
KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 32 (920) Tasuta nädalaleht

17227

EAS TOETAB KESKUSTE UUENDAMIST TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 6-7

2. september 2016

www.nunnauuni.com

Külalistemaja Rannaliiv ootab teid Lahemaal Võsu alevikus Vihula
vallas Lääne-Virumaal. Siin on aastaringselt võimalik korraldada

meeldejäävaid tähtpäevi, pidusid, seminare jne.
Või siis lihtsalt mõnusalt aega veeta – tule üksi, pere või sõpradega.

Kohapeal võimalik rentida jalgrattaid,
telkida ja tulla ka oma karavaniga.

Pea oma koolitus, seminar, pidu või pulm meil!

www.rannaliiv.ee info@rannaliiv.ee +372 519 4600 f Rannaliiv

10 tuba
2 sviiti
konverentsisaal, ca 40 kohta
kohvikusaal, ca 30 kohta
saun kaminaruumi ja mullivanniga



Kuulutaja reede, 2. september 20162 ARVAMUS

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi, 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

JUHTKIRI

Rakvere eralasteaed 
Kaur võõrustas möödu-
nud nädalavahetusel 
waldorflasteaedade 
õpetajaid üle Eesti. 
Koos õpiti uusi asju 
ning arutati lasteaia-
töös ette tulevaid prob-
leeme, keskendudes üli-
tundlikele lastele.

Maris Marko

Lasteaiaõpetajatele oli esines 
Stuttgarti waldorflasteaedade 
õpetajate seminari koolitaja 
Birgit Klotz. Waldorfkoolide 
sünnilinnast tulnud lektor 
keskendus oma ettekandes 
erilistele lastele.
Iga laps on omamoodi erili-
ne, aga seekord olid fookuses 
ülitundlikud lapsed.
„Need on sellised lapsed, kes 
on maailmale rohkem ava-
tud, nad kuulevad tihti tera-
vamalt, näevad täpsemalt, 
nende tajud on erksad,“ selgi-
tas Birgit Klotz. „Nad on väga 
tundlikud ka teiste inimeste 
meeleolude suhtes, väga em-
paatilised. Neil puudub või-
me ennast välise eest kaitsta, 
piire seada. Kõik, mille vastu 
võtavad, lasevad nad väga sü-
gavalt enda sisse.“
Sellised lapsed on kogu aeg 
pinge all ja stressis. Klotzi sõ-
nul ei jõua nad peaaegu ku-
nagi rahuseisundisse. „Nad 
on nii vastuvõtlikud, et tun-
dub, nagu oskaksid ka mõt-
teid lugeda,“ märkis Klotz.
Lasteaias torkavad sellised 
lapsed mitmel moel silma. 
„Näiteks kui mõnel lapsel on 
mure, siis ülitundlik laps lä-
heb teda kohe lohutama. Kui 
nad tulevad hommikul oma 
rühmaruumi, siis nad märka-
vad pisimaidki muudatusi. 
Nad tajuvad kohe ka kasvata-
ja meeleolu,“ loetles koolita-
ja. „Nad on väga ärkvel, kõike 
tajumas.“

Raske toime tulla
Selline tajuerksus kõlab küll 
üsna hea asjana, aga laps ei 
pruugi selle tunde- ja infotul-
vaga toime tulla. „Võib juhtu-
da, et seda kõike saab liiga 
palju. Siis võib laps kaotada 
enesevalitsuse, hakata nutma 
või ka märatsema. Võib ka nii 
olla, et tõmbub kusagile nur-

Ülitundlik laps on 
maailmale avatud

Birgit Klotz (paremal) koos eralasteaia Kaur õpetaja Raina 
Vangoneniga annavad kinnitust sellest, et lastega töötamine 
on tegelikult rõõmus amet. 

Foto: Maris Marko

ka ja ei lase kedagi endale ligi, 
justkui sulgedes ennast maa-
ilma eest.“
Ülitundlike laste jaoks on 
oluline väliste ärritajate mini-
meerimine. „Oluline on aida-
ta sellel lapsel ennast paremi-
ni tunnetada, just füüsiliselt. 
Keskkond peaks olema meel-
div: sõbralikud inimesed, pal-
ju laulmist. Päevakavasse ei 
tohiks tuua palju uut, tundli-
ku lapse jaoks on oluline kin-
del rütm,“ selgitas Birgit 
Klotz. Waldorflasteaiad võik-
sid selles plaanis olla tundli-
kule lapsele hea koht, seal 
peetakse rütmilisust väga 
oluliseks.
„Need lapsed vajavad oma 
erilisuses mõistmist ja et nad 
tohiksid olla sellised, nagu 
nad on,“ rääkis Klotz. „Saksa-
maal, ja ma arvan, et ka Ees-
tis, loeb see, kes on tugev ja 
jõuline. Tundlik laps tahabki 
tihtipeale omaette olla, siis 
arvatakse, et temaga peab te-
gelema, et ta teistega ühte su-
laks. Aga tema vajab hoopis 
rahu. Nende sisemine elu 
võib olla hoopis teistsugune, 
kui meie seda ette kujutame.“
Omaette probleem on see, et 
sõna ‘tundlik’ võib kõlada ka 
etteheitena, negatiivselt. 
Õpetaja ülesanne on lapsi 
mõista ning tundlikkust neile 
mitte ette heita. „Kohtusin 
hiljaaegu kahe inimesega, ke-
da olin kunagi lasteaias õpe-
tanud,“ meenutas Birgit 
Klotz. „Ühest oli saanud 

kontsertpianist, teisest poksi-
ja. Kui nad lasteaias käisid, 
pidin ma mõlemaid mõist-
ma, neid tunnetama. Kasva-
taja ülesanne on tajuda iga 
lapse vajadusi. Kui rühmas 
on 20 last, siis tulebki kõigi 
nende vajadusi tajuda.“

Tundlikkus on anne
Koolitusel räägiti ka sellest, 
mida tundlikud lapsed hästi 
oskavad. Tundlikkus ei pea 
olema probleem, see on ka 
anne, kingitus. Ülitundlike 
laste seast kasvab väga loo-
mingulisi inimesi, näiteks 
kunstnikke. Tänu oma pee-
netundlikkusele võivad neist 
saada väga head terapeudid 
või sotsiaalsfääris töötajad.
Birgit Klotzi sõnul on statisti-
liselt umbes kümme protsen-
ti inimestest ülitundlikud. 
Tundlikkus võib elu jooksul 
muutuda. „Mingis elukriisis 
võib tekkida murrang ja ini-
mene võib justkui millegi 
suhtes avaneda.“
Kindlasti ei tohiks ülitundlik-
ke lapsi tähelepanuta jätta 
ajal, kui nad lähevad kooli. 
„Siis sõltub nende heaolu sel-
lest, kas neil on arusaav õpe-
taja ja toetavad vanemad. 
Waldorfpedagoogika väidab, 
et lasteaiavanuses pannakse 
alus inimese füüsilisele tervi-
sele. See on muidugi hea alus. 
Aga hingeline tervis kujuneb 
vanuses 7-14 aastat,“ rõhutas 
Klotz.

Lääne-Virumaal 
alustab 1. klassis 
õpinguid üle poole 
tuhande koolijütsi
Lääne-Virumaa 11 güm-
naasiumis-keskkoolis ning 
19 põhikoolis alustab esi-
algsetel andmetel õppe-
aastat ligi 6800 õppurit.
1. klassis alustab õpinguid 
650 koolilast, 10. klassis 
jätkab oma haridusteed 
350 õpilast.
Esimene teadmistepäev 
koolijuhina on Tamsalu 
Gümnaasiumi direktoril 
Tiina Parmastol ja Rakke 
Kooli direktoril Igmar Mat-
tol, Põlula kooli asub juhti-
ma Margus Maasik. Rakke 
lasteaias Leevike alustab 
direktorina tööd Anneli 
Eesmaa ning Rakvere Trii-
nu lasteaeda asub juhtima 
Raido Parve.
Lääne-Virumaa koolide 
pedagoogide pere on sa-
muti rikkam seitsme uue 
õpetaja võrra. Esimest õp-
peaastat õpetajana laste-
aedades alustab kolm pe-
dagoogi.
Lääne-Virumaal on üldha-
riduskoole 36, neist 11 
gümnaasiumi, 12 laste-
aed-põhikooli ja neli eri-
kooli. Rakkes muutus güm-
naasium põhikooliks ning 
Muuga ja Laekvere kool 
ühendati ühise juhtimise 
alla,  kandes nüüd nime 
Muuga-Laekvere Kool.
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Politseinikud koos 
vabatahtlikega 
aitavad lapsed 
turvaliselt kooli
Laste ohutu koolitee taga-
miseks on politseinikud 
koos vabatahtlikega sep-
tembri esimesel nädalal 
suurendatud jõududega 
liiklust rahustamas.
„Sügise saabudes lisandub 
liiklusesse hulk noori, kes 
on suvepuhkust veetes ti-
hedamast liiklusest eemal 
olnud ning kes alles alusta-
vad kooliteed ja võtavad 
esimesi ohutu liiklemise 
põhimõtteid omaks,“ kir-
jeldas politseileitnant Han-
nes Kullamäe. „Parima et-
tevalmistuse noortele an-
navad lapsevanemad, kes 
käivad koos lastega kooli-
tee läbi ning jagavad näpu-
näiteid ohutuks liiklemi-
seks.“
Kuna inimesed ja sõidukid 
koonduvad suuresti tagasi 
linnatänavatele, on polit-
seinike ja vabatahtlike tä-
helepanu koolialguspe-
rioodil suunatud ennekõi-
ke liikluse rahustamisele. 
Lisaks politseinikele taga-
vad laste turvalist kooli-
teed üle Eesti abipolitseini-
kud, munitsipaalpolitsei-
nikud, naiskodukaitsjad ja 
teised vabatahtlikud.
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Kallis ema, vanaema 
ja vanavanaema 

Ilma Biider!

Soovime Sulle tugevat 
tervist ja palju õnne 

90 juubeli puhul!

Sinu lapsed 
ja lapselapsed peredega

90

Turvalise liiklemise 
võti on tähelepanelikkus
On heameel tõdeda, et meie maakonnast said seitse pro-
jekti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamise toetuse (loe täpsemalt lk 
3).
Toetuse taotlejaid oli loomulikult rohkem ning paljud 
toredad projektid jäid ka rahastusest ilma. Ent toetuse 
pälvinud väärisid seda kindlasti.
On lootusandev, et lausa viis nendest projektidest lisaks 
ettevõtluse edendamisele ja üldise elukvaliteedi tõst-
misele meie elu ka turvalisemaks muudavad.
Kergliiklusteede olulisus on siililegi selge. Kurvad näited 
tõestavad, et maanteel kõndimine ega rattaga sõitmine 
ei pruugi ohutu olla ka siis, kui oled end helkurite ja tule-
dega korralikult nähtavaks teinud.
Nüüd saame juurde kolm uut kergliiklusteed ning võime 
ohutumalt sportida ning liigelda.
Ka keskuste liikluskorralduse ja parkimise parendamine 
on ülioluline. EASi abil kavatsetakse nii Tapal kui 
Väike-Maarjas muuhulgas ehitada välja parkimisalasid 
ning muuta liiklus sujuvamaks.
Igaüks, kes nö tipptunnil, rongide saabumise-väljumise 
ajal Tapa bussijaama esisel viibinud teab, et olukord seal 
ei ole ohutu. Hulk autosid püüab väikesel ja halvasti 
tähistatud alal manööverdada ning poleks ime, kui selles 
segaduses mõni jalakäija märkamata jääks. Nüüd saab 
see probleem lahenduse.
Loomulikult vastutab iga liikleja nii enda kui teiste 
turvalisuse eest. Siinkohal tahaksimegi kõigile südamele 
panna, et seoses kooliaasta algusega on liikluses hulgali-
selt koolijütse, kes alles õpivad tundma liiklusreegleid 
ning läbivad oma kooliteed esmakordselt. Märgakem ja 
arvestagem siis sellega. Tihe liiklus ja ummikud muuda-
vad närviliseks ning see omakorda veelgi tähelepanema-
tumaks. Alustagem siis oma teekonda veidi varem, et õh-
tul sama rõõmsalt ja tervelt koju jõuda. Kellelgi meist ei 
saa olla tööle või kohtumisele nii kiire, et riskida eludega.

Ohutut kooliaasta algust!

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 2. september 2016 3UUDISED

Seitse Lääne-Virumaa 
projekti pälvisid Ette-
võtluse Arendamise 
Sihtasutuse (EAS) piir-
kondade konkurentsi-
võime tugevdamise toe-
tuse, kokku ligikaudu 
5,5 miljonit eurot.

Liisi Kanna

Üheks toetuse saajaks on Ta-
pa südalinna uuendamise 
projekt, mis projektijuhi Va-
hur Leemetsa sõnul haakub 
juba Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse (KIK) rahasta-
misotsust omava Raudtee-
peatuste eri transpordiliikide 
ühendamise projektiga.
„Projekti üldiseks eesmärgiks 
on Tapa linnasüdame kaas-
ajastamine ja seeläbi ettevõ-
tetele parema keskkonna loo-
mine, Tapa kui tõmbekeskuse 
arendamine ja Tapa erinevate 
transpordiliikide vahetuse 
soosimine,“ kommenteeris 
Leemets.
Lääne-Virumaa piirkondade 
konkurentsivõime tugevda-
mise tegevuskava kohaselt 
võiks see arendus aidata kaa-
sa 70 uue töökoha loomisele. 
„Me ei loo mitte töökohti, 
vaid sobiliku keskkonna,“ rõ-
hutas Leemets ning lisas, et 
paljud saavad tööd näiteks 

Tapa südalinn ja Väike-Maarja keskus saavad uue ilme

Tapale on plaanis rajada 1350 ruutmeetri ulatuses parkimiskohti. 
Foto: Liisi Kanna

Tapal avatavas Konsumi 
kaupluses.
Kesklinna kaasajastamise 
projekti maksumuseks on 
1559487 eurot, millest EASi 
toetus 1325564 eurot.
Plaanis on rajada 1350 ruut-
meetri ulatuses parkimiskoh-
ti, rekonstrueerida Jaama tä-
nava äärne park ning kiriku-
park, ehitada välja kesklinna 
kergliiklus- ja kõnniteed. Li-
saks kujundatakse ümber 
raudteepargi ja kirikupargi 

vahelised ringteed ning Sau-
na, Jaama, Pargi ja Pika täna-
va osa, saavutamaks sujuvam 
liiklus. Plaanis on uuendada 
ka kesklinna tänavavalgustus.
Hange kuulutatakse välja sel-
le aasta sügisel ning tööd 
teostatakse 2017. aasta jook-
sul.

Monument 
Georg Lurichile
Uue ilme saab ka Väi-
ke-Maarja alevik, kus ehita-

takse välja keskväljak ning 
parkimisalade ja kõnniteede 
võrgustik. EAS toetab töid 
935000 euroga.
Väike-Maarja vallavanema 
Indrek Kesküla sõnul saavad 
kasu nii kohalikud ettevõtted 
kui elanikud, sest juurdepää-
sud ärihoonetele ja teenuste-
le paranevad. Lisaks loob ka 
see projekt keskkonna uute 
töökohtade tekkeks. „Projekti 
käigus kontakteerusime piir-
konna asuvate või siia tulla 

soovivate ettevõtjatega ning 
saime nendelt tagasisidet äri-
ühingute plaanidest luua 
piirkondi uusi töökohti. Enim 
töökohti plaanib luua Järva 
Tarbijate Ühistu ning looda-
me, et nii keskväljak kui ka 
uus kaubanduskeskus saavad 
koos valmis. Juba ainuüksi 
Järva Tarbijate Ühistu inves-
teering rajatavasse kauban-
duskeskusesse võib tuua ligi-
kaudu 25-30 töökohta,“ kom-
menteeris Kesküla.
Vallavanem nentis, et projekti 
tegevustega on kavas alusta-
da kohe. „Olulisemal osal on  
ehitusprojekt olemas ning 
ühel osal on vaja eskiispro-
jekti staadiumist ehituspro-
jektini jõuda, siis saab juba 
ehitushanke välja kuulutada. 
Loodame ehituslepinguteni 
jõuda talve jooksul, et 2017. 
aasta kevadel ehitustöödega 
alustada.“
Lisaks planeeritakse väljaku 
keskele püstitada monument. 
„Projekti teostumise käigus 
on kavas püstitada Georg Lu-
richi monument kui Eesti 
spordikuju Eesti Vabariigi 
100. aastapäevaks ehk 2018. 
aastal,“ tõi vallavanem välja.
Kesküla rõhutas, et projekti 
positiivse otsuseni jõuti osa-
poolte koostöös. „Tänusõnu 
väärib regionaalminister Arto 
Aas, kes mõistab, et kogu Ees-
ti majandusele on oluline Eu-
roopa Liidu toetuste jõudmi-

ne ka linnade tagamaadele, 
soodustamaks siinset ette-
võtlus- ja elukeskkonda.“

Kergliiklusteed
Tõrremäe-Veltsi-Haljala kerg-
liiklustee ehitamiseks saadi 
toetust 1,4 miljonit. Töid pla-
neeritakse alustada juunis 
ning lõpule viia järgmise aas-
ta sügiseks. „Ehitustööde 
hange on plaanis korraldada 
veebruaris,“ kommenteeris 
projektijuht Katrin Suursoo 
ning lisas, et eelkokkulepped 
on sõlmitud ka piirnevate 
maade omanikega ning selles 
osas takistusi esinema ei 
peaks.
0,7 miljoni suuruse toetuse 
sai Vinni kergliiklusteede pro-
jekt, mille raames ehitatakse 
umbes nelja kilomeetri pik-
kune tee koos valgustusega 
Kakumäe külast Viru-Jaagupi 
alevini. Ehitusega plaanitakse 
alustada 2017. aasta teises 
kvartalis ning valmimistäht-
aeg on 2018. aasta 31. august.
Poole miljoni suuruse toetuse 
abil luuakse valgustusega 
kergliiklustee Käsmu ristmi-
kust Võsu sadamani. Loodava 
ühenduse pikkus on umbes 
kuus kilomeetrit.
Lisaks toetas EAS Eesti Polit-
seimuuseumi arendamise 
esimest etappi ning Eesti Al-
koholi- ja Karastusjoogitöös-
tuse Teemapargi muuseumi 
rajamist.

3. SEPT
11.00 – 15.00 TERVISE- JA SPORDIPÄEV

 Rohkem infot: www.pohjakeskus.ee

TERVISE- JA SPORDIPÄEVAL OSALEVAD:

TULE PÕHJAKESKUSE  TERVISE JA SPORDIPÄEVALE!
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Lääne-Viru Omavalitsus-
te Liidu eestvedamisel 
valmis projekt, millega 
loodetakse aidata tööle 
nii erivajadusega inime-
si kui liigse hooldus-
koorma kandjaid. Iga 
omavalitsus võib suhte-
liselt väikese omaosalu-
sega saada kaheks aas-
taks tööle tugitöötaja.

Liisi Kanna

SA Lääne-Viru Arenduskes-
kuse konsultandi Kersti 
Suun-Deketi sõnul tõdesid 
maakonna sotsiaaltöötajad 
2015. aasta kevadel ühiselt, et 
sotsiaalteenuseid on vaja 
arendada. „Hakkasime koos 
sotsiaaltöötajatega analüüsi-
ma, mis meil hetkel maakon-
nas toimub ja millised 
sihtgrupid vajavad suuremat 
tähelepanu. Analüüsi tule-
musel tõdesime, et eelkõige 
on vaja toetada tööealisi eri-
vajadusega inimesi, kes on 
hetkel jäänud koduseinte va-
hele,“ kirjeldas ta.
2016. aasta kevadel toimusid 

maakondlikud arendussemi-
narid, et välja selgitada pea-
mised arengusuunad, sellest 
kasvas välja ka kõne all olev 
projekt.

15 ametikohta
Projekt „Erivajadustega ini-
meste tugiteenuse parenda-
mine Lääne-Virumaal“ plaa-
nitakse esitada Euroopa Sot-
siaalfondi meetmesse „Töö-
turul osalemist toetavad hoo-
lekandeteenused“. Seeläbi 
luuakse maakonda 15 ameti-
kohta tugitöötajatele, kes te-
gelevad igapäevaselt kuni 120 
erivajadusega tööealise ini-
mesega nende tööle suuna-
misel või siis erivajadusega 
eakatega, võimaldades nende 
lähedastel püsida tööturul.
„Projekti raames asub Viroli 
alla tööle projekti koordinaa-
tor ja igas projektis osalevale 
omavalitsusele võimaldatak-
se üks sotsiaaltöö spetsialist, 
kelle ametinimetus on tugi-
töötaja,“ selgitas Kersti 
Suun-Deket. „Tugitöötaja 
eesmärk on teha koostööd 
omavalitsuse sotsiaaltöötaja-
ga ja toetada koduses kesk-
konnas erivajadusega tööea-
lisi inimesi, olles samas neile 
tugiisikuks. Paljud erivajadu-

sega inimesed on jäänud ko-
duseinte vahele ja hetkel toi-
muv töövõimereform tekitab 
teadmatust ja hirmu. Saaksi-
me anda võimaluse erivaja-
dustega inimestele kodust 
välja tulla kas avatud tööturu-
le või tööturuteenustele, mis 
on loodud erivajadustega ini-
meste toetamiseks.“
Soovitakse vähendada eriva-
jadustega tööealiste lähedas-
te hoolduskoormust. Vähem 
tähtis ei ole tulevaste tugitöö-
tajate roll erivajadusega eaka-
te aitamisel, et nende läheda-
sed saaksid tööle asuda. „Te-
an, kui oluline on inimestele 
nende kodu. Soovime anda 
võimaluse olla koduses kesk-
konnas võimalikult kaua,“ rõ-
hutas konsultant.

Soodne võimalus
VIROLI juhatuse esimees 
Mihkel Juhkami nentis, et te-
gu on väga kasuliku projekti-
ga. „Idee kohaselt peaksid 
osalema kõik maakonna val-
lad ja linnad. Praegu ma ei 
näe, et keegi ära ütleks. Tegu 
on väga soodsa võimalusega, 
omaosalus on soodne.“
Projekti kogumaksumus on 
375 675 eurot, millest 
291 063,75 eurot Euroopa 

Sotsiaalfondi (ESF) vahendi-
test ja 84 611,25 eurot oma-
osalus. Viimane on jagatud 
võrdselt 15 omavalitsuse va-
hel ja moodustab kaheaasta-
se perioodi peale 5640,75 eu-
rot.
Konsultant tõi välja, et kui 
mõni omavalitsus tunnebki, 
et tal ei ole suutlikkust osale-
da, saab projekt siiski edasi 
minna. „Avatud voorus saa-
vad taotleda toetust omava-
litsuste liidud, kui vähemalt 
50 protsenti omavalitsustest 
on kaasatud,“ sedastas ta.
Teenuse vajadus jääb aga al-
les ka 24 kuu möödudes. 
„Projekt on planeeritud, tõs-
tes jooksvalt omavalitsuste 
võimekust teenuse jätkami-
seks oma vahenditest. Esime-
sed 12 kuud on toetus 85 
protsenti, järgnevad kuus 
kuud 75 protsenti ja viimased 
kuus kuud 65 protsenti,“ sel-
gitas Suun-Deket ning lisas, 
et pärast projekti lõppemist 
toimub igas omavalitsuse 
hindamine, kuidas edasi 
minna.
Juhkami nentis, et mõeldud 
on ka projekti pikendamise 
võimalusele meetme teises 
taotlusvoorus.

Omavalitsused taotlevad 
tugitöötajaid appi

Rakvere linnavalitsusse palgatakse 
sotsiaalosakonna juhataja
Rakvere linnavolikogu viima-
sel istungil võeti vastu eelnõu, 
mille järgi luuakse linnavalit-
susse uus ametikoht ning te-
hakse muudatusi seoses kol-
me olemasoleva ametikoha-
ga.
Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami nentis, et sotsiaalosa-
konnas on inimeste nappus 
ning kuna 80 protsenti sotsiaaltöötajate ajast kulub paberi-
majandusele, siis jääb abivajajatega tegelemiseks vähe ae-
ga.
Eelnõu seletuskirjas seisab: „On olemas selge vajadus osa-
konna töö paremaks koordineerimiseks kindlate ametiüles-
annetega juhi kaudu ja olemasoleva ühe täiskasvanutega 
tegeleva peaspetsialisti töökoormuse vähendamiseks.“
Abilinnapea Kairit Pihlak selgitas: „Praegu on lihtsalt grupp 
inimesi, kes klientidega tegelevad. Vaja on inimest, kes 
näeks tervikpilti, oskaks jagada ülesandeid.“
Töötaja leidmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss, kus 
saavad osaleda ka olemasolevad töötajad. Kui mõni juba 
linnavalitsuses töötav inimene konkursi võidab, hakatakse 
otsima uut töötajat vabaks jäänud ametikohale.
Lisaks muudetakse ära arengu- ja kommunikatsiooniosa-
konna info- ja avalike suhete spetsialisti teenistuskoha ni-
metus ning tema töö mõtestatakse ümber. „Rakvere linn ei 
ole siiani oma kodulehekülge korralikult tööle saanud,“ üt-
les Juhkami ning lisas, et seepärast oleks vaja inimest, kes 
sellega tegeleks.
Kodulehte võib pidada oluliseks töövahendiks neile, kes 
soovivad toetusi taotleda, avaldusi esitada jne.
Eelnõus seisab veel kaks muudatust. Esiteks viiakse infoteh-
noloogiaspetsialisti ametikoht arengu- ja kommunikatsioo-
niosakonnast üle linnakantseleisse. Teiseks hakkab maa-
korraldusspetsialist praeguse täiskoormuse asemel tööta-
ma poole koormusega.

Liisi Kanna
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Möödunud nädalavahetusel 
Tallinna Lauluväljakul toimu-
nud suurüritus „We Love The 
90s“ meelitas järjekordselt 
kohale petturid lõunanaabri-
te juurest, kelle petuskeemi 
tõttu jäid nii mõnedki kuulu-
tuse kaudu soodsa pileti ost-
nud muusikahuvilised kont-
serdipaiga värava taha.
Kui Weekendi festivalil levitati 
massiliselt võltsitud viieküm-
neeuroseid kupüüre, siis see-
kord olid petised välja mõel-
nud uue süsteemi. Põhja pre-
fektuuri raskete isikuvastaste 
kuritegude talituse juhi Roger 
Kummi sõnul käib praegu 
kahjude kokkuarvutamine. 
Kumm möönis, et petta said 
kümned inimesed, kes käest 
kätte pileteid ostsid.
Skeem ise oli üsna lihtne ja 
lollikindel. Eelmisel reedel 
said politseinikud Piletilevist 
infot, et nende süsteemist on 
varastatud krediitkaardi and-
meid kasutades ostetud üri-
tuste pileteid, enamjaolt „We 
Love The 90s“ omi. Nende 
andmetel olid petturid ost-
nud umbes 150 piletit. Pileti-
levi hakkas asja täpsemalt uu-
rima, kui ühe tehingu käigus 
osteti korraga 10-15 piletit, 
mis ei ole tavapärane.
Selleks hetkeks polnud pan-
gad veel teatanud, et ostu käi-
gus on kasutatud varastatud 
krediitkaardi andmeid. Sellest 
hoolimata võttis politsei asja 
käsile. Piletilevi töötaja leppis 
Lauluväljaku Mere värava 
juures ühe althõlma pileteid 
müüva isikuga kohtumise 
kokku, et osta soodne kont-
serdipilet.
Nii pidasid politseinikud kin-
ni kaks Leedu kodanikku ja 
hiljem veel kolm Läti koda-

Aasta alguses mõisteti 15 aastaks 
vangi kaks meest, kes julmalt tap-
sid  kõrges eas naise. Tapjad ei 
nõustunud kohtuotsusega ja kae-
basid selle edasi riigikohtusse.
Karistuse said kaks paadunud kur-
jategijat Sergei Kudrjašov ja Jarmo 
Kuivkaev, kes 2014. aasta 19. det-
sembril murdsid Rakveres Uuel tä-
naval eramusse, kus elas 93aastane 
naine. Lisaks vanaproua peksmise-
le lõid nad ohvrit noaga, mille ta-
gajärjel naine suri. Mehed võtsid 
lahkudes kaasa esemeid koguväär-
tuses 2030 eurot.
Riiklik süüdistaja nõudis kohtult 
meestele 15 aastast vanglakaristust. Viru 
maakohtu Rakvere kohtumaja kohtunik Anu 
Ammer rahuldas taotluse ja määras mõle-
male mehele maksimumkaristuse. Tema sõ-
nul oli meeste kuritöö igati tõendatud ja ko-
hus ei leidnud ühtegi süüd kergendavat asja-
olu, et keelduda prokuröri nõutud karistuse 
määramisest.
Kuivkaev ütles kohtus, et saab otsusest aru. 
Kudrjašov aga väitis, et talle jääb kohtuotsus 
arusaamatuks, sest ta pole karistatavat tegu 

toime pannud. Viimase kaitsja taotles eelmi-
sel istungil oma kaitsealusele esitatud süü-
distuse ümberkvalifitseerimist röövimisest 
varguseks. (röövimise puhul tekitatakse kel-
lelegi vigastusi, varguse puhul mitte – toim.)
Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev kaebasid 
ringkonnakohtu otsuse edasi riigikohtusse, 
mis võttis selle nüüd menetlusse.

Mari Mölder

Petturid äritsesid 
võltsitud kontserdipiletitega

Petturitelt võeti nii võltspileteid kui ka käepaelu. 
Foto: PPA

nikku, kelle juurest leiti suur 
hulk pileteid, ka varasemate 
kontsertide omi, ja erinevaid 
käepaelu. Kontrollimisel sel-
gus, et ära võetud piletite 
koodid klappisid Piletilevi 
andmetel varastatud krediit-
kaardi andmeid kasutades 
ostetud piletite koodidega.
Piletilevi tühistas kõik sellised 
piletid ning nõnda jäidki 
käest kätte peaaegu poole 
odavama pileti ostnud inime-
sed värava taha.
Roger Kummi sõnul on varas-
tatud krediitkaardi andmeid 
kasutades tehingute soorita-
mine maailmas üsna levinud 
kuriteoliik. Samas ei pruugi 
kinnipeetud isikud ise olla 
andmete vargusega seotud. 
Krediitkaardi andmeid saab 
osta internetist ning inimene 
ei pruugi ise teadagi, et tema 

pangakaardi andmed on in-
ternetiavarustes saadaval.
„Üks kuritegelik jõuk varas-
tab krediitkaardi andmed, kui 
tähelepanematu inimene ka-
sutab kaarti internetipoest 
midagi ostes või hotelli bro-
neeringuid tehes. Samas jäta-
vad vargad varastatud and-
med ise realiseerimata ning 
müüvad need edasi teisele 
jõugule, kes kaarte kasutama 
hakkab,“ täpsustas Kumm.
Kuigi soodne pilet ahvatleb 
ostma, säilib alati risk, et 
soodsa ostu taga on mõne pa-
hatahtliku inimese skeem, 
mille tõttu võib ostja oma ra-
hast lihtsalt ilma jääda. Sa-
muti on ametliku piletimüüja 
käest ostes tagatud tarbija õi-
gused.

Kaius Mölder

Möödunud neljapäeva õhtul kella 17.45 pai-
ku said päästjad väljakutse Rakverre südalin-
na Koidula tänavale, kus lahtise leegiga põles 
kahekorruseline puidust mahajäetud hoone. 
Maja seisis juba aastaid tühjana ning seal ar-
mastasid kolamas käia poisikesed ja napsu-
lembesed kodanikud.
Elumajade vahel suure leegiga põlev hoone 
meelitas kohale hulgaliselt pealtvaatajaid. 
Need, kes õue ei viitsinud minna, võisid 
päästjate toimetamisi jälgida lausa koduak-
nast. Lisaks tuletõrjujatele kutsuti kohale ka 
politseinikud, kelle ülesandeks oli liiklust re-
guleerida, kuna päästemasinad ja laiali vee-
tud tuletõrjevoolikud tekitasid autojuhtides 
segaduse.
Tulekahju lokaliseeriti kella 19ks ja likvidee-
riti täielikult kella 20 paiku. Põlengus kanna-
tada keegi ei saanud ja tulekahju tekkepõh-
juse selgitab välja uurimine.
Pealinnas on tühjalt seisvate majade sari-
süütamised üsna levinud ning päästjatele on 

sellised väljakutsed saanud rutiinseteks. Ka 
Rakveres on olnud sarnaste käekirjadega 
süttimisi, mis annavad põhjust kahtlustada 
kellegi pahatahtlikkust.

Mari Mölder

Tapjad kaebasid kohtuotsuse edasi

Sergei Kudrjašov ja Jarmo Kuivkaev 
Foto: Mari Mölder

Rakvere kesklinnas põles maja

Tühjana seisev maja sattus tuleroaks. 
Foto: Mari Mölder

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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Laada 6 b II korrus, Rakvere

IInnffoo: tel 3220016, mob 5850 5140, info@tikitriki.ee, www.tikitriki.ee 

M

A

KOLMAP EVITI KELL 10.30

ootab 1 3  aastaseid mudilasi

PS! V imlemine lapseootel emadele reedel kell 17.30

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soome 
ehitusala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +358 40 5492 666 või 
saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

•  S o o m e  f i r m a  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikele ja kogemustega 
ehitustöölistele. Vajalikud roheline 
kaart, veronumber. Napsumehi ja 
muidu viilijaid ei otsi. Huvitatutel 
k i r ju t a d a  e -p o s t i  aa d re s s i l e : 
ehitasoomes@hotmail.com

• Otsin ehitusele tööjõudu (Soomes). 
8 €/h. Tel 5646 7038, Siim

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. Telefon 
+372 53 477 840

•  Vihula  Mõis  pakub tööd 
h o o l d u s t ö ö l i s e l e .  K a s u k s 
tulevad oskused siseruumide ja 
tehnosüsteemi-de remonttöödel. 
Lisa info tel. 54502240 või saada 
CV haldus.vihula@uhotelsgroup.
com

• Vihula  Mõis  pakub tööd 
portjeele. Töö sisuks ruumide ja 
invetari korrashoid ning külaliste 
kohvri-te vedu. Lisa info tel. 
54502240 või saada CV haldus.
vihula@uhotelsgroup.com

•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Vajame 7aastasele autistist poisile 
tugiisikut mitmeks aastaks. Tel 
5386 5906

• Aaspere Eakate Kodu võtab tööle 
hooldaja. Lisainfo 5306 5835

• Korteriühistu otsib kohusetundlikku 
majahoidjat alates septembrist. Tel 
5342 3991, 5656 0845

• Pakun teenust vanainimeste eest 
hoolitsemisega (koristan, käin poes 
ja söögitegemine). Tel 5627 4040

• Pakun lapsehoiuteenust. Tel 5627 
4040

•  O len aus  ja  kohusetundlik 
naisterahvas. Otsin õhtuks või 
ööseks tööd (sobib koristamine, 
valve jne). tel 5627 4040

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

Inglise keele kesktase al. E, 12.09, 
soome keele algtase al. T, 6.09, 
inglise keele algtase al. K, 7.09, 
hispaania keele algtase al N, 29.09. 
Kiirkursused 20 tundi Koidula 1 
Tsentrumi IV k. kell 18-19.30. Hind 
50 €. Reg. 5566 1419

• Stuudio Alima annab teada : 
t a n t s u t r e e n i n g u d  R a k v e r e 
Kultuurimajas kolmapäeviti alates 
7. septembrist kell 19. Oodatud 
on kõikide tasemete tantsijad, 
taasalustajad ja uued huvilised 
igas vanu-ses ja kehakaalus. Info ja 
registreerimine Epp 5563 8128, epp.
kaljos@mail.ee Vaata lisaks: www.
alimastuudio.weebly.com

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle CE-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
Bruto-palk alates 850 €. peristein@
hot.ee, tel 5170 260

• Põllumajandus ettevõte pakub tööd 
traktoristile ja kombainerile. Tel 
5551 2278

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  v a j a b 
robotlüpsifarmi töötajat. Soovitav 
töökogemus loomakasvatuses, arvuti 
kasutamise oskus. Töö vahetustega. 
Vajadusel korter Aasperes. Info tel 
5757 0088

• Talu vajab abilist (meesterahvast) 
paar korda nädalas. Tel 5687 4956

www.kuulutaja.ee
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Barona Eesti OÜ otsib kiiresti

TÖÖSTUSTE
KORRASHOIU/REMONDI/

HOOLDUSE PROJEKTIJUHTI

Projektijuhi tööülesanded:

Nõudmised:

Pakume:

Kontakt:

www.barona.ee www.baronagroup.com

Tööstuste korrashoiu-

teenuste projektide hindamine, hinnapakkumiste

tegemine, ettevalmistus, lepingute koostamine,

läbiviimine, kontroll ja analüüsimine. Kliendikontaktide-

ja suhete loomine ning arendamine. Hooldus-, remondi-

ja investeerimisprojektide efektiivne ja tulemuslik

planeerimine ja juhtimine.

Töökoht asub Kundas (Lääne- Virumaa).

Tehniline eri- või kõrgharidus, töökogemus

alal, arvutikasutus oskus, väga hea suhtlusoskus eesti,

inglise ja vene keeles, autojuhiluba „B“, valmisolek

välislähetusteks.

Väljakutseid rahvusvahelises ettevõttes, head

töötasu ja hüvesid vastavalt tulemustele.

Peeter Simson 56223001 info@barona.ee,

Barona Eesti OÜ

RAKVERE KUNGLA LASTEAED kuulutab välja konkursi

kohale alates 26. septembrist 2016

Avaldus, CV ning haridust tõendavate dokumentide koopiad esitada kuni
16. septembrini 2016 aadressil Kungla 5a 44308 Rakvere või e-postiga

kunglalasteaed@gmail.com.

LOGOPEEDI

Seoses töömahu suurenemisega võtame tööle

PUITELEMENTMAJADE EHITAJAID
Nokimer OÜ tegutseb ehitusvaldkonnas 12 aastat, keskendudes

elementmajade ehitusele Soomes. Meie partneriteks on Soome

juhtivad majatehased. Paigaldame nende tootjate maju Helsingi

lähiümbruses. vt lisaks www.nokimer.fi või otsi meid Facebook’ist.

Puitelementmajade ehitus Soomes sh montaaz, fermide

paigaldus, erinevate puitkarkasside kokkupanek, kipsitööd, sise-

ja välislaudised, terassid. Kõik klassikalised puitmaja ehituse

juurde kuuluvad tööd.

Soovid töötada tükitöö põhimõtete

järgi. Sul on töökogemus puitmajade ehitamisel ja töökogemus

ehitusvaldkonnas min 3 aastat. Oled kohusetundlik, aus ja

teotahteline.

Järjepidevat tööd aastateks. Korrektset ja väärikat

tasustamist. Professionaalseid töövahendeid. Töötamise graafik

9p tööl + 5p vaba. Majutust ja transporti.

Töö sisu:

Nõudmised kandidaadile:

Pakume:

Sooviavaldus esitada palun kirjalikult e-mailile
info@nokimer.com vt lisaks www.nokimer.fi või

otsi meid Facebook’ist

ER Frees OÜ pakub tööd

KATLAKÜTJALE

TISLERIT

Rakvere linnas
Tel 502 1919

Näpi Puit OÜ vajab
oma meeskonda

kogemustega

Tel 502 1919

Võtame tööle kogemustega

(üldehitus,

sisetööd, plaatimine).

eelnev töökogemus.

vaheldusrikast tööd

ning konkurentsivõimelist

palka.

EHITAJA

Nõutav

Pakume

CV saata:

TEL
janis@trendmaster.ee

5184 333

Soovime tehases täita järgmised ametikohad:

Soovime tehases täita järgmise ametikoha:

Viru-Nigula

Kadrina

Pakume transporti Sillamäelt, Jõhvist, Kohtla-Järvelt, Aserist,
Sondast, Kiviõlist, Kundast, Rakverest,Tapalt.

Pakume transporti Rakverest, Kundast,Tapalt.

- Kindlal kuupäeval laekuvat töötasu
- Bussitransporti
- Täiendavat väljaõpet kohapeal spetsialisti juhendamisel

Töö toimub kahes vahetuses: 1. vahetus 7.00-15.30, 2. vahetus 15.25-23.55

läbi CV Keskuse, läbi kodulehe
www.flexa.ee või saada CV aadressile personal@flexa.ee

Ettevõte pakub:

Lisainfo:

Kandideerida saab

TOOTMISTÖÖTAJA
OPERAATOR LAKILIINILE

HÖÖVLIOPERAATOR
TÕSTUKIJUHT

TOOTMISTÖÖTAJA

FLEXA on üks Euroopa juhtivaid lastemööbli tootjaid.

Meie emaettevõte asub Taanis Hornsyldis, Horsensi

linna lähedal. Just sealt oleme FLEXA mööbli

arendamist ja tootmist juba 1972. aastast juhtinud.

Mööblit valmistatakse meie tehastes Eestis, mis

asuvad Viru-Nigulas ja Kadrinas. FLEXA annab üle

maailma tööd umbes 400 inimesele. www.flexa.dk

www.flexa.ee
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Rahvapoeet Contra an-
dis äsja välja raamatu 
„Minu Läti”, kus jutus-
tab, kuidas tal tekkis 
huvi selle maa vastu ja 
mida sealt leida võib.

Tõnu Lilleorg

Contra, kui sageli veedate ae-
ga Lätis?
Valmieras käin aastas kor-
ra-paar, nii nädal korraga. 
Minu jaoks on näituseks ka 
Tartu väga Läti, seal on oma 
lätlased. Tartus õppisin kolm 
semestrit läti keelt, nüüd käin 
seal läti keele ringis. Tartu 
ülikoolis toimub jätkuvalt 
keeleloeng, kuhu võib igaüks 
minna.

Miks hakkasite läti keelt õp-
pima?
Seda küsitakse mu käest pi-
devalt, ja et kas oli ehk põh-
juseks mõni läti tütarlaps. 
Mind hakkas huvitama läti 
luule, Eduards Veidenbaumsi 
oma (19. sajandi poeet, kes 
õppis Tartu Ülikoolis - toim.). 
Esmalt hakkas kõrva luule kõ-
la, siis seletati mulle natuke 
sisu ja võin öelda, et matsu 
pealt hakkas meeldima. 
Tõlkisin peagi paar Veiden-
baumsi teksti, mida luuleõh-
tutel ette kanda sai.

Kas läti keele lugemine ja 
rääkimine erinevad palju?
Kui lugeda, siis näeb, kus üks 
sõna hakkab ja teine lõpeb. 
Kõnelemisel lätlasega ei saa 
sellest alati aru, nad kõnele-
vad päris kiirelt. Kui hakkan 
mõttes paika panema, mis 
ma nüüd kuulsin, on jutt juba 
edasi läinud. Pean kõnekeele 
tempoga kohanemiseks veel 
kõvasti harjutama.

Kui palju oskavad läti keelt 
piiri lähistel elavad 
lõunaeestlased?
Eriti palju oskajaid ei ole. Es-
imese vabariigi ajal oli üld-
iselt normiks, et Valga elani-
kud rääkisid läti keelt. 
Tänapäeval on vene keele va-
hendus kaotanud vajaduse, et 
eestlane läti keelt peaks oska-
ma ja vastupidi.
Minu isa töötas kunagi Krabi 
kolhoosis Läti piiri lähistel, 
suhtles lätlastega, kuid ütles, 
et läti keelt küll külge ei 
jäänud, hoopis Vene sõjaväes 
õppis ühe lätikeelse sõna ära.

Raamatu tagakaanel ütlete, 
et Läti elab teis. Kas seda võib 
mõista nii, et Lätist 
osasaamiseks ei pea seal 
tingimata kohapeal elama?
Eks see on kunagise Liivi ku-

Kolmainu kogudus istutas õunapuu
Järgmise aasta sügisel 
tähistatakse 500 aasta 
möödumist reformat-
siooni algusest. Martin 
Lutheri ideed on 500 
aasta jooksul oluliselt 
muutnud kristlikku 
mõtlemist, kiriku refor-
mimine on mõjutanud 
maailma kultuurilugu.
Eesti Evangeelne Luter-
lik Kirik (EELK) on refor-
matsiooni juubeli aastat 
tähistada võtnud lisaks 
rohkem või vähem tava-
pärastele tegevustele 
õunapuude istutamise-
ga. EELK peapiiskop Ur-
mas Viilma on kustunud 
üles kõiki kogudusi ja ki-
helkondi, aga ka kodu-
sid, istutama enne 2017. 
aasta 31. oktoobrit üle 
Eesti 500 õunapuud.
Rakvere Kolmainu ko-
gudus sai üleskutsest in-
nustust ja kiriku kõrval 
pargis kasvab alates möödunud pühapäevast paradiisiõu-
napuu, mille sordinimi on ‘Professor August Vaga’. Kogudu-
se juhatuse esimehe Karl Mäesepa sõnul soovitas linnaaed-
nik parki istutada iluõunapuu ning Mõdriku iluaia inime-
sed, olles kuulda saanud, milleks puud otsitakse, kinkisid 
õunapuu kogudusele.
Õunapuul on Lutheriga üsna selge seos, ehkki tegemist on 
tõenäoliselt legendiga. EELK Rakvere Kolmainu koguduse 
õpetaja Tauno Toompuu selgitas tausta päevateemalises 
jutluses järgmiselt: „Kõneldakse, et Martin Luther olevat 
maailma ja inimkonna tuleviku kohta küsima tulnule öel-
nud: kui ma ka teaksin, et homme on maailma lõpp, istu-
taksin täna veel õunapuu. Ajaloolased ütlevad, et siiani ei 
ole õnnestunud leida ühtegi kinnitust selle kohta, et Luther 
tõesti kusagil nõnda oleks öelnud. Arvatakse, et see lugu pä-
rineb 18.-19. sajandist, mil luterlikud vaimulikud tegelesid 
ka rahva harimisega ning muuhulgas õpetati inimestele 
puuviljaaedade rajamist ja hooldamist ning selgitati nende 
kasulikkust. Nii taheti näidata, et õunapuude kasvatamine 
on igati meie usuga kokkukuuluv tegevus.”
Õunapuu ‘Professor August Vaga’ õitseb mais-juunis suurte 
tumeroosade õitega, suve hakul on ta lehed purpurpuna-
sed, hiljem rohelised. Õunad on kibedad ning väikesed ja 
tumepunased nagu kirsid.

Maris Marko

Virumaa sai uue 
Naiskodukaitse jaoskonna
25. augustil avati ametlikult Naiskodukaitse Kadrina jaos-
kond. Tööd alustati 12liikmelisena.
Tegemist on jaoskonna taasavamisega, sest enne Teist maa-
ilmasõda oli Kadrinas, nagu ka paljudes teistes valdades, 
olemas oma Naiskodukaitse jaoskond.
Jaoskonna pidulikul avamiskoosolekul osalesid Viru ring-
konna esinaine Inna Läll ja instruktor Maire Laht. Üllatus-
külalisteks olid Väike-Maarja jaoskonna naised, kes käisid 
üle andmas noorima sõsara teatepulka.
Kui suve hakul kuulutati välja jaoskonna loomise idee, ei 
kujutanud keegi ette, et naiste huvi nii suur võiks olla, ja ju-
ba kuuga oli jaoskonna jagu liikmeid koos.
Juba enne ametlikku avamist käidi perepäeval Viimsis, et 
vabas õhkkonnas üksteist paremini tundma õppida. 
Kuna loodud jaoskonnas on paljud Naiskodukaitses alles 
uued liikmed, ootab ees baasväljaõpe ja seejärel muud koo-
litused ning erialavõistlused. Kaasamast ei unustata ka pe-
resid, et mehed ja lapsedki aimu saaks, millega naised tege-
levad.
Liituma oodatakse kõiki, kes tunnevad, et Naiskodukaitse 
väärtushinnangud neid kõnetavad.

Seidi Lamus-Tšistotin,
Naiskodukaitse Kadrina jaoskonna esinaine

Contra kirjutab uues raamatus 
lilledest ja lehmadest

Oma uut raamatut tutvustas Contra hiljutisel arvamusfestivalil Paides. 
Foto: Tõnu Lilleorg

Presidendipaar ühendab 
kahte maad
Contra sõnul on tore, et president 
Toomas Hendrik Ilvese ja Ieva 
Ilvese abieluga on tekkinud kõrge-
mal tasandil Eesti-Läti side. „Mulle 
Ieva väga meeldib, kuigi raama-
tust ei pruugi see välja tulla, seal 
on ka teravamat huumorit,” ütles 
poeet. „Nendes on midagi kun-
inglikku,” lausus ta. Contra sõnul 
võinuks presidendikantselei avalik-
kusega samas selgemalt suhelda, 
kui mullu detsembris tekkisid rahval 
küsimused nende perekonnaas-
jade kohta. „Aga noh, ehk selline 
suhtlemisviis käib presidentidega 
kokku,” ütles Contra.

bermangu tunnetus, et Põh-
ja-Läti ja Lõuna-Eesti on üits. 
Mulle on näiteks oluline, et 
Läti esimene olümpiamedal-
ist aastast 1932 käimises J�nis 
Dali�š oli Liivimaa mees, 
Valmierast pärit. Valmiera 
maraton on minu jaoks kodu-
maraton (Contra on jooksnud 
kümneid maratone - toim.), 
see asub Urvastest laias laas-
tus 100 kilomeetri kaugusel, 
sama kaugel kui Viljandi. 
Nende kolme koha vahel 
moodustub üsna võrdkülgne 
kolmnurk. Minu suhe Lätiga 
on arenenud omasoodu, 
aste-astmelt.

Milline on lätlaste mental-
iteet?
Kui nii küsid, siis ei tule õkva 
pähe. Minu jaoks on püüd 
ühe rahvuse omadusi eraldi 
välja tuua anekdootlik, sest 

iga rahvuse seas on igasugu-
seid. Ma pole näiteks märga-
nud, et lätlased oleksid suht-
luses avatumad kui eestlased. 
Samas võetakse mind Lätis 
vastu külalislahkelt, mul on 
Lätis tore olla.

Lätlased panid hiljuti oma 
kaheeurosele mündile lehma 
pildi, miks?
Tean niipalju, et liivi pärim-
uses räägitakse rohke 
piimaanniga sinistest leh-
madest, kes tulevad merest. 
Ventspilsis on lausa lehmade 
kultus. Lehmad on mu raam-
atu kaanel ka.
Lätlastel on ka lillekultus. 
Tundub, et lilleaed on neile 
nagu pühapaik, Valmierassegi 
sissesõidul on mäe külje 
peale lilledega linna nimi kir-
jutatud. Läti kirjanik Anna 
��gure on kirjutanud, et lätlase-

le on kodune lilleaed tähtsam 
kui koduaia juurikad. Kui 
eestlased leiavad, et kartul 
peab olema omast käest võt-
ta, siis lätlased leiavad, et 
lilled peavad olema. Lilli nad 
armastavad.

Raamatus on vahva luuletus 
Ventspilsi linna tehismäest?
Ventspils on üits vääga um-
mamuudu liin. Kui sinna Rii-
ast bussiga sõita, siis meenu-
tab reis pisut Tallinnast Tar-
tusse sõitmist. Sadamas on 
põnev laevaankrute väljapa-
nek, linna esimene kaev on 
ära tähistatud, üldse on seal 
palju muuseume. Selle te-
hismäe otsast on haruldaselt 
ilus vaatepilt merele. Mägi on 
58 meetri kõrgune ja seda eh-
itatakse aina kõrgemaks.

Toomas Hendrik Ilves ja Ieva Ilves. 
Foto: Annika Haas

Vaimuliku ülesandeks jäi puu 
istutamisel jälgida, et taim oleks 
ikka otse. 

Foto: Maris Marko
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Oleme välja töötamas 
kupongi rubriiki. See 
tähendab seda, et vä-
hemalt kord kuus ko-
gume kokku väga häid 
pakkumisi, mis on 
mõeldud just Kuulutaja 
lugejatele.

Ettevõtjatele paneme 
südamele, et mõtleksi-
te  välja põnevaid kam-
paaniaid ja jõuaksite 
nii rohkema publikuni. 
Tarbijatel palume aga 
olla aktiivseid ja häid 
võimalusi mitte tuulde 
lasta.

Mõnusat kauplemist!
Kuulutaja

Tänavu kevadel puhus 
Jüri Ellen endisele Me-
loodia kauplusele Rak-
veres Jaama 13 taas elu 
sisse. Nüüd kannab 
kauplus nime EL Outlet 
Kodutehnika.

Katrin Kivi

EL Outlet Kodutehnika müüb 
kõikvõimalikku kodutehni-
kat. Kaupluse omanik ja juht 
Jüri Ellen rääkis, et tegemist 
on uute toodetega ja ostu 
sooritamise puhul kehtib ka 
pretensiooni esitamise õigus 
ehk maakeeli garantii kaks 
aastat.

Esimene 
elektroonika outlet
Miks ettevõte loodi? „See on 
paljude asjaolude ja põhjuste 
kokkulangemine,“ selgitas pi-
kaaegse kogemusega kodu-
tehnika müüja Jüri Ellen. 
„Igapäevaselt tegutsen Tallin-
nas hulgimüügifirmaga 
Greentek, mis müüb kodu-
tehnikat. Otsisin ideed, kui-
das kõige paremini lahenda-
da laojäägi probleem. Kau-

banduspind oli mul Elmaksi 
Hulgikaubanduse AS-is te-
gutsemise ajast olemas ja nii 
mõtlesingi, et mujal maail-
mas on outletid levinud, meil 
siin aga mitte – teen ära!“
Kaupmees selgitas, et nende 
eesmärgiks on hoida hinna-
tase umbes 30 protsenti 
soodsam kui kauplustes. 
„Soodsam hind ei tule mitte 
sellest, et tooted oleksid eba-
kvaliteetsed, vaid  et oleme 
suutnud hoida püsikulud 
madalad,“ rääkis ta. „Peami-
ne hinnavõit tuleb aga sellest, 
et hulgimüüja on nõus aegla-
semalt liikuva kauba müüma 
omahinna lähedase hinnaga 
ja vahel ka allapoole seda, et 
laokulusid vähendada ja raha 
kauba alt kätte saada. Outleti 
kulud omakorda on igati mi-
nimaalseks viidud. Tulemu-
sena saab lõpptarbija toote 
sisuliselt ühe vahelüli võrra 
odavamalt võrreldes tavakau-
bandusega.  

Teistmoodi kaup
Jüri Elleni sõnul ongi EL Out-
let koht, kuhu ka teised hulgi-
müüjad võiksid oma kaupa 
müüki pakkuda. „Suured kau-
bandusketid on mugavad ja  

tundmatutelt tegijatelt too-
teid naljalt müüki ei võta. Väi-
kestel tegijatel on väga keeru-
line oma toodetega löögile 
pääseda,“ ütles ta. „Siin saab 
aga turgu katsetada, saab tes-
tida, kuidas tooted rahvale 
kaubaks lähevad. Lõpptarbija 
jaoks tähendab see omakor-
da, et kaubavalik erineb pal-
juski sellest, mis mujal saada-
val. Meil on palju huvitavat 
kaupa.“
Ka poejuhataja Siiri Sepp kin-
nitas, et neil on teistmoodi 
kaup. „Siia tulles tasub võtta 
aega, et uurida, mida põnevat 
müügil on. Meil on juba prae-
gu tekkinud püsikliente, kes 
ikka ja jälle  astuvad läbi, et 
uurida, mida põnevat on too-
tevalikusse lisandunud.“
Outleti pidajad rääkisid, et al-
gus on läinud üle ootuste 
hästi ja nii rakverelased kui ka 
kaugema kandi rahvas on tee 
üles leidnud. „Kui suudame 
hoida hinnataset ja kõik õn-
nestub, siis ehk tõesti lisan-
dub veel kauplusi,“ arvas Jüri 
Ellen. „Outleti puhul on hind 
oluline ja hindadega me ei 
blufi.“

Eesti esimene 
elektroonika outlet 
tegutseb Rakveres

Kevadel kirjutasime Kuulutaja veergudel 
Wiru Auto sündimise lugu. Wiru Auto 
omanik Tõnu Paju meenutas, et 92. aastal 
ostsid nad ära Meloodia kaupluse. Nõu-
kogude ajal oli pea igas linnas sarnast 
nime kandev kauplus, mis müüs tänapäe-
vases mõistes koduelektroonikat.
98. aastal ostis selle aga omakorda EL 
Kodumasinad OÜ. „See oli ilus aeg,“ mee-
nutas Ellen. „Müüginumbrid olid head. Ini-

mesed mäletavad kauplust üllatavalt häs-
ti. Paraku hakkas mingi aeg see ala siin 
getostuma ja inimesed hakkasid rohkem 
käima ka kaubanduskeskustes. Kauplus 
tegutses Tehnikatäht logo all kuni 2011. 
aastani ja siis koliti üle Põhjakeskusesse“. 
Jüri Ellen rõõmustab, et nüüd on piirkond 
taas elavnenud, ümbrust on korrastatud, 
rongiliiklus toimib ja inimesed on selle 
kandi taas üles leidnud.

MELOODIAT MÄLETATAKSE

Tänasest saab esitada 
kandidaate “Aasta 
Puitehitis 2016” 
konkursile
Eesti Metsa- ja Puidutöös-
tuse Liit korraldab juba 14. 
korda “Aasta Puitehitise” 
konkurssi eesmärgiga tõsta 
esile uusi puitehitisi, mille 
puhul on puitu kasutatud 
konstruktsioonis, välis- või 
siseviimistluses parimal 
võimalikul viisil arhitek-
tuurses, tehnilises ja ehi-
tuslikus mõttes.
Eesti Metsa- ja Puidutöös-
tuse Liidu tegevjuhi Henrik 
Välja sõnul on võistluse 
laiemaks eesmärgiks hoida 
ja edendada puidu väär-
tust ehituses, rõhutades 
puidu kui keskkonnasõb-
raliku ja kohaliku ehitus-
materjali eeliseid ning 
edendada puitarhitektuuri 
arengut. “Puit on võima-
lusterohke ning ainus tõsi-
seltvõetav taastuv ehitus-
materjal. Arvestades puidu 
omadustega ja järgides õi-
geid ehitusvõtteid, võib 
puitu kasutades rajada aja-
kohase, stiilse ja tervisliku 
ehitise, mille kasutusiga 
ulatub mitmetesse põlv-
kondadesse,” lisas Välja.
“Aasta Puitehitis 2016” 
võistlusele saab töid esita-
da 29. augustist 30. sep-
tembrini.
Võistluse tulemused kuu-
lutatakse välja novembris 
toimuval arhitektuurikon-
verentsil “Puit – homse 
elukeskkonna võti”.
Lisaks peaauhinnale an-
takse välja “Raitwood’i 
aasta fassaadiauhind”, 
“Arcwood’i aasta liimpui-
duauhind” ja “UPM-Kym-
mene Otepää aasta vinee-
riauhind”.
Võistluse juhend ja ankeet 
on leitavad veebilehelt: 
www.puuinfo.ee.

Fotol Jüri Ellen ja Siiri Sepp. 
Foto: katrin Kivi







• Ostan Ford Sierra, MB, BMW, 
Audi. Ei pea olema üv, hind kuni 
500 €. Tel 5809 6086

• Ostan VAZide uusi plekke, 
tulesid, stangesid, veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Ostan soodsalt  remonti 
vajava 1-2toalise mugavustega 
korteri Rakvere linnas. Tel 
5650 9882

•  Ostan 1-2toalis e  korteri 
Rakveres hinnaga kuni 17 000 €. 
Tel 5171 522

• Ostan Tapa linnas 1- või 
2toalise korteri. Tel 5697 5317

•  O s t a n  o t s e  o m a n i k u l t 
odavapoolse 2-3toalise korteri 
Rakveres, võib vajada kap.remonti. 
Tel 518 7979

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
remonti vajava korteri. Oodatud 
kõik pakkumised! Raha kohe kätte. 
Info tel 5188 770

• Ostan maja või vana talukoha 
Vinni vallas. Tel 5263 784

• Ostan maja või krundi Roela 
kandis. Tel 5263 784

• Ostan soodsalt krundi Rakveres 
või lähiümbruses (võib pakkuda 
koos vanema majaga). Info tel 
5906 6112

• Soovin osta Tamsallu, Rakkesse 
või Jõgevale väikese elamiskõlbliku 
maja. Tel 5590 0853

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda tuba ühele. Tel 5627 
4040

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Rakveres. Üür 110 € + kom. Tel 
5559 8788

• Anda üürile Tõrmas ahiküttega 
1toaline korter. Rakverest ca 1 
km. Otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Näpil 2toaline 
keskküttega korter otse omanikult. 
I korrus, möbleeritud. Tel 5624 
4605

• Anda üürile või müüa Roelas kõigi 
mugavustega heas seisukorras 
4toaline korter. Üldpindala 79 
m2. Info tel. 505 1902

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685

• www.toonklaas.ee

• Müüa sõidukorras Ford Focus 
1999. a 1,6 96 kW. Tel 5669 4475

• Müüa Opel Astra 2001. A 1,6i 
74 kW. Rikkalik lisavarustus. Väga 
heas korras. Ostetud uuena Eestis 
Opeli esindusest. Hooldusajalugu, 
uued M+S lamellrehvid. Auto 
talveks valmis. Lisainfo 5028 156

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,8i 10/2003. a 92 kW helehall 
metallik, universaal, bensiin, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, Opeli 
valuvelgedel, veokonks, roosteta, 
v.heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16 tolli valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 2003. 
a (VIN: WVWZZZ1JZ3W250874), 
läbisõit 155 000 km. Tel 5348 0146, 
Kristi

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 06/2003. a 77 kW punane, 
bensiin, universaal, konditsioneer, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, 
tume salong, veokonks, kehtiv 
ülevaatus 06/2017, roosteta, 
korralik, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Variant 1,9TDi 10/2001. a 66 
kW hõbe metallik, turbodiisel, 
universaal, konditsioneer, 4xel.
aknad, kesklukk puldist, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, veokonks, 
kor ral ik ,  superökonoomne, 
läbinud tehnilise ülevaatuse, 
kehtib 10/2016, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 10/2002. a 74 kW tumepun.
met. turbodiisel, universaal, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, valuvelgedel, veokonks, 
korralik, ökonoomne, kehtiv 
ülevaatus, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

•  A ku d  m u r u t r a kt o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, 
AT V-le .  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa Žiguli järelkäru (mark 
MAZ). Tel 5349 9628

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Osutan kvaliteetset maakleri 
teenust.  Kinnisvara ostu-
müügilepingud. Tel 5664 2161

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Vabriku tn 6 (Teatripargi vastas). 
Renoveeritud ja möbleeritud, 
uus köögimööbel ja tehnika. 
Pelletiküttega, 60 m2, maja all 
saun, trepikoda lukus. Hind 44 000 
€. Tel 5023 559

• Müüa 2toaline korter. II korrus, 
ahiküttega. Köök, WC (vesi sees), 
dušinurk, oma boiler. Korteri 
juurde kuulub 2 puidust garaaži, 
puukuur, aiamaa. Karitsa küla, 
Rakvere vald, Künka 8. Tel 5568 
8782 (suhtlus vene keeles)

• Müüa 2toaline keskküttega 
korter Tapa linnas. Hind 8500 €. 
Täpsem info tel: 5110 478

• Müüa 2toaline korter. Köök, 
WC, vannituba eraldi, V korrus, 
osaliselt renoveeritud (vanad 
aknad),  tur vauks.  Valgejõe 
puiestee 8 Tapa. Tel 5568 8782 
(suhtlus vene keeles)

• Müüa Väike-Maarjas 2 ahiküttega 
2toalist korterit (I ja II k.). Lisainfo 
5343 1978

• Müüa või üürile anda 3toaline 
keskküttega korter  Rakvere 
kesklinnas. Tel 5566 6383

• Müüa Haljalas Põllu 4 3toaline 
k.m. korter (66,9 m2, III korrus, 
rõdu). Hind 26 000 €. Tel +372 5035 
851 või 5091 581

• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808

• Müüa 3toaline korter Vohnjas. 
Tel 514 7972

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus. Ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa L-Virumaal V-Maarja 
v. Kaarmal ridaelamu boks. 
2 korrust, 3 tuba, kelder, aed, 
aiamaja, kasvuhoone, garaaž. Info 
5661 2039

• Müüa maja Rakveres 177 m2, 
kõrvalhoone 56 m2, aed 1500 m2. 
Tel 5559 3019

• Müüa maja L-Virumaal Väike-
Maarja vallas Kiltsi külas (7 
km V-Maarjast). 3 tuba + köök, 
ahiküte, 3 ha maad. Tel 5804 4425

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Vahetada 2 korterit Rakveres 
maja vastu Rakveres või müüa 
eraldi. Otse omanikult. Tel 5348 
8161

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

  |   

INGRID REBANE
 

5341 5637

Kutseline hindaja
Ingrid.Rebane@arcovara.ee

SWEDBANKI KLIENDILE HINDAMINE -20%

Telli hindamine!

Laada 14, Rakvere   Tel 324 0888

Andrus, 527 1011

31 000 € 140 m²

29 900 €

Andrus, 527 1011

119 m²

Andrus, 527 1011

65,5 m², I k33 000 €

• Renoveeritud maja
• Hea asukoht
• Soodne hind!

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
PIIRI TN RAKVERES

15 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², IV k

99 000 €

Andrus, 527 1011

271 m²

18 000 €

Andrus, 527 1011

131 m²

77,7 m²41 000 €

8 700 €

Andrus, 527 1011

37,7 m², III k

MÜÜA 1-TOALINE KORTER 
SÕPRUSE TN VINNIS

• Suur rõdu, lift
• Hea planeering, hea asukoht
• WC ja vannituba eraldi

28 000 € 47,1 m², I k
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LEMBITU TN RAKVERES

• Osaliselt renoveeritud
• Hea planeering
• Suur keldriboks, väga hea asukoht

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

94 000 €

Andrus, 527 1011

8 800 m² 59 900 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA TOOTMISHOONED
SÕMERU VALLAS

36 000 € 122 m²
MÜÜA MAJA

VILLANDI KÜLAS VIHULA v.
• Kinnistu 1,84 ha, 4 tuba
• Saunamaja, kelder
• Kõrghaljastus

MÜÜA 4 KORTERIGA MAJA 
TARTU TN RAKVERES

• Kinnistu 2008 m², abihoone
• Äripind I korrusel
• Liitumine EE 40A 3F

MÜÜA MAJA 
MURU TN ASERI

• Kinnistu 1638 m², 3 tuba
• Trassid kinnistu piiril
• Palkmaja, hea asukoht

363 m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Hea asukoht
• Uued aknad
• Puhas ja korras korter

MÜÜA 4-TOALINE KORTER 
KUNGLA TN RAKVERES

• Akand vahetatud, hea asukoht
• Läbi maja planeering, rõdu
• Väga soodne hind!

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES

• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

MÜÜA KINNISTU
TOOMAHANSU EIPRI KÜLAS

• Maad 8,63 ha
• Väga privaatne asukoht 
• Hea juurdepääs

• Kokku planeeritud 4 kinnistut
• Kommunikatsioonid kinnistu piiril
• Rakvere linna piiril

MÜÜA ELAMUMAA
MOONAKÜLAS RAKVERE v.

• Kinnistu 6,28 ha, puurkaev
• El. liitumine 100A
• Rakverest 14km, vahetusvõimalus

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. 
Tel 5284 330

• Müüa krunt Rakveres. Info 
5800 4857

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- 
ja kanalisatsiooni ühendus. 
Elekter, ehitusprojekt olemas. 
Tel 5052 060
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

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/rake  

* 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/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4               -02
CITROEN C2                               1,0i                             06
CITROEN C3                         03
CITROEN C5               2,0HDI                -04
UUS! CITROEN JUMPER       1,9TD                        98

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

TEENUSED

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
506 1547

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus väikekalluriga, 
kandevõime 4t koos kraanaga, 
t õ s t e v õ i m e  1 t .  H i n n a d 
kokkuleppel. Lisa-info 5135 173

• Veoteenus multiliftkalluri, 
kaubiku ja väikeveokiga. Iga 
päev! Tel 5074 958

FEKAALIVEDU

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, 5194 4298

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

* 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

www.prtgrupp.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

Suurima taksopargiga 
tellimiskeskus

Nüüd ka Rakveres!

Helista või telli Äpp-ist!

1665

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930
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VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
siseviimistlustöid (värvimine, 
tapeetimine,  plaatimine, 
elektri- ja torutööd). Tel 518 
7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

•  F I E  Ma r t  N e s t o r  e h i t a b 
vundamente ja majakarpe, 
renov e erib vanu ho oneid. 
Ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Saen-lõhun küttepuid. Tel 5343 
6875

• Viljapuude ja marjapõõsaste 
hoolduslõikus ja võra kujundus. 
Tel 5695 5582

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
5143 787

• Muru ja kõrge rohu niitmine, 
heki ilulõikus, trimmerdamine 
ja võsalõikus. Tel 5660 3585

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise- ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteemsete 
mahutite paiagaldus, san.
tehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

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

•  K ü t t e - ,  v e n t . -  j a 
k l i i m a s e a d m e t e  m ü ü k , 
hooldus, paigaldus. Kuulutus 
ei aegu! Info tel 5557 1900

• Õhk-vesi soojuspumbad koos 
paigaldusega kuni septembri 
lõpuni superhinnaga. Küsi tel 
5557 1900

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenus. Tel 522 1165

* SOOJUSPUMBAD
Firma müüb, paigaldab, 

remondib ja hooldab 
tootjate Fujitsu/Fuji General, 
Mitsubishi Heavy Industries 

LTD, Nordcel ja AlpicAir 
seadmeid.

Hinnad soodsad ka 
paigaldusele!

Garantii uutele paigaldatud 
seadmetele 2 aastat!      

Teiste seadmete remont ja 
hooldus vastavalt 

võimalustele.

 AASTA LÕPUNI 
SOODUSPAKKUMINE 

FUJITSU NORDIC 
MUDELITELE:  

 * ASYG12LMCB/AOYG12L-
MCBN, 5,7 kW - 960 €

*ASYG12LTCB/AOYG12LTCBN, 
6,5 kW - 1230 €

NB! Teeme teenuseid ka külm-
kutele jm. külmutusseadmetele.

   Tel. 56 243 687 

thermo.heart@hotmail.com
HÖÖVELDAMISTEENUS 

Kõik võimalikud profi ilid 
tellija soovil.

Tel 5274 255

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749 • Ehitus-remonditööd nii 

e ra mu t e s  ku i  k o r t e r i t e s. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahetus, 
ter rasside ehitus  ja  san.
t e h n i l i s e d  t ö ö d .  Hi n na d 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
eraisikutele ja fi rmadele. Majade, 
korterite, rõdude, terrasside, 
saunade ehitus, siseviimistlus 
(tapeetimine, plaatimine, parketi 
paigaldus). Tel 5045 560

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga loomavõrgust 
piirded. Tehtud töödele arve ja 
garantii. www.kodupuit.ee Tel 58 
889 999

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Hauakivide ja –plaatide 
p u h a s t a m i n e  ( h a u d a d e 
hooldus ja renoveerimine). 
Tel 5373 3408

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd ja 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele  garanti i . 
kiviaed.ee, 5394 6666

•  Te o s t a m e  t ö i d  s o o d s a t e 
h i n d a d e g a .  T ä n a v a -  j a 
äärekivide paigaldus, kiviplatsid 
eramajadele,  täna-vakivist 
pandused, kõnniteede ehitus, 
mururajamine, üldehitustööd. 
Tel 5673 4632
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• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

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

• Naiskingsepp Rägavere tee 20 E, 
T, N 8-15, K 11-18. Info 5559 3019

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

•  K a n d l e m e e s  s i s u s t a b 
pillimängu, tantsu-, lauluviiside 
ja ühislauludega Sinu sündmuse. 
Tel 5345 5970, Heino

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

* 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

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

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Aitame sinu ettevõtlust 

DOKUMENTIDE 

HALDAMISEL 

ja RAAMATUPIDAMISEL

Tel 5656 0856, 
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

VIRTUAALNE

SEKRETÄR ja 

RAAMATUPIDAJA

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 322 7822, 506 1547

•  Korteriühistute  keldrite 
puhastamine. Meilt korralik töö, 
teie poolt konteiner. Tunnitasu 
7-10 eurot. Tel 5450 5198

•  U u t e  j a  k a s u t a t u d 
õmblusmasinate müük. Kõik 
margid.  Garanti i .  Hooldus. 
Tarvikud. Helista 24/7 iga päev 
tel 5588 429

•  O s t a n  k r i s t a l l -  j a 
portselannõusid. Pakkuda võib 
kõike! Tel 5564 0325

• Ostan vanavara majapidamise 
likvideerimis el  -  kummuti, 
ümmarguse laua, toole ja muid 
esemeid kila-kolani. Tel 5031 849

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke süle- 
ja lauaarvuteid.  Garantii  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa kaminasüdamik, vann ja 
fototehnikat (vana). Tel 5814 3321

• Müüa lahtikäiv diivanvoodi. Tel 
5333 3276, õhtuti peale 18

•   K a a r k a s v u h o o n e t e 
sügiskampaania (3x4; 3x6; 
3x8m). Hind alates 300 €, 
transpordi võimalus. Info ja 
tellimine. Tel 5673 0411

• Müüa pianiino. Tel 5887 6300

•  Mü ü a  õ u n a p u r u s t i  ko o s 
mahlapressiga. Hind 200 €. Tel 
322 1850

•  Mü ü a  „ S u u r  Nõ u ko g u d e 
entsüklopeedia“ (venekeelne). 
31 raamatut, 1 €/tk. Tel 322 1850

•  M ü ü a  u u s  k o r r a l i k 
omavalmistatud roostevaba 
õunapurusti. Hind 420 €. Tel 
5879 7664

KODU

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, revers lüliti, 
jalgratta ning võrri juppe ja osi 
jne kila-kola. Tel 5031 849

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Või-
vad vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5895 9575

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

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

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

• Ostan Vene elektroonikat : 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

Rakveres Tallinna tn 49B

MÖÖBLI-
KAUPLUSES

on suur 
TÜHJENDUS

MÜÜK! 

Kõik diivanid 
on allahinnatud!

Uued 
nurgadiivanid 

suure soodusega!
Info 5069 814

Avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

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%

•  A i nu k e s e na  E e s t i s  mü ü a 
k ü t t e p u u d  j ä r e l m a k s u g a , 
tasuta kohale toimetusega ja 
kuludokumendiga. Tel 512 2025

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

• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 
5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. 
Tel 5199 4895

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503

•  K ü t t e p u u  m ü ü k 
JÄRELMAKSUGA . Ainuke 
Eestis (sang- ja hall lepp, 
kask). Kuludokument ja tasuta 
transport. 60L võrkkottides 
kütteklotsid. Tel 5122 025

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt  lõhutud 
küttepuid (ka kuiva). Tel 5554 
6093

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Kuivad ja toored. Tel 
5192 4320

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30 €/m3, väikese koguse 
3m3 transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5284 160

• Kuivad küttepuud: kask 40 eurot 
ruum, lepp 35 eurot.  Pakkuda ka 
kaminapuid 40L võrkudes: lepp 2 
eurot, kask 3 eurot. Tel 5098 430

•  Müüa kuivi  küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp) 2 eurot kott. 
Rakvere piires transport tasuta. Tel 
5843 4388

•  Mü ü a  l õ h u t u d  kü t t e p u i d 
(pikkusega al 30–60cm) ja klotse, 
koos kohale toomisega. Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30€/m3, väikese koguse 3 m3 
transport Rakvere ümbruses tasu-ta. 
Tel 5284 160

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

KÜTTEPUUD MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

EHITUS

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

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268



Kuulutaja reede, 2. september 201616 KUULUTUSED

• Soovin osta väiksese koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Ära anda kassipojad. Tel 5686 8410

• Ära anda 2 nunnut lontkõrv 
kääbusküülikut (2kuused). Info 
5353 8213

• Ära anda kassipoeg. Tel 5340 2351

LOOMAD

TUTVUS

• Mees (62a) soovib tutvuda 
k o r r a l i k u  ( m i t t e s u i t s e t a j a 
ja  a l k o h o l i  m i t t e p r u u k i v a ) 
naisterahvaga. Tel 5198 5666

• Üksik 60a mees vajab kena 
saledat üksikut naist perenaiseks. 
S o o v i t a v  õ u n a m o o s i -  j a 
koogi  valmis-tamise oskus. 
Mittesuitsetaja. Tel 5546 490

TEATED

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

VANAVARA

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

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Müüa ratastraktor T-25 koos 
haakeriistadega kultivaator, 
vagude ajaja,  lumesahk, 2 
järelkäru (1 telfriga), sõiduauto 
järelkäru (dok. olemas, kuid 
vajab remonti), generaator (2,5 
kW), sügavkülmik Atlant (uus). 
Tel 5333 2105

• Müüa traktor MTZ 50 ja 80, 
soodsalt ja transport. Tel 5558 
5956

• Müüa kartulirootor, äkked, 
jalgrattad, puidust höövelpink, 
puidust viljapuhastustuulik, 
eterniit (suur), tigudiivan, Volga 
M21, puitkirst ja veel üht-teist. Tel 
32 574 15, 5563 8169

• Müüa GAZ 52-53, ZIL 130, ka 
varuosadena ja töökorras MTZ 
52, töölaud ja kruustangid. Tel 
5031 849

PÕLLUMAJANDUS

METS

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

• Ostan kartulipalmi. Tel 5629 
2464

• Ostan heina. Tel 527 0059

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Pensionäridele 
soodustus 5 ���� � � �eur

Meeste juuste lõikus 
8 eur 

Avatud 9-17

Ootame vanu ja uusi 
kliente!

Tel 526 9069

JUUKSUR 

• Metsaomanik ei lõika ainult 
metsa, vaid istutab ka asemele. 
Võtame vastu tellimusi 2017. 
aasta kevadeks metsaistutuseks 
ja hoolduseks. Pakume „taim 
maas“-teenust – aitame tellida 
taimed, valmistada ette maapinna, 
transpordime taimed metsa ning 
istutame maha. Vajadusel aitame 
vormistada toetuseks vajalikud 
dokumendid. Liivimaa Metsad 
OÜ, +372 503 1157

• Tulge kõik juuksurisse! Rakveres 
Laada 14. Reg. tel 5620 3174 Alli. T 
ja K tel 518 3110 Ingrid

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut otse hoonest 
(Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km). 
Tel 5196 4657

• Arli Puukool müüb viljapuid 
(ka sammaspuid),-põõsaid, 
maasika-, vaarika-, astelpaju-, 
mustika-, viinapuu- ja ilutaimi: 
L, 03.09 Tapa t kl 9-10, Rakvere 
t kl10.30-12.30, V-Maarja kl 13, 
Rakke bussi-jaam kl 13.45. Tel 
518 8465   

• Müüa heki rajamiseks hariliku 
kuuse ja arukase 2a istikuid. Tel 
5031 866

• Müüa mett otse mesinikult. 
Rakvere piires koju kätte. 7.50€/
kg. Tel 5551 6456

• Müüa lambaid, lambaliha. Tel 
5143 787

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

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

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldan kaastunnet Maaritile lastega 
kalli ema ja vanaema 

kaotuse puhul. 

Annely

Lahkunud on meie abikaasa ja isa

 ILLAR MÕTTUS

Ärasaatmine 6. septembril kell 13 
Tavandimajast, Kunderi 6

Leinajad
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Kui nooremad koolijütsid va-
javad uue kooliaasta alguses 
vihikuid ja pliiatseid, siis 
gümnaasiumiõpilased vaata-
vad juba palju tehnoloogilise-
mate tarvikute poole. Milliste 
tehnoloogiaseadmete vastu 
enne kooliaasta algust huvi 
tuntakse?
Tänapäeva kooliõpilane teeb 
suure osa kohustuslikest 
grupitöödest, kirjatükkidest 
ja uurimistöödest arvutis. Ar-
vutit kasutatakse koo-
litöödeks juba algklassides, 
kuid vajadus sülearvuti järele 
tekib pigem gümnaasiumi-
ealistel.
“Osa tunde toimub meil 
lauarvutitega klassis, kuid 
rohkem kasutame mobiilset 
arvutiklassi ehk siis sülearvu-
titega ruumi. Seda nii inter-
netist info otsimiseks kui ka 
näiteks keeletundides kuula-
misülesannete tegemiseks,” 
ütles Tallinna Reaalkooli 10. 
klassi suunduv Birk Sepp.
Tehnikapoodides võib enne 
kooliaasta algust näha tava-
lisest rohkem noori uud-
ishimulikke silmapaare, kes 
uitavad ringi arvutite sektsio-
onis. “Septembri alguses sat-
ub meie kauplustesse tav-
apärasest enam noori teh-
nikahuvilisi, kes uurivad nii 
süle- kui ka tahvelarvutite 

kohta,” ütles Experti tehnika-
kaupluste turundusjuht 
Joonas Kulli.
“Noorte jaoks on oluliseks 
kriteeriumiks arvuti suurus – 
soovitakse leida väikese 
ekraaniga arvutit, mida on 
mugav kooli kaasa võtta. Ena-
masti otsitakse arvutit, mille-
ga on mugav kirjutada kir-
jandeid ja uurimistöid ning 
tunnis konspekteerida. Teh-
nikateadlikumad noored 
vaatavad ka protsessori 
võimekust ning ekraani reso-
lutsiooni. Teismeliste seas on 
populaarsed näiteks 13,3toll-
ise ekraaniga kiire SSDketta-
ga sülearvutid, mis on kerged. 
Teisalt ostetakse jätkuvalt 
palju ka suurema, 15,6tollise 
ekraaniga sülearvuteid, mil-
lega on mugav trükkida. Os-
tuotsuse tegemisel saab tav-
aliselt määravaks siiski hind,” 
lisas Kulli.
Sülearvuti ostu puhul tuleks 
arvestada ka sellega, et lisaks 
arvutile peaks soetama arvu-
tikoti või sleeve´i, millega ar-
vutit turvaliselt transportida.

Tahvelarvuti 
kui abivahend
Kui õpilane eelistab või kooli 
õppekord soosib konspek-
teerimist pigem paberi ja plii-
atsi abil, võib mõistlikum olla 

hoopis tahvelarvuti ostmine. 
Tahvelarvuti plussiks on 
eelkõige mugavus, mis tulen-
eb seadme suurusest ja kaal-
ust. Üldjuhul on tahvelarvuti 
ka odavam kui sülearvuti 
ning mahub igasse koolikotti.
Tahvelarvutiga on aga tülikas 
kirjutada pikki tekste. Tunnis 
saab seda kasutada pigem 
abi- kui töövahendina, kuid 
tunniväliselt on sellest kasu 
tekstide lugemisel.
“Tahvelarvutite ekraani reso-
lutsioon on sedavõrd hea, et 
teksti lugemise osas on tip-
pmudelid juba arvutiekraan-
idest ees. Hinna poolest on 
tahvlid soodsamad ning 
näeme ka nende müügis 
kasvavaid numbreid. Noorte 
seas langeb valik kõige 
sagedamini 4G ühendusega 
kümnetollistele tahvlitele, 
sest neid on mugav kõikjale 
kaasa võtta ning nad sobivad 
hästi nii lugemiseks kui film-
ide vaatamiseks,” sõnas Kulli.

Ettekanne 
mahub pinalisse
Ka korraliku mälupulga ole-
masolu tuleb õpilasele ka-
suks, sellega on lihtne näiteks 
esitlusi kooli kaasa võtta. 
Mälupulgal jagub ruumi pi-
gem väiksemate failide jaoks. 
“Mälupulka ostes tasub 

mõelda, kui palju seda kasu-
tatakse ning kui suured doku-
mendid peaksid sellele 
mahtuma – tavalised Power-
Pointi esitlused mahuvad ju-
ba 8gigabaidisele pulgale, 
mille hind jääb alla kümne 
euro, “ ütles Joonas Kulli, kuid 
lisas, et tasub võtta siiski 
suurem, kas 16- või 32GBne 
mälupulk, et sellest pikemaa-
jaliselt kasu oleks.
Suurte failide transporti-
miseks on mõistlikum soeta-
da mälupulga kallim sugu-
lane ehk väline kõvaketas, 
mis võib mahutada lausa mi-
tu terabaiti dokumente. 
Väline kõvaketas on hea 
võimalus arvutile lisamahu 
andmiseks, sest sellel saab 
hoida faile, mis arvuti kõva-
kettale ei mahu.
Välisest kõvakettast on abi ka 
siis, kui arvutiga peaks mida-
gi juhtuma – kõik olulised do-
kumendid, mis on kettale 
salvestatud, jäävad alles. Ig-
apäevaseks kasutamiseks on 
praktilisem kooli kaasa võtta 
siiski mälupulk, mis on oluli-
selt väiksem ja mahub iga 
kooliõpilase pinalisse.

Kuulutaja

Tehnikaseadmed aitavad koolilast

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• 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. 

• Anda rendile 3x6m easy-
up peotelk. Hind 45 €/24h. 
Lisainfo 5345 8135

MUUD

Seisuga 1. september 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,40 1,00

Mugulsibul kg 1,80 2,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salatikurk kg 0,80

Kurk, väike kg 1,40 1,50

Punapeet kg 1,20 1,50

Tomat kg 2,50 3,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kapsas kg 0,60 1,00

Porgand kg 1,00

Kaalikas kg 1,00

Aeduba kg 2,50 4,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Kõrvits kg 1,00

Kibepipar kg 10,00

Pohlad liiter 3,00 3,50

Õunad (Eesti) kg 0,30 1,00

Pirnid (Hisp.) kg 1,20 1,50

Nektariinid kg 2,00 2,80

Virsikud kg 2,50

Ploomid (Eesti) kg 3,50

Ploomid (Hisp.) kg 3,00

Maasikad (Poola) kg 8,00

Vaarikad (Poola) kg 12,00

Viinamarjad kg 2,00 2,80

Kukeseened kg 4,00

Kuuseriisikad kg 10,00 15,00

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* sügislilled (astrid, krüsanteemid), kanarbi-

kud ja lillekimbud
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* kasutatud riided
* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

*
Laupäeval, 3. septembril kella 10.30 – 12.30 

turul viljapuude (ka sammaspuud), 
marjapõõsaste, maasika- ja vaarikataimede, 

astelpaju ja mustika istikute müük.

*                                
Heade aiapidajate kaasabil koostame 

laupäeval, 10. septembril turul näituse 
erinevatest tomati sortidest! Külastage!

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
ja 
Grossi Toidukaupade 
kaupluses “Joogid” 
iga päev 10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225093 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

Keskkonnaamet tuletab me-
sinikele ja metsas käivatele 
marjulistele meelde pruun-
karuga kokkupuutumisel et-
tevaatliku ja ennetava tegut-
semise olulisust.
Sügiseti sageneb metsas lii-
kuvate seeneliste-marjuliste 
kohtumise võimalus suurte 
metsloomadega, sealhulgas 
pruunkaruga. Samal perioo-
dil valmistuvad karud taliui-
nakuks, püüdes oma energia-
varusid lisaks metsast saada-
vale täiendada ka mesilaid 
rüüstates. Sel aastal on Kesk-
konnaametile teatatud ligi 80 
pruunkaru rüüstatud mesi-
tarust. Kuigi see arv on tagasi-
hoidlikum kui varasematel 
aastatel, võib mesilate rüüs-
tamine sügisperioodil sage-

neda. Igal aastal murravad 
karud Eestis ka mõned veised 
ja lambad.
Kiskjakahjude tekkimise riski 
saab ennetada iga mesinik ja 
loomakasvataja ise. Keskkon-
naamet soovitab kiskjakahju-
de ennetamiseks ajada kari-
loomad sügisperioodil ööseks 
lauta või korraliku piirdega 
öötarandikku. Lisaks tõhusa-
le elektrikarjusele aitab kisk-
jakahjusi vähendada karja-
valvekoerte kasutamine. Me-
silate rüüstamist aitab oluli-
selt vähendada mesitarude 
ümbritsemine elektrikarjuse-
ga.
„Suurkiskjate poolt mesilale 
või põllumajandusloomale 
tekitatud kahjustusest peaks 
hüvitamisest huvitatud vara 

omanik võimalikult koheselt 
teavitama Keskkonnaametit, 
kes hindab kohapeal kahju 
suurust ning teeb otsuse kah-
jude hüvitamise kohta. Suur-
kiskjate tekitatud otsesed 
kahjud hüvitatakse kahju-
saaja taotluse ja hindamisakti 
alusel. Samuti hüvitatakse 
kulutused, mis on tehtud sel-
liste kahjustuste ennetami-
seks rakendatud abinõudele,“ 
ütles Keskkonnaameti loo-
duskaitse peaspetsialist Tõnu 
Talvi. 
Tulenevalt looduskaitsesea-
dusest hüvitas Keskkonnaa-
met 2015. aastal pruunkaru 
poolt 78 mesinikule tekitatud 
kahjusid kogusummas 63 247 
eurot.
Pruunkaru on Eesti põlisloo-

duse hea tervise sümbol. Me-
sinduses ja karjakasvatuses 
tuleb arvestada, et kiskjad 
püüavad vähese vaevaga oma 
toidu kätte saada ning seepä-
rast tuleks see teha neile või-
malikult keeruliseks.
Looduses karuga kohtudes 
on ainuõige paanikata tegut-
semine ning kohtumispaigast 
kohene rahulik taandumine. 
Igasugune äkiline käitumine 
ja meelelahutuslikel eesmär-
kidel lisahäirimine võib kon-
takti normaalset lahenemist 
vaid halvendada. „Suurkiskja-
tega suhestumisel hoidkem 
meeles meie vanasõna: karul 
on üheksa mehe jõud, aga 
ühe mehe aru,“ lausus Talvi.

Kuulutaja

Karud täiendavad energiavarusid
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5.– 9. septembrini Rakvere Teatri piletid     €10

VABA AEG

Laagris õpiti laulupeo repertuaari
Möödunud nädalal toimus Kooristuudio So-La-Re laululaa-
ger Kundas.
Laagreid peetakse nii suvel kui talvel ning see oli järjestikus 
kolmas. „Augustikuu laagris vaadatakse üle uus repertuaar. 
Talvine laager juhatab sisse teise poolaasta,“ selgitas MTÜ 
Kooristuudio So-La-Re juhatuse liige Kadri Kopso.
Seekordses laagris tutvuti XII noorte laulu- ja tantsupeo re-
pertuaariga ning valmistuti detsembris Varssavis toimuvaks 
advendi- ja jõululaulude festivaliks. „Nelja päevaga sai väga 
suur töö ära tehtud. Laager on suurepärane uue repertuaari 
omandamise vorm,“ kommenteeris dirigent Elo Üleoja. Di-
rigent nentis, et laulupidu on kindlasti heaks motivatsioo-
niallikaks ja paljud ootavad seda väga, kuid mitte kõigile ei 
meeldi massiüritustel osaleda. „Koorijuht peab ikkagi iga 
aasta suutma motivatsiooni hoida,“ sõnas Üleoja ja lisas, et 
nende kooris tegelikult innust puudust ei olegi, sest kõik ta-
havad väga laulda. Laagris toimus ka muud põnevat, näi-
teks peeti maha kooristuudio logo joonistamise võistlus. 
„Kõik said lemmiku poolt hääle anda. Esile kerkis kaks logo. 
Usun, et saame ideed professionaalsele kunstnikule edasta-
da ja laulupeoks on juba uus logo valmis,“ rääkis Üleoja.
Kadri Kopso sõnul tekkis idee laste laulustuudio loomiseks 
kammerkoori Solare 35. sünnipäeva tähistades, kui üllatu-
sesinejana astus lavale Solare lauljate lastest moodustatud 
laulukoor. Kooristuudio loodi 2013. aasta sügisel.
Stuudios on neli koori: noortekoor, lastekoor, kahehäälne 
mudilaskoor ja ühehäälne mudilaskoor. Koore juhendavad 
Elo Üleoja, Ly Hiire ja Keio Soomelt.
So-La-Re ootab kõiki 1.-12. klassi koorilauluhuvilisi stuu-
dioga liituma.

Liisi Kanna

Tartu suurteatri tradit-
siooniline uut hooaega 
sissejuhatav ringreis 
jõuab Rakverre 11. sep-
tembril, kui kell 16 näeb 
teatri suures saalis hin-
natud draamat „Öörän-
durid“.

Tõnu Lilleorg

Peaosalist Tommyt mängib 
Andres Mähar ja ainsat nais-
tegelast Aimeed kehastab 
Kärt Tammjärv. Sündmused 
käivituvad hetkest, mil Tom-
my läheb Aimeele hilisel sügi-
sõhtul appi, kui üks kahtlane 
kuju naist tänaval tülitab. Pä-
rast olukorra lahendamist pa-
kub Tommy hetkelises sega-
duses olles Aimeele ka ööma-
ja. Tegevuspaigana näemegi 
Tommy koduks olevat 
poissmeeste korterit, kus leia-
vad ulualust kolm mehepoe-
ga, keda kõiki naise saabumi-
ne mõjutab.
Korteris leiab Aimee end sõb-
ralikus ja hoolivas õhkkon-
nas, mis tundub talle võõra ja 
kohati lausa hirmutavana, 
sest naise varasem elukoge-
mus on olnud teistsugune. 
„Ometi tunnevad tegelased 
üksteises ära midagi sellist, 
mida nad võib-olla ei tead-
nudki, et tunda või vajada 
võivad,” rääkis Tammjärv. 
„Me kõik tahame ju olla kelle-
gi hoolivuse mõjuväljas, olla 
armastatud,“ ütles näitlejatar, 
„ses mõttes räägib lavastus 
väga n-ö päris asjadest.“
Ilmneb, et Aimeel ja Tommyl 
on teineteist vaja, jõudmaks 
oma elus selgusele ja mõist-
maks, kuidas edasi toimida.

Midagi enamat
Aegamööda koorub välja, et 
Aimeega kaasas käiv segane 
taust ja salapära on seotud te-
gelasega, kelle nimeks on 

Vanemuine tuleb 
külla iiri draamaga

Koosviibimist naudivad Andres Mähar, Riho Kütsar ja Kärt Tammjärv, veel mängivad tükis Veiko 
Porkanen ja Hannes Kaljujärv. 

Foto: Maris Savik

Conor McPhersoni näidend 
„Öörändurid“ esietendus 
2013. aastal Londonis ning 
aasta hiljem pälvis tükk New 
Yorgi kriitikute aasta parima 
näidendi auhinna. Ühe kriitiku 

sõnul avardab näidend vaa-
det maailmale lausa spirituaal-
ses tähenduses ning puudutab 
lunastuse saamise võimalust, 
tuues lavale põnevuse, inimliku 
soojuse ja lootuse noodi.

Kenneth (Veiko Porkanen). 
Kenneth panustab tegevus-
tikku infoga, mille puhul ei 
saa aru, kas tegu on tõe või 
väljamõeldisega. Nii avaneb 
laval korraga mitmeid juht-
lõngu ja publikul tuleb otsus-
tada, mis lugu ta selles näeb. 
„See on lavastuse üks võlu-
dest,“ lausus Tammjärv.
Lisaks kergesti äratuntavale 
argisusele tõstis näitlejatar la-
valoos esile veel ühe suurema 
välja või taustsüsteemi, mil-
les lavastus elab. Siinkohal 
näitavad teed omapärased 
unenäod, mida näeb Tommy 
semu Doc (Riho Kütsar). „Kas 
Aimee sattumine meeste 
juurde just tol hetkel oli juhus 

või oli tegemist ettemääratu-
sega?” viitas Tammjärv tükist 
õhkuvale salapärale.

Puutepunktid argieluga
Tüki lavakujundus on mini-
maalne, koosnedes paarist 
toolist ja lauast, aeg-ajalt lao-
tatakse maha madrats. 
Tammjärve sõnul jõuavadki 
ehk minimaalse olme taustal 
paremini fookusesse tegelas-
te omavahelised suhted ja 
energiad.
Tammjärv kiitis ka kaasnäit-
lejaid, tema sõnul tekkis 
proovides toetav atmosfäär, 
mis andis julguse katsetada, 
pelgamata eksimist ja uuesti 
proovimist.

Kuigi tüki teemad on tõsised, 
leidub selles huumorit. „Tü-
kis on nii valu, kibestumist ja 
pisaraid kui ka väga palju ilu-
said hetki koos naeru ja lusti-
ga,“ lausus Tammjärv. Näitle-
jatar usub, et tegelastega sa-
mastumine rohkemal või vä-
hemal määral pole keeruline, 
sest lavaloos on kokkupuute-
punkte argireaalsusega palju. 
„Nagu ikka, näeme lugusid, 
arvestades meie endi taust-
süsteemi ja elukogemust, 
millest lähtudes tekib ka tõl-
gendamisvabadus. Vaevalt et 
see põnev lugu kedagi kül-
maks jätab,” ütles Kärt 
Tammjärv.

NEW YORGI KRIITIKUTE LEMMIK
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Jalgpalli Premium liiga 
27. voorus võõrustas 
Rakvere JK Tarvas näda-
la eest Tartu Tammekat, 
kellele vannuti alla 1:3 
(poolaeg 1:1).

Margus Martin

Mängu skoori avasid külali-
sed juba 2. minutil, kui kaitsja 
eksimuse tulemusena jõudis 
sihile Kaspar Paur. Vaid neli 
minutit hiljem tasakaalustas 
väljakuperemeestest Juhan 
Jograf Siim efektse tabamuse-
ga seisu.
Skoor püsis viigis kuni kohtu-
mise lõpuminutiteni, siis rea-
liseerisid vastased penalti (87. 
minutil oli täpne Kristjan Tii-
rik). Üleminutitel pani matši-
le punkti 3:1 tabamusega 
Sander Kapper.

Meerits tuleb 
väravasuule
Selle nädala keskel leppisid 
JK Tarvas ja Eesti meeste jalg-
pallikoondise eest neljas 
mängus väljakul käinud Mar-
ko Meerits kokku, et 24aasta-
ne väravavaht kaitseb kuni 
hooaja lõpuni Lääne-Viru 
klubi värve.
Meerits alustas hooaega Hol-
landi esiliiga klubis FC Em-
men, enne seda oli ta sama 
riigi kõrgliigaklubi Vitesse lei-
val.
Rakvere JK Tarvas tegevjuht 
Reijo Kuusik tundis rõõmu 
Meeritsa liitumise üle. „See 

on omamoodi sõnum – jalg-
palliklubi Tarvas on Eesti 
tippjalgpallis tõsiselt võetav 
võistkond ja oleme rõõmsad, 
et saame anda Markole või-
maluse ennast siin uuesti 
üles töötada,“ lausus ta.
Marko Meerits märkis, et ehk-
ki tema karjääri esimesed 
aastad täiskasvanute jalgpal-
lis olid edukad – ta sai noorelt 
FC Flora esikindaks ja teenis 
välislepingu –, siis hiljem ei 
ole asjad soovitud moel toi-
minud. „Minu ambitsioonid 
ei ole kadunud,“ märkis Mee-
rits. „Tahan saada tippvärava-
vahiks ja murda tagasi Eesti 
A-koondisse, milleks on vaja 
julgust astuda vähemalt näili-
selt samm tagasi. Tänan JK 
Tarvast mulle pakutud või-
maluse eest taastada oma 
sportlik vorm ja saada män-
gupraktikat. Loodan, et saan 
kaasa aidata klubi ajaloo esi-
mese Premium liiga hooaja 
väärikale lõpetamisele.“
Järgmises liigamängus siir-
dub JK Tarvas Tartusse, kus 9. 
septembril kohtutakse JK 
Tammekaga. Kodumurul on 
tarvalased taas esmaspäeval, 
12. septembril, kui külla tuleb 
Paide Linnameeskond.

Plaanitakse koostööd 
ametikooliga
Jalgpalliklubi esindajad kü-
lastasid teisipäeval Rakvere 
Ametikooli, kus kohtusid 
kooli direktori Kuno Rooba-
ga.
Klubi ja kooli juhtide kokku-
saamine oli tingitud mõlema-

poolsest huvist alustada 
koostööd, millega soovitakse 
siduda tulevikus tihedamalt 
haridust ja sporti.
„Kohtumise juures üllatas 
mind, et oleme ühest ja sa-
mast asjast isekeskis varem 
mõelnud,“ lausus Kuno Roo-
ba. „Usun, et koostöös suuda-
me kindlustada noored jalg-
pallurid mõne elukutsega, 
mis neile vajadusel ka peale 
jalgpallurikarjääri leiva lauale 
toob. Loodan, et meie koos-
tööst kujuneb positiivne edu-
lugu. Meie poolt on tahe ole-
mas!“
JK Tarvas tegevjuht Reijo 
Kuusik märkis, et jõudude 
ühendamine ametikooliga ai-
tab edaspidi avardada rohke-
mate noormängijate võima-
lusi tegeleda õpingute kõrvalt 
armastatud alaga. „Rakvere 
Ametikoolil on väga paljud 
vajalikud komponendid nii 
õppetöö kui ka treeningprot-
sessi edukaks ühendamiseks 
olemas,“ rääkis Kuusik. „Siin 
on korralik õppekompleks, 
majutus- ja toitlustusvõima-
lused, samuti staadion, mille 
kvaliteeti soovime ühiste jõu-
pingutustega paari-kolme 
aasta jooksul parandada.“
Esimese nii-öelda jalgpalli-
suunitlusega klassi loomiseni 
loodetakse jõuda 2019. aastal. 
„See kõik nõuab väga palju 
tööd ja vaeva, kuid tänu koo-
lipoolsele tõsisele huvile ole-
me tuleviku suhtes optimist-
likud,“ lisas Reijo Kuusik.

Tarvas pusis Tammekaga, aga kaotasTarvas pusis Tammekaga, aga kaotas

Palliga on eelmisel kohtumisel Tammeka vastu 
värava löönud Tarva ründemängija Juhan 

Jograf Siim. 
Foto: Ain Liiva

„Rosaarium” kutsub 
kümnendaks 
sünnipäevaks 
Jänedale noored 
näitlejad
Kontserdisari „Rosaarium“ 
annab suvehooajale lõppa-
kordi 3. septembril, mil Jä-
neda mõisa roosiaias mu-
sitseerivad viis andekat 
näitlejat.
„Rosaariumi” juubelihoo-
aja kontserdil astuvad pub-
liku ette musikaalsed näit-
lejad Saara Kadak Rakvere 
Teatrist koos Jakko Malti-
sega, Piret Krumm Eesti 
Draamateatrist koos San-
der Nõmmistuga, Pääru 
Oja Eesti Draamateatrist 
koos Indrek Kruusimaaga, 
Kristjan Üksküla Tallinna 
Linnateatrist ning Priit 
Strandberg Vanemuisest .
2007. aastal edukalt alusta-
nud „Rosaarium” muutus 
juba järgmisel suvel kont-
serdisarjaks. Läbi aastate 
on eesmärgiks olnud tuua 
kodukohta andekaid tun-
nustatud muusikuid. Käes-
oleval aastal täitub sarjal 
kümnes hooaeg, toimub 
üks kontsert, mis on kogu 
sarja 18.
Sünnipäevakontsert algab 
3. septembril kell 18 ja toi-
mub Jäneda mõisa roo-
siaias, halva ilma korral Jä-
neda Pulli tallis.

Teemapäev 
„Köitvad köied“ 
Kiek in de Kökis
Laupäeval, 3. septembril 
kell 12 on suurtükitornis 
Kiek in de Kök (Koman-
dandi tee 2, Tallinn) kavas 
teemapäev „Köitvad 
köied“.
Teemapäeval tutvustatakse 
erinevaid köisi ja pleissi-
mise tööriistu, seda, milli-
seid köisi kasutasid meie 
esivanemad, samuti kaas-
aegsete sünteetiliste köite 
tehnilisi andmeid ja oma-
dusi.
Lähemalt saab näha loo-
duslikke materjale, millest 
köisi valmistatakse – kane-
pit, manillat, sisalit, d�uuti, 
kookost, puuvilla ja lina. 
Kätt saab harjutada nii sõl-
mede sidumises kui pleis-
simises.
Köite ja sõlmesidumis-
kunsti ajalugu tutvustab 
Jaan Künnap. Jaan Künnap 
on lisaks fotograafitööle ol-
nud 23 aastat meremees ja 
päästelaeva tuuker ning 45 
aastat alpinistina päästja ja 
instruktor. Sellest põhjali-
kust kogemusest on sündi-
nud näitus „ Sõlmed ja 
pleisid“, mis Kiek in de Kö-
ki suurtükitornis on huvili-
si köitnud juba kevadest 
saadik.
Teemapäeval esitleb autor 
ka oma värskelt ilmunud 
raamatut. Osavõtt muu-
seumi sooduspiletiga, ko-
gunemine muuseumi kas-
sas. Teemapäevale palu-
takse eelnevalt registreeru-
da tel. 644 6686 või kok@
linnamuuseum.ee. 

Miila küla 775. aastapäev
Rägavere vallas tähistatakse Miila küla 775. aastapäeva 3. 
septembril kell 12 Miila külaplatsil. Külalisesineja Lembitu 
Kuuse, CD plaadi “Martin Müller ja Villu Talsi Sepa Juliusega 
jahil” esitlus, ansambel Kotermann, töötoad ja tegevused 
kogu perele.
Projekti rahastab Siseministeerium kohaliku omaalgatuse 
programmi vahenditest.
Üritus on tasuta. Info www.facebook.com/MiilaKyla, kon-
taktisik Katrin, tel 513 9479

O Kõrts
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
2. septembril kruvib diskopuldis tantsutuure DJ Kalle Allik
3. septembril hitid 80ndatest ja 90ndatest kuni tänaseni DJ 
Ailan Kytt

Rakvere Teater
8.09. kl 17.17 Anna Litvinova näituse avamine s. maja fu-
ajees
9.09. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los) 77. HOOAJA 
AVAETENDUS
10.09. kl 19 8 armastavat naist s. maja (lav. Eili Neuhaus)
10.09. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
15.09. kl 19 Kaasavaratu v. maja (lav. Eili Neuhaus)

Gustavi Maja
5. septembril kell 9.30 shindo venitustund algajatele
8. septembril kell 18 Liis Orava loeng “Looduslikud lahen-
dused kilpnäärme tervise parandamiseks”
14. septembril kell 14 alustab laste kokaring
24. - 25. septembril bioenergeetika ja refleksoloogia algkur-
sus. Iganädalased koosvõimlemistunnid Marin Mägi-Eferti-
ga. Vajalik eelnev registreerumine tel 5535 871, www.gusta-
vimaja.eu

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
septembrikuu üritused
8. septembril kell 8 - väljasõit Haapsalusse (ühingute juhid)
12. septembril kell 13 - Südamehaigete ühingu teabepäev
14. septembril kell 13 Rakvere Liikumispuudega Inimeste 
ühingu teabepäev
21. septembril kell 13 toimetulekuköök “Kiika-kööki”: sügi-
se salat, sügise supp, sügise magustoit. Perenaised Ano Mä-
gi ja Vaike Hiet (omaosalus). Üritusele vajalik eelregistreeri-
mine 19. septembriks
26. septembril kell 13 Vaegkuuljate ühingu teabepäev “Rak-
vere uksed”, räägib Kaja Visnapuu
PS! Shindo võimlemine esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 
8.30 - 9.15 Gustavi Majas (vajalik eelregistreerimine, oma-
osalus)
Info 324 2023, 5342 9043
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www.omaporsas.ee

2,90 /kg€Praad siilike

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Grilltooted
alates 2,95 /kg€

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

Kohtla-Järvel Vironia keskuses UUS!
Tallinnas Ülemiste keskuses

Rakvere Põhjakeskuses

* 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

KROONIKESKUSES

ranitsad • • dressid
püksid • •

kotid
pusad T-särgid

spordi- ja vabaajajalatsid jpm

ALLAHINDLUS

KUNI -60%

ALLAHINDLUS

KUNI -60%

E-R 9.00-19.00

L 9.00-17.00

P 10.00-15.00

TEL 3227363

Info ning tellimine:

Janek Jefimov 51 59 890, janek@tmenergy.ee

Müüa

KRUUSA

Liivaku karjäärist
Asukoht: Roosna küla, Ambla vald,

Järva maakond

Purustatud kruus 0-32

Looduslik kruus

4,5 €/t

2,5 €/t

Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi
Hammaste proteesimine
Implantatsioon
Kirurgia
Igemehaiguste ravi
Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee
info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449
Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827
Kooli 5, Sõmeru
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