust vaada-
ta. Mõlemaid toimub päeva 
jooksul mitu korda ja need 
on pilethinna sees. Eraldi pi-

letiga pääseb ka planetaariu-
misse – vabade kohtade ole-
masolul. 
Kui tegemist on üksikkülas-
taja, pere või sõpruskonna-
ga, siis võib lihtsalt tänavalt 
sisse astuda ja piletid osta. 
Grupid peaksid oma külas-
tuse tellimuste vastuvõtja 
kaudu registreerima vähe-
malt 7 päeva ette.

Mis on sel suvel kõige põne-
vamad asjad lastele, noorte-
le, täiskasvanutele?
Kindlasti meie uus koostöö-
näitus Lennusadamaga 
„Ujub või upub?“. Näitus 
tutvustab füüsika „vesise-
mat“ poolt ning mereajalu-
gu. Näiteks saab liivakastis 
ise maastikke ja veekogusid 
ümber kujundada, testida 
veerõhu tugevust ja uurida, 
kuidas see vee sügavusega 
muutub, teha ise hiidlaineid, 
ehitada lüüside süsteemi, et 
laevu kõrgema tasemega 
veest madalamale juhtida ja 
vastupidi. Lisaks saab uuri-
da, mis salapärases Bermu-
da kolmnurgas tegelikult toi-
mub, kas seal tegutsevad 
tõesti tulnukad – või hoopis 
merekoletised, nagu mere-

mehed vanasti uskusid.
Näituse kõige efektsemad 
osad on pseudobassein ning 
mudel tugevalt kreeni vaju-
nud laevast, millelt külasta-
jad saavad ehtsale pääste-
parvele põgeneda.
Koos näitusega tehakse AH-
HAAs ka uusi mereteemalisi 
töötube – meisterdatakse 
reaktiivpaate ja purjekaid, 
tehakse periskoope, sukel-
duvate kalmaaride akvaariu-
mi ning LED-lambikesega 
majakaid.

Kui inimene külastas AH-
HAAd näiteks kolm aastat 
tagasi, siis kas seekord tuleb 
kõik tuttav ette või on palju 
uut?
Suur osa meie püsieksposit-
sioonist on küll sama, ent 
sinna lisandub pidevalt uusi 
eksponaate, nii et tagasi tulla 
on kindlasti mõtet. Püsieks-
positsioon tähendab siis teh-
noloogiasaali, kus on rõhk 
eelkõige mehaanikal, masi-
natel, n-ö inimese poolt loo-
dul: näiteks on seal üks meie 
populaarsemaid eksponaate 
– trossil sõitev jalgratas, ning 
elusaali, kus on vastukaaluks 
kõik looduslikum – tibud, 

kes külastajate silme all mu-
nast kooruvad, mereakvaa-
rium, sipelgapesa. 
Meie ajutiste näituste saalis 
vahelduvad näitused iga 6 
kuu järel ning kavasse lisan-
duvad uued töötoad ja tea-
dusteatri etendused.

Millisest vanusest alates on 
mõistlik tulla? Mida kõige 
väiksematele pakutakse?
Näiteks tibupojad või me-
reakvaarium pakuvad ka ju-
ba päris väikestele huvi, sa-
muti veemaailm oma värvi-
kirevate pallidega ja võima-
lusega ise veejugasid teha. 
Teisel korrusel asuvas kohvi-
kus on olemas ka mängu-
nurk.
Samuti on mõned eakamad 
külastajad muretsenud, et 
ega nad AHHAA jaoks juhus-
likult liiga vanad ole. Kind-
lasti mitte! Kuigi erinevas va-
nuses külastajate huvid või-
vad üksteisest erineda. Kui 
lapselapsed võivad mitu kor-
da järjest estronautide* tree-
ningseadmes üle pea tuhise-
da või Münchauseni tornis 
üles-alla sõita, siis nende va-
navanemad eelistavad pi-
gem rahulikumalt ringi vaa-

Pseudobasseinis pole supelriideid vaja. Fotod: Kristina Kravets

28. JUUNI KELL 9-17

RAKVERE PÕHJAKESKUSE PARKLAS
28. JUUNI KELL 9-17

RAKVERE PÕHJAKESKUSE PARKLAS

maasikas.ee 
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ESITLEVAD:

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

Väravad 19.00

Peipsi, Jõgevamaa

Suvi

avastama
data.

Milliseid lisasoodustusi kes-
kuse piletiga saab?
Sama päeva AHHAA piletiga 
saab pärast 20 protsenti 
soodsamalt Aura veekeskust 
külastada. Lisaks saab samal 
päeval käepaelaga 10% soo-
dustust Tasku keskuses asu-
vas Ränduri pubis. Kuna AH-
HAAs on kasutusel päevapi-
leti süsteem, siis saab vahe-
peal keskusest ka välja min-
na ja pärast tagasi tulla.
Üks uudis ka lõppu – AH-
HAA, Tartu Seikluspark ja 
Lodjakoda panid kokku Tar-
tu Seikluspassi, mis tähen-
dab, et kõigi kolme sihtkoha 
pileti saab osta korraga ühe 
käepaelana. Selle piletiga 
saab käia nii AHHAAs ja 
Seikluspargis (külastaja saab 
valida, kas Seikluspargi välis-
pargis Narva maanteel või si-
separgis Lõunakeskuses). Li-
saks saab ainult seikluspas-
siga teha sõitu viikingilaevas 
Turm, mille Lodjakoja meist-
rid ise valmis ehitasid. Tartu 
Seikluspassi kampaania kes-
tab augusti lõpuni.

*estronaut – Eesti astronaut AHHAA liivakastis mängivad ka need, kes ammu kühvli ja ämbrikese east väljas.
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MÕNE REAGA

Kuulutaja palus festivali 
pressišeff Katrin Maimikul 
kirja panna mõned soovitu-
sed festivalietenduste pare-
maks mõistmiseks. Siin need 
on. (Tähelepanu! Tekst sisal-
dab kohatist sisu ümberju-
tustamist.)

Kui laval on alasti naine, siis 
ärge tõtake kohe politseisse 
teatama, et nudistid on val-
lutanud teatrimaja. Tegemist 
võib olla kunstilise alastuse-
ga.

Kui laval on karjuv inimene, 
siis tõenäoliselt ei ohusta te-
da keegi ja tema ei ohusta 
kedagi. See on lihtsalt eksp-
ressiivne eneseväljendus.

Kui teid viiakse hämarasse 
metsa, ärge ärevduge, tõe-
näoliselt tulete sealt tagasi 

2-5. juulini kestva teatrifesti-
vali Baltoscandal üks oluli-
sem sündmus on 100 lääne-
virulase esituses lavale jõu-
dev tükk „Atlas“, mis näitab 
meie inimeste toredust. 
Festivali kunstiline juht Priit 
Raud ütles, et osalejad on 
leitud ja proovid on peale 
hakanud. Kohal on ka portu-
gallastest lavastajad, kes sel-
gitavad rahvale, miks sellist 
lavastust teha.
„Tükis on üks lause, mida iga 
osaleja peab ütlema, samuti 
on natuke vaja liikumist har-
jutada, aga see kõik tuleb 
kindlasti kiiresti ja lihtsalt. 
Ma arvan, et Lääne-Virumaa 
inimesed on sama edukad 
kui maailma ükskõik millise 
teise linna või piirkonna ini-
mesed,“ ütles Raud. Kunstili-

Neile tükkidele
võib veel pileteid saada
Kuigi enamik festivalietendustest on juba välja müüdud, 
oli lehe trükkiminemisel saadaval pileteid veel mõnele la-
vastusele, allpool tutvustatud tükid nende seas. Tasub tä-
hele panna, et NO99 etenduses näeb ka nelja äsja lavakast 
diplomi saanud noornäitlejat.

“Germinal”
Vabalt teatri, performance’i ja kujutava kunsti vahel liiku-
des kasutavad prantsuse lavastajad Halory Groeger ja An-
toine Defoort teatri�anri loomiseks kõikvõimalikke mee-
diaid. Nende töös näib kokkuklopsitu koos eksisteerivat 
õpituga, traagiline ühildamatuga. „Germinal“ („Tärkav“) 
vaatleb teatri black box’i kui täiesti tühja ruumi, mille 
kuueteistkümnel ruutmeetril alustavad neli isikut maail-
ma loomisega täiesti algusest. Nad taasleiutavad keele 
ning leiavad, et on mõtlevate olenditena suutelised maail-
masüsteemi esile manama. Nad liiguvad maadeavastaja-
tena ilmutusest ilmutusse ning teevad nähtavaks kõik ala-
tes füüsikaseadustest ja lõpetades sotsiaalsete suhete tek-
kimisega. Algusest lõpuni meeliülendava filosoofilise ee-
posena kõneleb „Germinal“ teatri tootmisest kui meta-
foorist inimese loomisele. Ei midagi vähemat kui erakord-
ne!

Etendused 2. ja 3. juulil
Piletid Piletilevis, Piletimaailmas ja Rakvere Teatri kassas.

“Madame Plaza”
Eksootikat pakub festivalil  neljast naisest koosnev trupp 
oma lavastusega “Madame Plaza”. Lavastaja Bouchra 
Ouizguen on Marrakechist  pärit koreograaf, kel on Eu-
roopa ja orientaalse kaasaaegse tantsu taust. Teised laval 
olevad naised Kabboura Aït Ben Hmad, Fatima El Hanna 
ja Naïma Sahmoud viljelevad Maroko kohalikku ka-
bareestiili aïta -  nad on naised, kes esinevad pidustustel 
ja ööklubides niinimetatud valulauludega, mis räägivad 
kaotusest ja võimatust armastusest ning on enamasti 
erootilise alatooniga. Sõna „aïta“ tähendab kutset. „Mada-
me Plaza“  on aga Marrakechi vanim ööklubi, kust koreo-
graaf Bouchra Ouzigen need kolm naist esinemas leidis. 
Nende kohtumisest sündiski kirglik ning lummav lavastus 
“Madame Plaza”.

Etendused 4. ja 5. juulil.
Piletid Piletilevis, Piletimaailmas ja Rakvere Teatri kassas.

Teater NO99  “Mu naine vihastas”
Keset tuba seisab mees. Tema käes on kaamera. Ta tahab 
taastada kõik pildid, mida tema pere tegi ühisel reisil troo-
pilisele saarele. Sest need pildid on kadunud. Kustutatud. 
Kustutas naine, kes sai mehe peale vihaseks. Naist siin 
toas ei ole. Ei ole ka nende lapsi. Aga on teised. Mingid ini-
mesed. Ja nad ei peatu enne, kui kõik pildid on taas kaa-
meras. Mees tõstab fotoka.
Idee: Tiit Ojasoo
Lavastajad-kunstnikud Ene-Liis Semper ja Tiit Ojasoo. La-
val Eva Klemets, Rasmus Kaljujärv, Gert Raudsep, Juhan 
Ulfsak (Von Krahli Teater) ning Simeoni Sundja, Rea Lest, 
Jörgen Liik ja Linda Vaher (lavakunstikooli XXVI lend).

Etendused 4. ja 5. juulil
Piletid Piletilevis, Piletimaailmas ja Rakvere Teatri kassas.

Mõned soovitused,
kuidas etenduskunsti kiiremini omaks võtta

kogemuse võrra rikkamana.

Kui teile esitletakse vineerist 
ja papist maailma, ärge mu-
retsege, kinnisvaramaakler 
ei ürita teid pügada, tege-
mist on mudelmaailmaga la-

val.

Kui korpulentsed daamid 
püherdavad madratsitel ja 
esitavad külmajudinaid teki-
tavaid itke, siis see pole mit-
te palati number viis kokku-

tulek, vaid setu leelomem-
mede maroko analoogia.

Kui pimedas saalis veiklevad 
taskulambikiired, siis ei ole 
tegemist elektrikuga, kes ot-
sib katkist ühenduskaablit, 
vaid hapra jaapanlannaga, 
kes tutvustab teile valguse- 
ja varjumaagiat.

Kui näete laval homosid, po-
le vaja ehmuda, neid võivad 
vabalt mängida ka pesueht 
heterod.

Kui tulete vaatama teatrit, 
aga teile tundub, et sattusite 
hoopis kööki, loengusse, 
raamatukokku, ööklubisse 
või metsa, siis pole põhjust 
segadusse sattuda, sest eten-
duskunst ongi igal pool.

Tõnu Lilleorg

Festivali õhtune klubi pakub meeldivat ajaveetu. Foto: Marie Kliiman

Jagatud rõõm
või mure on parem

ne juht on näinud seda eten-
dust ühes Rakvere-suuruses 
Portugali linnas. Seal kuju-
nes etendusest vahva sünd-
mus, kus oma tuttavaid ja 
sõpru oli saali vaatama tul-
nud palju linnarahvast, kes 
võttis esinejad vastu tormi-
liste ovatsioonidega.
Peale ühe lause on igal osa-
lejal võimalik öelda mida ta-
hes. On olnud inimesi, kes 
kiidavad, toetavad linna või 
riigi valitsust näiteks, on ka 
olnud loomulikult vastupidi-
se arvamusega inimesi, sel-
gitas Raud. „Talle on antud 
see koht. Mida tema peab 
vajalikuks öelda ning kas see 
on poliitiline või mitte, see 
oleneb igast inimesest,“ sel-
gitas Raud ainulaadse lavas-
tuse sisulisi võimalusi. 

„Kogu see lavastus on selles 
mõttes poliitiline, et Lää-
ne-Virumaa inimesed näita-
vad oma võimu, oma suu-
rust, oma mitmekesisust ja 
oma toredust. Ja mõnes mõt-
tes see on juba poliitiline asi, 
mitte parteiline,“ lausus 
Raud. See, et osalejaid on tü-
kis just 100, on pisut seotud 
saja protsendiga, nagu on 
kujunenud tavaks kirjeldada 
ühiskonna asju protsentides.
Raud loodab, et kaheks eten-
duseks tuleb Rakvere Teatri 
suurde saali palju publikut, 
kes saavad oma tuttavaid ja 
sõpru laval toetada. „Loode-
tavasti saame koos lõbutse-
da,“ ütles Raud. Pärast esi-
etendust järgmisel kolma-
päeval on osalejatele korral-
datud pidu, kuhu on oodata 

ka linnaisasid, kes aktiivsete 
inimestega lähemalt suhelda 
soovivad. Raud jagab harras-
tusteatrite ringkonnas       
teada-tuntud arvamust, et 
teatriga tegelemine ja lava-
kogemus muudab inimesed 
julgemaks ja söakamaks. 
„Eks me kõik arva asjadest 
midagi, me lihtsalt ei julge 
seda välja öelda. Kuid tegeli-
kult on jagatud rõõm või 
mure parem,“ on Priit Raud 
veendunud. Lehe trükkimi-
nemisel oli pileteid „Atlase“ 
kahele etendusele veel saa-
da. Täpsema piletiinfo leiab 
festivali kodulehelt:
baltoscandal.ee

Tõnu Lilleorg

Festival püüab etenduskunstide vormis pakkuda rahvale võimalust end vabaks lasta ja tunnetada. Keskel Priit Raud ja 
vasakul korraldustiimi liige Anne-Ly Sova. Foto: Baltoscandal
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Tel +372 5896 4101
Saab teha ka ettetellimisi!

AVATUD IGA PÄEV

TURUTARE
Laada 18, Rakvere
E R

L

P

- 9.00-18.00

9.00-15.00

suletud

Tel: 32 23 908

DEPEND

ja CORAL

küünelakid

KÕIK

pesuloputus-

vahendid

KÕIK laste ja

meeste T-särgid

KÕIK

DVD-d

Laste teema vihmavarjud Hello Kitty

ehted, kotid,

kammid

Termosed ja

termotassid

Lauanõud

Naiste

suveriided

KÕIK

naiste

pesu

-20% -30%-20% -20%

UUS KAUP!

UUS

KAUP!UUS KAUP!UUS KAUP!

Suur

valik!-20%

* -20% toodete soodustus kehtib kuni 03.07.2014

KaltsuvaibadMeeste

ujumispüksid

Suur valik!Suur valik!

Kojuvedu
Rakvere piires

Maksta saab ka kaardiga

Tel 50 90 700

Vilde 4, Rakvere

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

SOODUSPAKKUMISED!

* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

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

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

3.88

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

Virsik
kg

Nektariin
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

1.48

1.48

1.68
2.68

-37%

0.53 0.64
0.88

-27%

2.67 €/kg

Soodne
grillvorst
kg

Suhkur
kg

Skumbria
240g / 2 sorti

AINULT 28.06 AINULT 29.06 AINULT 30.06

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

2.74
4.88

-44%

1.38
2.38

-42%

0.14
0.26

-46%

2.33 €/kg

0.20
0.34

-41%

0.50 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

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

Kohvisaiake
60g

Seahakkliha
(jahutatud)
kg

Kapsas (varajane)
kg

Lõunasardell
kg

Makaronid
Presto
Fusilli
400g

AINULT 4.07

AINULT 1.07

AINULT 2.07 AINULT 3.07

0.38

0.38

0.28

1.34

0.48

1.58 2.88 0.54

0.59

0.98

0.69

0.48

0.74

0.52

0.58

0.58

0.68

0.79
0.59

0.49

2.04

0.63

2.34 3.88 0.78

0.88

1.38

1.04

0.63

0.98

0.78

al 0.68

0.98

0.99

HEA
HIND

HEA HIND

HEA HIND
HEA HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND-36%

-43%

-34%

-33%

-29%

-34%

-33%

-31%

1.00 €/kg

al 3.78 €/kg

0.67 €/L

0.10 €/tk

1.80 €/kg

2.95 €/kg

4.36 €/kg

0.35 €/L +0.08

1.85 €/kg

3.47 €/kg

1.16 €/L +0.08

2.90 €/kg

0.07 €/tk

1.98 €/kg

Leiburi Ruks
(viilutatud)
380g

Mahlajäätis Twister
al 71g / 2 sorti

Granaatõunajook
Gutta Max
2L

Sügavkülmakarbid
350ml / 5tk

Keeduvorst
Eine
kg

Teravamaitseline ribi-riba
grillimiseks
kg

Palmiksai
300g

Sulatatud juust Päikseke
200g / 3 sorti
Tere

Hommikusöök Disney
225g / 2 sorti

Mõmmi
limonaad
2L

Sügavkülmakarbid
500ml / 5tk

Margariin Delma Extra (poolrasvane,
koduse või maitseline)
400g

Soolakõrsikud
Saltletts
150g

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity 100ml / 2 sorti

Kohupiim 0,1%,
200g / 2 sorti
Tere

Keeratavad purgikaaned
(82mm) 10tk

Majapidamispaber
Lalynea
2 rulli

Koorene jogurt Farmi
400g / 2 sorti
Maag PT

Iiriskompvekid
Toffee Cream
150g / Kalev

Grillsüsi Ala Barbeque
14L

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

0.88 0.58
1.58 0.98

-44% -41%

8.80 €/L 0.29 €/rull

1.38
1.98

0.10 €/L

-30%

0.35 0.58
0.58 0.84

-40% -31%

1.75 €/kg 3.87 €/kg

Kaeraküpsised
200g

0.10 €/tk

Kurk
kg

Kobartomat
kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

PARIM HIND

PARIM HIND
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SOODUSPAKKUMISED!
27. juuni 3. juuli-

* 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.

5.68
28.40 €/L

0,2L

12.98
18.54 €/L

0,7L

Viski Grants The Family
Reserve 40%
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist. 10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.58
0.72

1.16 €/L

+0.04

0,5L

1.00
1.33

0.67 €/L

+0.08

1,5L

1.68

1.14

0.98

1.48

1.98

3.48

0.39

0.82

4.28

13.98

1.18

5.48

0.64

0.74

8.98

7.68

2.18

1.68

0.98

3.98

16.98

0.84

0.98

0.88

0.84

5.48

0.39

0.98

0.84

0.88

0.94

7.28

1.88 1.54

2.14

1.43

1.34

2.88

4.24

0.49

0.98

1.49

6.09

0.83

1.14

2.64

2.34

1.28

1.20

1.26

1.04

0.92

0.48

1.08

1.16

1.04

al 1.18

2.64 1.98

Juustuvorst Rannarootsi
500g

Maamehe
suitsusink
(viilutatud)
105g / Nõo
Lihatööstus

Kummikommid
Haribo
al 175g

Muu alkohoolne jook
Bacardi Breezer
4%, 0,275L / 3 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Šampoon Pantene
Nature Fusion
250ml

Grill-liha rohelise teega
Maks & Moorits
500g

Kodusai
(viilutatud)
320g
Fazer

Sefiir
(vanilje)
250g

Geog.täh. lauavein
Piccini
al 12,5%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Rumm Captain
Morgan Spiced
35%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hügieenisidemed Libresse
Maxi Goodnight
10tk

Peekoni grill
750g / Rakvere
Lihakombinaat

Peenleib
(viilutatud)
400g
Fazer

Multinektar
Gutta 50%, 1L

Aromatiseeritud
vein Martini
15%, 1L / 3 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viin Smirnoff RED
37,5%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor Summer
1L

Sardell Lihakas (liha 75%)
360g / Rakvere Lihakombinaat

Kirsstomatid
Minu
(marinaadis)
680g / 370g

Mineraalvesi
Evian

Lauavein Fantasy
Muscat
11%, 1L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viin Absolut
40%, 1L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesupulber Color
Mayeri
400g

Suitsutatud peekon
(kamarata,
viilutatud)
110g / Rakvere
Lihakombinaat

Triibulised maapähkliküpsised
Maiasmokk
200g

Karastusjook Coca-Cola Zero,
Coca-Cola,
Fanta ja
Sprite
1,25L

Liköör Vana Tallinn
Ice Cream 16%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Rukkitasku (6tk) 340g / Eesti Pagar

Tomatimahl
Magnum
(cayenne pipraga)
100%, 1L

Kanasink
tilliga
(viilutatud)
150g / Tallegg

Dra�eed Hello Kitty
Fruit mix XXL
46g

Mahl Cappy
1L / 4 sorti

Brändi
Imperial XII
VSOP 36%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Habemeajamisvaht
Gillette sensitiv
200ml

Ajax puhastusvahend
Floral Fiesta
(maikelluke)
1000ml

3.36 €/kg

10.86 €/kg

al 4.90 €/kg

5.38 €/L

+0.08

7.92 €/L

6.96 €/kg

1.22 €/kg

3.28 €/kg

5.71 €/L

19.97 €/L

0.12 €/tk

7.31 €/kg

1.60 €/kg

15.36 €/L

4.67 €/kg

2.65 €/kg

2.10 €/kg

8.91 €/kg

4.40 €/kg

0.67 €/L

+0.08

+0.08

10.96 €/L

1.15 €/kg

5.60 €/kg

19.13 €/kg

14.56 €/L

9.40 €/L

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

10.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates
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Põlula-Kabala teeääres piisonifarmi lähedal 
müüa heas korras palkmaja, üldpind 115 
m2 ja krundi suurus 12000 m2, mille juur-
de kuulub 2 põllukivist hoonet, saun ja 
kaev. Majas avar köök, magamistuba ja 
avar elutuba, põrandakü ega tuale ruum. 
HIND 49000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Võsu keskuses jõe ääres maja, me-
rest ca 250 m kaugusel. Üldpind 148,6 m2 
ja krundi suurus 16012 m2. Krunt kallakuga 
jõe suunas, jõe ääres saun, krundil veel kel-
der, suvemaja, viljapuud ja põõsad. Krunt 
ümbritsetud aia ja hekiga, privaatne, hea 
juurdepääs aasta ringselt. Maja on palki-
dest suvitusmaja pool majast on renoveeri-
tud, teine pool on renoveerimist alusta-
tud,. võimalus oma tahtmise järgi välja ehi-
tada teine pool majast.Maja on aastaring-
seks kasutamiseks. HIND 109000 EUR. He-
lista 53331805 Olev

Müüa talukoht Rakverest umbes 15 km 
kaugusel, Vinni vallas, Voorel. Üldpind 
160,9 m2 ja krundi suurus 3500 m2. Tuba-
des on laudpõrandad. Kinnistu juurde kuu-
lub suur kõrvalhoone. Aias kasvavad vilja-
puud, marjapõõsad, hoovil on salvkaev. 
HIND 32800 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ideaalses korras soe suur maja Aseri 
keskuses. Üldpind 235 m2 ja krundi suurus 
1333 m2. Mitmed kõrvalhooned, grillimis-
nurk, saun, kinnine veranda, ideaalses kor-
ras õueala (maasika peenrad, suur kasvu-
hoone, marjapõõsad, lillepeenrad). Majal 
kõik aknad vahetatud, küte Pellet ahjuga 
või puudega. Maja ei vaja remon , võib ko-
he elama asuda. HIND 105000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa 1 korruseline heas korras krohvitud 
palkmaja, kuhu on võimalik ka välja ehita-
da teine korrus, trepp valmis. Üldpind 87,3 
m2 ja krundi suurus 29516 m2. Asub kau-
nis kohas, 9 km mereni. Osa maast on põl-
lumaa, suur aed viljapuude ja marjapõõ-
sastega, kõrvalhooned. HIND 29000 EUR. 
Helista 55518067 Roza

Müüa maja Rakvere linna piiril, Rannapun-
gerja mnt. 4, üldpind 161,3, krundi suurus 
2100 m2. Kvaliteetselt remonditud, majas 
on kamin, 4 tuba, suur köök koos köögi-
mööbliga, aias viljapuud, Kõrvalhoones 
saun, garaaž ja kelder, tuale  ja suvetuba. 
Ümbrus vaikne, maja ees tänavakivid. 
HIND  121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Kadrinas 3-toaline rõduga renoveeri-
mist vajav korter .Üldpind 62,7 m2. Korteri 
juurde kuulub keldriboks. Kahes toas on 
põrandatel laminaatparke . HIND 12200 
EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas 1-toaline korter 4 
korrusel. Üldpind 26,1 m2. Korterisse soovi 
korral saab osa mööblist sisse jä a. Korte-
ris on gaasiga köetav soojaveeboiler, puit-
põrandad. Korteri juurde kuulub keldrib-
oks. HIND 14000 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa Rakveres, Kungla 7 heas korras soe 2 
toaline korter 5-korrusel. Üldpind 48,5 m2. 
Aknad ja uksed vahetatud, korter maja kes-
kel, trepikoda lukus, toimiv korteriühistu. 
Maja kõrval lasteaed, lähedal mänguplats. 
Linna keskus 5 minu  jalutuskäigu kaugu-
sel. HIND 30900 EUR. Helista 55518067 
Roza.

Müüa Rakveres, Adoffi 2, hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2-toaline korter süda-
linnas, 43,9 m2. Toimiv korteriühistu. Möö-
bel võib sisse jääda (sh külmkapp). HIND 
23000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa ridaelamuboks kesklinna lähedal, Sil-
la tn, üldpind 167,7 m2 ja krundi suurus 
382 m2. Elamus on 5-tuba, oma küte, kesk-
küte, õhksoojuspump ja elektriküte. Hoo-
nes puitpõrandad, mööbel jääb soovi kor-
ral sisse, 2 tuale ruumi, saun, eraldi seisev 
garaazh ja puukuur, kinnistul on oma väike-
se aiaga hoov ja terrass. HIND 88000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere äärelinnas Moonakülas ra-
hulikus piirkonnas privaatses kohas heas 
korras 2 kordne pereelamu. Üldpind 195,5 
m2 ja krundi suurus 627 m2 Kinnistul puu-
kuur, purskkaev, kõrghaljastus. Majas avar 
siserõduga elutuba ja magamistoad, toalet-
truumid, vannituba ja köök. Majas on ka-
minaruum, puhkeruum ja saun, keldrikor-
rusel avar töötuba, panipaigad, kü eruum 
(võimalus kü a õli-, tahke- ja elektrikü e-
ga) kü esüsteem täielikult automa seeri-
tud. HIND 105000 EUR. Helista 53331805 
Olev

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

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

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 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
• Müüa valgusküllane kaminküttega 
korter (39 m2) Vinnis Sõpruse 7. 
Turvauks, aknad vahetatud, 2/1, 
trepikoda lukus. Hind 8800 €. Tel 
5259 248
• Müüa 1toaline rõduga korter (43 m2) 
Rakkes. Info 5675 0239

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

• 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 mugavustega korter 
Tapa kesklinnas. II korrus. Hind 
kokkuleppel. Tel 5613 8889
• Müüa 2toaline korter Tapal (36 m2). 
Vajab remonti. Kelder, kuur, osaliselt 
möbleeritud. Hind 3100 €, tingi! Tel 
5260 129
• 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 Rakke alevis 2toaline korter.
Info telefonil 5668 0551
• 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 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 Kadrinas Rakvere tee 3 
3toaline rõduga korter (64 m2), vajab 
sanitaarremonti, III korrus. Hind 12 
000€ Tel 5332 1732
• 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 renov. kõigi mugavustega 
4toaline korter Roelas otse omanikult. 
Tel 5553 7876 või kiriannale@hotmail.
com
• Müüa krunt Rakveres. Tel 5570 990
• 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 väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• 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

• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Soovin osta 1-  või  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 5558 
8135

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• 49a mittesuitsetaja naisterahvas 
soovib soodsalt üürida 1toalist 
möbleeritud mugavustega korterit 
Rakveres. Tel 5331 5247
• Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Rakveres. Tel 5672 0204

Arco Vara Rakvere esindus:

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

Müüa maja Karitsa külas
Rakvere kesklinnast ca 10 km kaugusel.
Elamus 3 tuba, köök, saun, WC. II
korruse välja ehitusvõimalus. Maad 5000
m². Lisaks abihoone.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa kinnistu Vainupeal
Suurus 3045 m².
Asub sadama lähedal.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 4-toaline korter Rakvere
kesklinnas Mulla tn
Renoveeritud. Päikseküllane. Läbi maja
planeering, trepikoda lukus.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa 1-taoline ahjuküttega korter
Posti tn-l
Korter asub II korrusel. Maja on
renoveeritud, vesi ja kanal olemas.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa uus elamu Eisma külas
Kaks korrust, neli tuba, avatud köök,
saun, dušš, WC, trassivesi, kanali-
satsioon. Sobib aastaringseks
kasutamiseks.
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa ahjuküttega 2-toaline korter
Rakveres Tööstuse tn
Hea tubade asetus.
Läbi maja planeering.
Andrus Peiel, tel 527 1011

Müüa elamumaa Eisme külas
Detailplaneering, elekter 3x25 A, korralik
kruusakattega tee.
Tule vaatama!
Carmen Lillepea, tel 5346 8877

Müüa 2-toaline korter Selveri vastas
Toad eraldi, suur köök,
rõdu hoovi poole,
ilus vaade.
Andrus Peiel, tel 527 1011

35 000 € 39 900 €

18 900 € 26 000 €

45 000 € 14 900 €

17 000 € 86 300 €
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• Soovin üürida otse omanikult 
2-3toalist korterit  Rakveres või 
Sõmerul. Tel 5358 4462
• Üürile anda korter. Tel 5836 1490
• Välja üürida 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Vesi, dushsh, boiler. 
Tel 5322 6337
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. 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

ÄRIPINNAD

• 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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• 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 Opel Vectra 1996.a, ülevaatus 
novembri lõpuni, valuveljed, bensiin. 
Hind 700 €, tingi! Tel 32 59 132, 5665 
4268 (õhtuti)
• Müüa Opel Zafi ra Comfort 2,0TDi 
2001.a, 74 kW, hõbemet., 7 kohta, 
konditsioneer, püsikiiruse hoidja, 
el. aknad, 2 võtit, kehtiv ülevaatus 
02/2015. Äsja Hollandist. Soodushind 
2670 €. Rakveres. Tel 5300 5885
• Müüa Peugeot 406 66kW, diisel, 
kehtiv ülevaatus, sp.näit 125 857 km. 
Tel 5292 661       
• Müüa VW Caravelle 94.a, 2,0 bensiin. 
7 kohta, sõidukorras. Hind 2000 €. Tel 
5083 997, 5083 993
• 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

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

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

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

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

• 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
• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Veo- ja kolimisteenus. Tel 5628 9066

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

TEENUSED

• 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
• 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

• Kõnniteede paigaldamine, 
l a d u m i n e ,  k r o h v i m i n e , 
betoneerimine, piirete (aedade) 
paigaldamine, plaatimistööd. Tel 
5606 9271

• Teen ehitus- ja remonditöid. 
Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

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

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

• 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
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• Ehitusfi rma teeb üldehitus, sise-ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627
• 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
• Trimmeritööd. Tel 5539 328
• Pakume muruniitmisteenust ja 
kinnisvara hooldust. Tel 53942650
• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

• 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.

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

5557 35825557 3582

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

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

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

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI

Staažikad tislerid
valmistavad

eritellimusmööblit,
uksi, aknaid ja treppe.
Enamus toodangut on
valminud täispuidust

käsitööna, aga
valmistame ka
plaatmaterjalist

mööblit.
Suudame valmistada

ka suuremates
kogustes tooteid!
Tel 5624 3422
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www.kuulutaja.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

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

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

529 1288
saasu.ehitus@gmail.com

www.saasu.ee

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

• 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

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

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  rahvarõivakäised. 
Põhja-Eesti muster, käsitsi tikitud, 
kuldsed litrid. Hind 200 €. Tel 5908 
5907
• Müüa suur viigipuu. Tel 5210 146
• Müüa väikelaste tarbed. Kiire! Tel 
5628 9066
• 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 laud, toolid, pliit. Tel 5594 
7776
• Müüa külmkapp. Tel 5667 0309
• Müüa korralik gaasipliit (hind 35 €). 
Tel 5815 2893
• Müüa hele sektsioonkapp kahes 
osas, kõrgus 1,70, klaasuksed. Hind 35 
€. Tel 5815 2893

•  M ü ü a  p e s u k u i v a t i , 
käsiõmblusmasin (Vene) ja odavalt 
mööblit. Tel 5850 7868
• 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 kalmistupinke. Tel 5382 8432
•  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
• 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
• Müüa garaazhi metallriiulid (2 tk.l 
130x121x60). Kokku 50 €. Tel 5663 7200
• Soodsalt müüa mesilastarud, 
inventari ja nõusid Rakveres. Tel 
5829 9439
• Müüa kasutatud email pliidikest ja 
plekkahjukest. Tel 5236 447
• Teen ehitus- ja remonditöid. Tel 
5187 979

• 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
•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
kodutehnikat ja vanametalli ning 
vanaaegset talutehnikat, raamatuid, 
toidunõusid, rahasid ja medaleid. 
Tel 5673 8790
• 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

Täpsem info:
5621 7204

www.plantest.eu

Mugulbegoonia

Peiulill

2,25 €

0,50 €
L ,ISAKS PALJU TEISI ISTIKUID

R K 23.AKVERES UNDERI

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

• Müüa 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 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

KÜTTEPUUD

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

Rakveres Võidu 52
(Kroonikeskuse taga,

sissepääs Saue tänavalt
ja Võidu 52 hoovist)

Müügil kasutatud
kodusisustuskaup.

Tere tulemast kõik
endised ja uued kliendid

E – R 10.00 – 18.00
L       10.00 – 15.00

Vajadusel meie transport.

Tel 5646 3518

facebook.com lehelt
leiate meid nime alt:

Kasutatud mööbel ja
kodusisustuskaup
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Loe 
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interne  s

www.kuulutaja.eewww.kuulutaja.ee

• 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 lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa kvaliteetset kivisütt koos 
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, metsakuiv), pikkus 
vastavalt soovile, transport. Tel 5293 
945
• Müüa 40cm küttepuud. Rakveres 
transport tasuta. Tel 5039 650
• Müüa metsakuiva okaspuud, 
h a l u p i k k u s  3 5 c m ,  k o h a l e 
toimetamisega 30 €/ruum. Tel 5077 961

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

MÜÜAÜÜÜ LÕÕÕÕÕÕÕÕÕHÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕÕ UTUD

LÕHUTUD 
KÜTTEPUUD

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

MÜÜA SOODSALT

-SAETUD LÕHUTUD

KÜTTEPUID

Tel 5463 2596

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 vundamendiplokid Rakveres. 
Hind kokkuleppel. Tel 5190 4833
• Müüa puhast. silikaattelliseid 
(valged, ca 600 tk). 50 €. Tel 5663 7200
• Müüa 1,5m põrandalauda. 4 €/m2. 
Tel 5395 0313

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

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

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

Teostan Teie ideed!

ÜLDEHITUS

KÖÖGID

VANNITOAD

SAUNAD

LOOMAD
• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814
• Ära anda kolimise tõttu suurem 
sõbralik hundikoer, eriti sobib lastega 
peresse, kuna on väga sõbralik. Telefon 
5813 4676
• Müüa küülikuid. 5 € loom. Tel 5395 
0313
•  M ü ü a  i l u s  v a k t s i n e e r i t u d 
bolonkakutsikas. Tel 5305 3227
• Müüa hiidküülikuid. Tel 5685 8009

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
•  Mü ü a  p a a r i t a t u d  m u l l i k a s 
(3aastane). Tel 5804 1375
• Müüa kalkun. Tel 5667 0309
•  Mü ü a  ka r t u l i ka s t i d  ( 2 4  t k ) , 
kultivaatori C-piid, kreissaag (ketta 
läbimõõt 70 cm) ja elektrimootorid. 
Tel 5292 661
•  M ü ü a  v a a k u m p u m p 
(elektrimootoriga), väike Soome 
heinakaarutaja, teraviljakombain 
Niva kallaku transportöörlint. Tel 
5292 661

•  O s t a n  t r a k t o r i l e 
kartuliharimisriistad. Tel 5039 650
• Ostan T-40 või MTZ-52 esirehvi (240-
508) ja tagarehvi (330-965), võivad 
olla vähe kasutatud ja koos kilpidega. 
Tel 5836 4842. Võib pakkuda T-40 teisi 
varuosi.

• Ära anda hea valvekoera kutsikas 
(hundikoer). Tel 5662 5584

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

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

TÖÖ
• Gümnaasiumi noormees otsib 
suveks tööd (muruniitmine, puude 
ladumine jm. abitööd). Tel 5536 408, 
5564 1837
• Soovin tööd autojuhina (B, C, E). 
Tel 5695 7500
• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Tel 5343 4528
• Otsin lapsehoidjat 3aastasele poisile. 
Elame Rakveres Lennuki tn. Soovitav 
vene keele oskusega. Väga kiire! 
Helistada õhtul tel 5590 3127
• Firma Alekon Cargo OÜ pakub Tapal 
tööd  C- kategooria veokijuhile. Info 
6388 931 ja 6388 990
• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
• Ehitusfirma otsib oma kollektiivi 
autoremondi mehhaanikut. Soovitav 
B-kat load. Info telef 5463 7464
• 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
• CarDrive’i autoteenindus pakub 
Rakveres tööd autopesijale. Tel 5073 
030
• Pakkuda tööd üldehitajatele ja 
katusepaigaldajatele. Info tel 5278 
191, www.worcly.ee
• Firma pakub tööd üldehitajatele. 
Tel 5144 940

• Aru Grupp AS võtab tööle 
akende, uste ja treppide värvija. 
Vajalik eelnev töökogemus. Töö 
vahetustega. Info telefonil 32 95 
640; e-post info@arugrupp.ee

• Lääne-Virumaal vajatakse lüpsjat 
(torusselüps). Palk korraliku töö eest 
väga hea. Elamispind kohapeal. Tel 
5699 0533, 5656 4680
• Osaühing Lääne-Virumaal, Rakke 
vallas pakub tööd karjakule/lüpsja 
asendajale ja noorkarjatalitajale. 
Vajadusel elamispinnavõimalus.  Info 
5278 804

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

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
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

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 lai valik 
jalanõusid

• 23. juunil leitud Tõrma kalmistult 
p r i l l i d .  K ä t t e  s a a b  Ku u l u t a j a 
toimetusest.

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

TUTVUS
• 47a sümpaatne mees Rakverest. 
Otsin tantsupartnerit, kasv vähem. 168 
cm. Tel 5609 5128

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 2 mõrda (2 m ja 1,5 m). Hind 
kokkuleppel. Tel 5233 845

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 eurot

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

Meie sügav kaastunne Marele perega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa

ENDEL TIRMASTE

kaotuse puhul.
Perekonnad Prääm, Taal, Ramul

Aeg kord meid igavikku kannab, ei ole keegi kaitstud lõpu eest. 
Su minek meile kaua tunda annab, hea mäestus jääb kestma 

südameis.

Alati abivalmis naabrimeest

MEINHARD ALTVÄLJA

mälestavad kurbuses üleaedsed Randverid ning Janne. 

Avaldame kaastunnet Milvile ja Maritile perega

Mälestame 

MEINHARD ALTVÄLJA 

ja avaldame kaastunnet lähedastele.
 Perekond Boravik ja Tammjärv

Sügav kaastunne Viive Vellakule 
armsa õe 

ILMI JÄRVE 

kaotuse puhul. 
Ülle, Milvi ja Janar perega

______________________________________________
 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 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  ______________________________________________ 
Petersell kg 8.00  
______________________________________________
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              ______________________________________________
Lillkapsas kg 3.00               ______________________________________________
Naeris kg 2.00               ______________________________________________
Porgand kg 2.00               ______________________________________________ 
Suhkruhernes kg 8.00               ______________________________________________

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 26. juuni 2014

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud: Laada 39

T-L 8.00 - 16.00

Turul veel müügil:
lilled rõdule, amplisse ja kalmistule

tööstuskaup (jalanõud ja riided), kasutatud riided

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

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

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

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

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Juulis on Lääne-Virumaale 
oodata sõpru Plönist
7.-9. juulini tähistavad Saksamaalt Plöni kreis ja Lääne-Viru 
maakond omavahelise sisuka ja laiapõhjalise koostöö 25. aas-
tapäeva. Lääne-Viru maavalitsus, Rakvere linn, Haljala vald, 
Viru-Nigula vald, Rakvere ametikool, Lääne-Viru naisliit võta-
vad Lääne-Virumaal kokku vastu ligi 60 külalist Plöni kreisist, 
sealsetest omavalitsustest ja ühingutest. Omal käel külastab sa-
mal ajal maakonda ka turismigrupp Schleswig-Holsteini - Eesti 
sõprusühingu Plöni kreisis eestvedamisel, ka nemad on kaasa-
tud juubeli ametlikele kohtumistele. 
Pidustused algavad 7. juulil, mil on kavas töökoosolek, sõprus-
suhete kroonika „Sõpruse viljad. Früchte der Freundschaft“ 
esitlus ja fotonäituse avamine Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus, tseremoonia Rakvere saksa sõjaväekalmistul ja nostalgia-
õhtu koos lepingu pikendamisega Rägavere mõisas. Rägavere 
mõisas allkirjastati ka 1989. aastal esimene Lääne-Virumaa 
(tolleaegse Rakvere rajooni) ja Plöni kreisi vaheline sõprusle-
ping. 8. juulil leiab Rakveres AQVA konverentsikeskuses aset 
konverents „25 aastat maakondade vahelist koostööd ja 10 aas-
tat Eestil Euroopa Liidus“, avatakse kunstinäitus Rakvere gale-
riis ning peetakse sõprusõhtu Rakvere linnuses. 9. juuli jääb 
ringkäiguks maakonnas. 
Turismigrupp Saksamaalt sõprusühingu juhi Karl-Heinz Ap-
peli eestvedamisel, aga ka mitmed maakonna ja omavalitsuste 
külalised jõuavad Eestisse juba mõned päevad enne juubelipi-
dustusi, et osa saada üldlaulu- ja tantsupeost. 
Koostöö- ja sõprussuhted ühendavad Lääne-Viru Maavalitsust 
ja Plöni kreisivalitsust, Rakvere Saksa klubi ja Schleswig-Hols-
teini - Eesti Plönis tegutsevat sõprusühingut. Linnadest on 
omavahel seotud Rakvere ja Lütjenburg, Tapa ja Preetz, valda-
dest Haljala ja Schönberg, Viru-Nigula ja Amt Großer Plöner 
See, Võsu/Vihula ja Laboe, Tamsalu ja Hohenfelde, Väi-
ke-Maarja ja Heikendorf. Koolidest toimib koostöö Vinni-Pa-
justi gümnaasiumi ja Plöni gümnaasiumi, Rakvere reaalgüm-
naasiumi ja Friedrich-Schilleri nimelise gümnaasiumi Plönist, 
Kadrina keskkooli ja Heinrich-Heine nimelise gümnaasiumi 
Heikendorfist, Rakvere gümnaasiumi ja Lütjenburgi gümnaa-
siumi, Lasila põhikooli ja Schwartbucki algkooli, Rakvere ame-
tikooli ja Plöni ametikooli vahel. Head partnerid on omavahel 
Tapa kogudus ja Preetzi kogudus, Juhan Kunderi Selts ja Plöni 
rahvaülikool ning Lääne-Viru naisliit ja Plöni naisorganisat-
sioonid.
„Sõprussidemete humanitaar- ja sotsiaalabi roll ning meie jä-
relaidatava positsioon on tänaseks asendunud vastastikku ka-
suliku koostööga, kus domineerib projektikesksus ja Euroopa 
Liidu fondide toetus ühistegevusteks ning partnerluse arenda-
miseks,“ rääkis Lääne-Viru maavanem Einar Vallbaum.
Lääne-Virumaa ja Plöni kreisi 25. aastapäeva maakondlikud 
pidustused ja kroonika avaldamine saavad teoks Lääne-Viru 
Maavalitsuse korraldamisel ning Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu kaasabil. Rahalist toetust saadi programmist „Kodanike 
Euroopa“. Oma panuse annavad ka Schleswig-Holsteini - Eesti 
Plönis tegutsev sõprusühing ja Plöni kreisivalitsus. Sõprussu-
hete aastapäevi on kombeks tähistada viie aasta tagant vahel-
dumisi Lääne-Virumaal ja Plöni kreisis. 20. aastapäeva peeti 
Plönis, 15. aastapäeva aga samuti Lääne-Virumaal. 

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Kolmapäeval, 25. juunil avati 
Rakvere Galeriis Henri Hüti 
ja Evelyn Raudsepa (pildil) 
näitus “Nimetuse võimalik-
kusest: Kaardil”.
Näituse märksõnadeks ja 
-sõnapaarideks on autorite 
sõnul visuaalne teekond, la-
vastatus, rännak, mittekoht, 
mittemiski, nimetamine.
Rännak nimetusse - …ja me 
läksime otsima miskit, millel 
ei ole nime. Me leidsime mit-
te-miski. Mittemiski kui ko-
getud stseen, mida ei olegi 
vaja nimetada, et säiliks sa-
lapära, 0-gravitatsioon, ot-
singulisus. Teatrisse tuleb 

Sel suvel Rakveres esma-
kordselt toimuv välinäitus 
„Kilomeeter skulptuuri“ ava-
takse 28. juunil lauluava juu-
res kell 16.
Kaasaegne väligalerii for-
maati järgiv skulptuurinäi-
tus toob huvilisteni 12 
kunstniku taiesed. Näituse 
eesmärk on pakkuda inimes-
tele kunstielamust vabas 
õhus, kunstnikele tänapäe-
vast enese esitlemise võima-
lust ja ühtlasi näidata, et 
skulptuur on palju laiem 
ning võimalusterohkem 
kunstivorm, kui esmalt arva-
ta võiks.
Näituse alapealkiri on „Eesti 
teatrist: kaksteist ettepane-
kut Rakverele”. Näituse pea-
kuraator Niekolaas Johannes 
Lekkerkerk selgitas, et osale-
vate kujutavkunstnike, ko-
reograafide ja lavastuskunst-
nike vastused varieeruvad 
märkimisväärselt. „Olles jao-
tunud Rakveres eri kohta-
desse, on tulemus, et ükski 
meedium ei mugandu oma 
tunnustatud kategoriseerin-
gus. Selle asemel võib töid 
vaadelda kui lavasid ja lava-
kujundusi, mis lubavad meil 
mõelda nendest meediumi-
dest dünaamilisemalt ja mit-
memõõtmelisemalt; tööd 
ühtaegu seovad ja eraldavad 
malbel viisil,“ kommenteeris 

Henri Hütt ja Evelyn Raudsepp Rakvere Galeriis
inimene teiste mõtteid kuu-
lama ja endi omi edasi mõt-
lema, sama teeb ka see rän-
naku rekonstruktsioon gale-
riis, püüdes jälitada tunnet, 
mis valdab tühimikus, kus 
lõppeb ühe asustuse silt ja 
algab teine.
Rännak nimetusse - õnnes-
tunud trajektoor ei moodus-
tu mitte läbitud punktidest 
kaardil, vaid kõrvalekalletest 
võimalikku nimetusse.
Henri Hütt on etendus-
kunstnik, kes väärtustab loo-
mingulisi hübriidvorme ning 
peab end „distant artistis-
tiks”, kujutades inimkaugust 

põhjamaise minimalistliku 
prisma abil.
Evelyn Raudsepp loob teat-
rist, kunstist, teadusest ja 
tehnoloogiast oma mütoloo-
gilisi sõlmpunkte ning 
püüab näha horisondi taha 
ja ootab seda teisteltki. Li-
saks introvertse eksootika 
tunnetusele seob neid kaht 
küsimused teatri ja kunsti 
äärealadelt.
Näitus jääb avatuks 6. juulini 
2014.

Kuulutaja

Vabaõhunäitus „Kilomeeter skulptuuri“ -
“Eesti teatrist: kaksteist ettepanekut Rakverele”

Lekkerkerk.
Näitusel saab teiste põneva-
te lahenduste seas näha näi-
teks Soome kunstnike Vesa ja 
Tomi Humalisto taiest „The 
Thin Red Line”, mis koosneb 
sadadest punastest õhupalli-
dest ja Läti kunstniku Gun-
dega Evelone tööd „Cloud”, 
mis haarab nägemismeelest 
enamatki. „Kilomeeter 
skulptuuri“ peakorraldaja 
Michael Haagenseni sõnul 
täidab näitus ammu ooda-
tud niši Eesti kultuurimaas-

tikul. „Oma esmakordsuse 
tõttu on näitus ka huvitavaks 
eksperimendiks, mille kor-
raldamine on parajaks välja-
kutseks. Tegu on aga kindlas-
ti kaasaegse ja olulise kul-
tuurisündmusega,“ lisas 
Haagensen.
Näitus „Kilomeeter skulp-
tuuri“ näitus toimub Rakve-
res paralleelselt Baltoscan-
dali teatrifestivaliga 28. juu-
nist 13. juulini. Näitust toe-
tavad Ramirent, Kuusakoski, 
Rakvere linn ning tublid 

hooandjad.
Osalevad kunstnikud: Patrik 
Aarnivaara (SE), Arthur 
Arula (EE), Merike Estna 
(EE), Gundega Evelona (LV), 
Ulvi Haagensen (AU), Tomi 
and Vesa Humalisto (FI), Flo 
Kasearu (EE), Anastasia 
Parmson (EE), Minna Pöllä-
nen (FI), Kristin Reiman 
(EE), Pire Sova (EE), Triin 
Tamm (EE).

Kuulutaja

Tomi ja Vesa Humalisto „The Thin Red Line” on mõõtmetelt näituse suurim skulptuur.

Heategevusmatkal 
koguti ahju ehitamise 
toetamiseks üle 300 euro
Laupäeval, 21. juunil anti Ebavere tervisekeskuse juurest 
start suve alguse heategevusmatkale, mille osalustasuga 
toeti Kiltsi külas elavat kümnelapselist peret ahju ehitami-
sel. 
Amortiseerunud ahju asemele uue ehitamine maksab 
1400 eurot ja rahalistes raskustes perele on selleks Naisko-
dukaitse Väike-Maarja jaoskonna ja Väike-Maarja vallava-
litsuse ühisel jõul kogutud juba 1066 eurot.
Heategevusmatka osalustasu oli 2-5 eurot. Lisaraha pere 
toetuseks kogunes veidi üle kolmesaja euro.
5,2 km pikkusel matkarajal tuli osalejatel lahendada rist-
sõna, lahendajaid ootas finišis sportlik tunnustus. Osale-
jate vahel loositi välja toetajate auhindu.
Osalejatel oli võimalik kätt proovida vibulaskmises, teha 
mälestuseks perepilt, nautida suve algust jäätisekohvikus 
või kuulata tasuta kontserti. Heategevusmatka peaesine-
jatena astusid üles Kelly Vask ja ansambel MPS.
„Väga kogukonda liitev on olnud koos naiskodukaitsjate-
ga ühtse eesmärgi poole püüelda ja lausa hämmastav kui 
palju headust meie ümber on,“ kiitis vallavanem otsust 
piirkonna naiskodukaitsjatega üheskoos perele head teha 
ja tänas kõiki seniseid heategijaid.
Naiskodukaitse Väike-Maarja jaoskonna esinaine Anneli 
Mikiver selgitas, et olles ise kahe lapse ema, mõistab ta 
Kiltsis elava kümnelapselise pereema vajadust uue ahju 
järele väga hästi. „Maja ei küta soojaks ainult pliidi ja 
elektriga ja me pingutame eesmärgini kuni vajalikud va-
hendid on koos,“ lisas ta.
Kiltsi külas elavale perele saab ahju ehitamiseks õla alla 
panna jätkuvalt Väike-Maarja vallavalitsuse arveldusarve 
numbril EE372200001120083456 (SWEDBANK), märkides 
selgituseks „heategu“. Heade inimeste toetusi kogutakse 
seni kuni ahju ehitamiseks vajalik summa on koos.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Aivar Ojaperv

Lisaks varasematest aasta-
test tuttavale Rolandas Ra-
kutisele jagasid sel korral 
õpetusi ja kogemusi Darius 
Sirtautas (mänginud hooajal 
2002/2003 ka Eesti meistrilii-
gas Audentese meeskonnas) 
ja Mindaugas Zhukauskas. 
Neist viimane on teatavasti 
suurte tiitlitega mees – 1996. 
aasta olümpiapronks, 2003. 
aasta Euroopa meister, 1999. 
aasta Euroliiga võitja, lisaks 
Leedu, Itaalia ja Sloveenia 
meister jne. Leedu koondi-
ses jäi ta pisut küll oma „suu-
re venna“ Eureliuse oskuste 
ja kuulsuse varju, kuid väärt 
ja hinnatud mängumees oli 
ta pikki aastaid. Tänaseks on 
Mindaugas Zhukauskas 
korvpallist loobunud – veel 
mullu oli ta Šiauliai mees-
konna mäned�er, kuid nagu 
ta ise ütleb, siis „hetkel olen 
mees metsast, kes kasvatab 
lapsi ja armastab oma naist.“

Lõhnab
Kuusmaa järele
Kas Leedust pärit treeneritel 
hirmu pole: õpetavad Eesti 
noormehed korvpalli mängi-
ma ja mõne aasta pärast on 
ise hädas, kui meie meestelt 
kaela saavad? „Kogemuste ja 
oskuste vahetamine on kogu 
maailmas tavaks, mina 
probleemi ei näe,“ leidis 
Mindaugas Zhukauskas. 
„Treenerid on tegelikult Ro-
landas ja Darius, mina vaa-
tan kõrvalt ja jagan isiklikke 
kogemusi, kui paras juhus 
tuleb.“
„Korvpallis saladusi pole, tä-
napäeval on kogu info kätte-
saadav,“ lisas Rolandas Ra-
kutis, kes nii VPK noori kui 

Leedu treenerid juhendavad 
Võsul noori korvpallureid
Virumaa Pallimängude 
Kool korraldas Võsul 
juba neljandat korda 
korvpallilaagri, kus 
noortele korvpallurite-
le jagasid õpetust Lee-
du treenerid.

ka teistest klubidest laagrisse 
tulnud noorkorvpallureid ju-
ba neljandat suve treenib.
Milline on Võsule kogune-
nud noorkorvpallurite tase? 
„Margus Metstaki sugust 
suurt ja pikka mängijat sel-
lest seltskonnast ei tule, aga 
Kuusmaa järele lõhnab küll,“ 
kiitis Darius Sirtautas. „Poi-
sid on talendikad – tulemu-

sed on ju seda tõestanud,“ 
vihjas ta VPK kahele järjesti-
kule võidule Põhja-Euroopa 
noorte korvpalliliigas.

Kõik
räägivad korvpallikeelt
Miks Leedu koondis saab ta-
lendikate noorte arvelt igal 
aastal järelkasvu ja Eesti oma 
mitte? Kas meie poistel pole 

motivatsiooni treenida või 
milles on asi? „Motivatsioon 
on poisi peas ja tema pere-
konnas kinni,“ leidis Sirtau-
tas. „Pole need leedulased 
motiveeritumad midagi: nii 
leedulased kui eestlased te-
gelikult teavad, et kui korra-
likuks mängumeheks arene-
da, siis saab tulevikus ka 
korvpalliga raha teenida.“
„Vähemalt see seltskond siin 
Võsul tahab küll treenida,“ 
kinnitas Rolandas Rakutis. 
„Nad kuulavad meid sõna 
otseses mõttes ammuli sui. 
Keeleprobleem muidugi on, 
aga see on tühiasi, sest tege-
likult räägime kõik üht ja sa-
ma keelt – korvpallikeelt.“
„Meie eesmärk on poistele 
nii kõva mahv anda, et nad 
peale söömise, magamise ja 
trenni muule enam ei mõt-
lekski,“ jätkas Darius Sirtau-
tas. „Ausalt öeldes on ka en-
dal koormus suur – treenime 
paralleelselt kahte gruppi -, 
isegi igavust pole aega olnud 
tunda ja halb ilmgi ei tekita 
paha tuju.“

Leedu treenerid Rolandas Rakutis (alates vasakult), Mindaugas Zhukauskas ja Darius Sirtau-
tas Võsu korvpallilaagris. Fotod: Aivar Ojaperv

Laagris käib kõva töö, särgi on märjaks saanud nii treenerid 
kui ka treenitavad.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja projekt “Suvine tervisepäev“
toimub 8. juulil Barto Puhkemaja territooriumil (Kulinal) 
kella 10-21.
Kavas: spordipäev kell 10-13, loengud ja tegevused kell 14-
17.30, puhkeõhtu 18.30-21 (diskor Riigikogu liige Rannar 
Vassiljev).
Bussid väljuvad: kell 8.45 Tapa bussijaamast, kell 9 Kadri-
nast ja Rakverest Lille tn 8 eest. Vajalik etteregistreerimine, 
omaosalus 10 eurot (terve päeva toitlustus). Tasuda ühin-
gujuhi kätte 4. juuliks. Info: 32 42 023, 5342 9043.

Kuulutaja

Targa energia päev Rakveres
Reedel, 27. juunil algusega kell 11
Targa energia päev toimub Euroopa Säästva Energia nä-
dala raames Euroopa Komisjoni poolt tunnustatud regio-
naalse üritusena.
Kell 11-13 Rakvere keskväljakul. Räägitakse targa energia 
võimalustest, tutvustatakse uudseid droone ja nende ka-
sutamise võimalusi linnaruumis. Huvilised saavad teha 
proovisõitu elektrijalgrattaga.

Kuulutaja
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* Põllumajandusehitised

* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

•

•
•
•

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

•

•
•
•
•
•

üldehitus
• haljastus

viimistlus
ventilatsioon
santehnilised tööd
projekteerimine
elekter

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

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

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

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

KISUB PALAVAKS?

Kvaliteetkliimast saad nüüd

soodsalt elamise jahedaks.

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD

SEINA- JA KATUSEREDELID

LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD

NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ

www.rennlux.eu

e-post: info@rennlux.eu

Tel: 5344 8787

Big Mac - Riided

suurtele

meestele

XL-7XL

Avatud: neljapäev ja reede kell 12.00-17.00,

laupäev kell 10.00-15.00

T-särgid alates 6 eurost

Teksapüksid, tagid 20 eurot

Laada 14, Rakvere www.bigmac.ee


