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Arvamus

Rakvere linnavalitsusse saa-
bus Ukraina sõpruslinnast 
Višgorodist südamlik kiri, mil-
les sealne linnapea Viktor 
Rešetnjak avaldab tänu Rakve-
re ja kogu Eesti inimestele toe-
tuse eest Ukraina rahvale. 
Kuulutaja tarbeks tõlkis läkitu-
se Aivar Ojaperv.
“Tänan kogu südamest Eesti 
inimesi ja Eesti valitsust toetu-
se eest ukraina rahvale. Tun-
nil, mil Venemaa provotseerib 
sõjalist konflikti, kasutades 
selleks meie maale toodud rel-
vastatud sõjaväge, on eestlaste 
toetus meile äärmiselt vajalik.
Kinnitan nii Rakvere linna 
juhtidele kui ka kõigile Rakve-
re elanikele, et ukrainlased ei 
luba agressoril mitte kunagi 
hävitada meie riiklust.
Meie ajaloos on praegu väga 
raske periood. Kahjuks juhtis 

(presidendina) meie riiki ini-
mene, kelle jaoks oli Ukraina 
vaid rahateenimise koht ja Uk-
raina elanikud vaid vahendiks 
kapitali suurendamisel. Nagu 
näitasid hiljutised sündmu-
sed, polnud tema jaoks mitte 
miski püha ja võimu hoidmi-
seks läks ta veristele kuritegu-
dele omaenda rahva vastu.
Kiievis Maidanil snaipri kuuli 
läbi hukkunute seas oli ka üks 
Višgorodi ja üks Višgorodi ra-
jooni elanik. Viimsele teele 
saatsid neid tuhanded meie 
linna elanikud.
Tahan teile kinnitada, et olu-
kord Višgorodis oli, on ja jääb 
alatiseks stabiilseks. Agressori 
ähvardused on meid kokku 
liitnud, me tegutseme kaalut-
letult ja vastutustundlikult, 
suunates kogu oma energia 
konflikti rahumeelsesse la-

hendusse.
Head sõbrad! Ma tahan, et 
teaksite: Ukraina kodanikud 
läksid Maidanile ning teistesse 
Ukraina linnadesse meelt 
avaldama soovi ja nõudmise-
ga, et Ukraina oleks demo-
kraatlik, tsiviliseeritud õigus-
riik Euroopa rahvaste peres. 
Eestlaste toetus veenis meid 
veel kord, et Ukraina tegi õige 
valiku, kui tahtis käia nimeta-
tud teed.
Minu tänusõnad kuuluvad 
kõigile Rakvere inimestele. 
Soovin teile tervist, rahu ja õn-
ne.”

Lugupidamisega ja parimate 
soovidega

Viktor Rešetnjak,
Višgorodi linnapea

Višgorod (ka Võšgorod, ukrai-
na keeles Вишгород) on linn 
Ukrainas Kiievi oblastis.      Viš-
gorodi rajooni keskus, asub 
Kiievist umbes 20 kilomeetrit 
põhjas Kiievi veehoidla lõuna-
kaldal. Elanikke üle 26 000.
Višgorodi on mainitud juba 
10. sajandil kui Desna jõe üle-
tuskohta Kiievisse viiva tee ää-
res. 1078. aastal sai asula sa-
manimelise vürstiriigikese 
keskuseks.
Linna õigused sai Višgorod 
aga alles 1968. aastal.
Linna territoorium on umbes 
sama suur kui Rakverel, kuid 
elanikke on seal tublisti roh-
kem. Omapärana võib välja 
tuua asjaolu, et mõned eluma-
jad on seal Eesti mõistes tõeli-
sed kõrghoone – 20 korrust.
Višgorodi elanike arv hakkas 

Ukraina Višgorodi 
linnapea avaldas 
rakverlastele tänu

Rakvere sõpruslinn Višgorod
järsult kasvama 1960.-1970. 
aastatel, pärast seda, kui val-
mis Kiievi hüdroelektrijaam 
(1968). Viimane koos teenin-
davate ettevõtete ja teadu-
sasutustega on ka linna ma-
janduselu aluseks. Lisaks too-
detakse Višgorodis näiteks ka 
lifte, polüetüleenkilet ja alu-
miiniumist (õlle)purke.
Kiievi veehoidlal keskusega 
Višgorodis korraldatakse vee-
moto F1sarja võistlusi, viimas-
tel aastatel on selle ettevõtmi-
sega seotud muide ka eestlane 
Alo Streimann.
Kontaktid Rakvere ja Višgoro-
di vahel algasid 2006. aastal, 
mil Rakvere toonane linnapea 
Andres Jaadla ja Višgorodi lin-
napea Viktor Rešetnjak kirju-
tasid alla hea tahte lepingule, 
mis peaks viima sõpruslepin-

gu sõlmimiseni. “Ametlikku 
sõpruslepingut meil Višgoro-
diga seni veel pole, kuid paber 
paberiks - me peame neid ikka 
sõpruslinnaks,” lausus Rakve-
re praegune linnapea Mihkel 
Juhkami. “Suhted nendega 
pole kadunud, näiteks on su-
vel plaanis saata üks meie 
muusikakollektiiv sealsele 
konkursile.”
Višgorodi linnapea Viktor 
Rešetnjak on elukutselt arst ja 
väga võimalik, et selle tõttu on 
sidemed loodud ka meditsii-
niasutuste tasandil. Rakvere 
Haiglas töötab praegu üks Viš-
gorodist pärit arst ja teine on 
siin parajasti kogemusi oman-
damas.

Aivar Ojaperv

Pekske ajakirjanikke!
Mul ei ole Siim Kallase vastu midagi, minu poolest võinuks ta 
peaministriks saada küll. Aga pärast seda, kui ta põhjendas 
oma kandidatuuri taandamist meediapeksuga, ei oska ma 
enam midagi arvata.
Sõnumitooja süüdistamine (Vana-Kreekas - või oli see Roo-
mas? - löödi vist üks selline mehike isegi maha, sest julges 
halva sõnumi tuua) on minu silmis üks madalamaid tegevusi, 
millele inimene üldse tulla võib. Paraku tuleb tõdeda, et ma-
dalalaubalisi on Eestis palju. Eriti kui lähtuda interneti kom-
mentaariruumidest. Ei saa olla, et kõik sellised sõnavõtud on 
kirjutatud parteikontoritest – n-ö inimesed tänavalt löövad ka 
usinalt sekka.
Ja seda mitte ainult Kallase teemal: mäletate, kui ilmnesid 
Andrus Veerpalu dopingukahtlused, siis kes selles paljude 
kommenteerijate arvates süüdi olid? Ikka ajakirjanikud!
Olgu pealegi, las kommentaatorid kirjutavad mis tahes, eks 
nemadki on osa rahvast ja oma rahvast ning rahvust ei saa ju 
maha salata. Aga kui varem juba peaministriks olnud ja hil-
jem Euroopa Liidus kõrges ametnikutoolis istunud kogenud 
poliitik Siim Kallas hakkab sellist juttu ajama (et meedia kiu-
sab teda), siis on vist tõesti parem, et ta stressirohket peami-
nistriametit vastu ei võtnud.
Või polegi asi mitte lihtsalt klõbisevates luukeredes, vaid ka 
reaalsetes valgustkartvates tegudes? Mina ei tea, minul fakte 
ja dokumente pole, aga mulle ei mahu hästi pähe, miks peaks 
puhta rinnaesisega mees püssi põõsasse viskama ja teatama, 
et mina teiega rohkem ei mängi?
Jah, muidugi, ajakirjanikud sõltuvad teatud mõttes alati kel-
lestki. Väga vähe on neid juhtumeid, kus ajakirjanik ise tegu 
pealt näeb. Loomulikult jõuab info ajakirjandusse kellegi kol-
manda isiku abil ja alati on võimalik, et sel kolmas isik lekitab 
infot tagamõttega.
Ajakirjaniku asi on vastaspoolele küsimusi esitada ja fakte 
kontrollida. Ning ise neid juurde otsida, kui niidiots juba 
peos. Antud loos Eesti Päevaleht (sealhulgas ajakirjanik Hol-
ger Roonemaa, kes teadupärast Rakverest pärit) seda ka tegi. 
Kui ajakirjanik või väljaanne edastab jama, paiskab õhku välja 
mõeldud fakte või ei anna sõna süüdistatavale osapoolele, 
siis on alati võimalik ta vastutusele võtta ja vabandama pan-
na. Vähemalt seni pole kuulda olnud, et Siim Kallas seda tei-
nud oleks.
Pekske pealegi (loomulikult kaudses mõttes ja ainult sõnade-
ga) ajakirjanikke, kui kellelgi sellest kergem hakkab. Tehtud 
teod ei kao kuhugi. Nagu ka sõnumitoojad. 

Aivar Ojaperv
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Esmaspäeva, 10. märtsi öösel 
sõitis Haljala vallas Tammis-
pea külas teelt välja sõiduauto. 
Autot juhtinud noor mees 
hukkus.
Politseile teatati Varangu-Essu 
maantee 3,3. kilomeetril toi-
munud õnnetusest kella 23.10 
paiku. Esialgsetel andmetel 
Essu küla suunas liikunud sõi-
duauto Omega Caravan, mida 
juhtis 21-aastane Rainer, kao-
tas lauges paremkurvis seni 
tuvastamata põhjusel juhita-

vuse. Auto sõitis teelt välja 
vastu kivi ja süttis põlema. Sõi-
dukijuht hukkus sündmusko-
hal. 
Teeolud olid liiklusõnnetuse 
paigas head.
Mehel puudus kehtiv juhtimi-
sõigus, kuna see oli temalt eel-
nevalt ära võetud seoses sõi-
duki joobes juhtimisega. 
Juhtunu asjaolude väljaselgi-
tamiseks alustati kriminaal-
menetlust. 
„Selle traagilise õnnetuse asja-

Liiklusõnnetuses 
hukkus noor mees

Auto juhtimine purjus
peaga viis arestikambrisse
Politsei taotles 18päevase aresti noormehele, kes alkoholijoo-
bes ja juhtimisõigust omamata sõitis Virumaal ringi.
Laupäeva, 8. märtsi õhtul pidasid Jõhvi politseinikud liiklus-
järelevalve käigus Kohtla vallas Tallinna-Narva maanteel kin-
ni sõiduauto Volkswagen Golfi. Roolis olnud Lääne-Viru-
maalt pärit 18aastasel Aleksandril tuvastati alkoholijoove. Sa-
muti puudus tal juhtimisõigus, autol oli läbimata tehniline 
ülevaatus ja tegemata oli ka kindlustus.
Jõhvi politseijaoskonna vanemväärteomenetleja Asja Malah-
hova ütles, et vaatamata oma noorele eale on noormeest ka 
varem korduvalt karistatud erinevate õigusrikkumiste eest. 
Aleksandril oli kehtivaid kriminaalkaristusi ja väärteokaristu-
si ning kõik määratud rahatrahvid on ta jätnud tasumata.
Esmapäeval taotles Jõhvi politseijaoskonna kohtuväline väär-
teomenetleja Aleksandrile karistuseks aresti. Kohus rahuldas 
taotluse ja määras karistuseks 18-päevase aresti, mida mees 
asus peale kohtuistungit ära kandma.

Politsei tabas tunni ajaga
Rakveres neli roolijoodikut
Esmaspäeva hommikul toimus Rakveres tunniajane kontrol-
lreid juhtide kainuse tuvastamiseks. Politseinikud kõrvalda-
sid liiklusest neli alkoholi tarvitanud sõidukijuhti. 
10. märtsil enne tööpäeva algust kontrollisid politseinikud 
Rakveres Kreutzwaldi tänaval juhtide kainust. Kokku läbis 
kontrolli 283 sõidukijuhti, kellel neljal tuvastati alkoholisisal-
duse piirmäära ületamine.
Rakvere patrullteenistuse vanema Margo Kuke sõnul on olu-
kord muret tekitav, sest lisaks reidi käigus tabatud joobes juh-
tidele kõrvaldati liiklusest nädalavahetusel veel kaheksa pur-
jus roolikeerajat. Lisaks tabasid politseinikud 8. märtsi vara-
hommikul ühe joobes sõidukijuhtidest kahel korral rooli kee-
ramast. Esimesel korral peeti mees kinni Rakveres Õli täna-
val, siis pargiti sõiduauto ja ta toodi menetlustoiminguteks 
politseijaoskonda. Vaatamata juhtimiselt kõrvaldamise otsu-
sele, istus mees taas autorooli ja kaks tundi hiljem peeti ta ju-
ba Tallinna tänaval kinni. Mehe suhtes algatati kriminaalme-
netlus.

Kuulutaja

olud on praegu selgitamisel, 
kuid peab siiski meeles pida-
ma, et öistel sõitudel mõjuta-
vad autojuhte nii väsimus, vä-
hene liiklus kui ka soov kiire-
mini sihtpunkti jõuda. Sõidule 
keskendumine ja pidev tähe-
lepanu peab sõidukiroolis ole-
ma ööpäevaringne,“ ütles Rak-
vere politseijaoskonna juht 
Joel Alla.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

11. märtsil teatati politseile, 
et Tamsalu vallas Assamalla 
külas lõhuti garaaži           
ukselukk ja varastati sõidu-
kõlbmatu kaubik Mitsubis-
hi (629TDH). Kahju on 100 
eurot. 

11. märtsil teatati politseile, 
et Viru-Nigula vallas Ojakü-
las külas murti sisse ehitus-
järgus elumajja ja varastati 
akutrell, naelapüstol, ketas-
lõikur ja muid tööriistu. 
Kahju on 1260 eurot. 

10. märtsil teatati politseile, 
et Rakveres Tallinna tänaval 
asuvas baaris varastati mo-
biiltelefon Samsung. Kahju 
on 219 eurot. 

10. märtsil teatati politseile, 
et Vinnis Sõpruse tänaval 
asuvast spordisaalist varas-
tati rahakott, kus olid sees 
sularaha, juhiload ja muud 
asjad. Kahju on 85 eurot. 

10. märtsil teatati politseile, 
et Tapa vallas Nõmmkülas 
murti sisse tööriistakuuri ja 
varastati mullafrees, raud-
äke, kaks malmkatelt ja 
muid esemeid. Kahju on 
343 eurot. 

6. märtsil teatati politseile, 
et kella 12 paiku toimus 
Rakveres Seminari tänava 
korteris tüli ja selle käigus 
löödi 31aastast naist.
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Päästeamet kontrollib
märtsis kodudes tuleohutust
Päästeameti tuleohutusjärelevalve inspektorid kontrollivad 
märtsis eluhoonetes suitsuanduri olemasolu, samuti elektri-
süsteemide ja küttekehade korrasolekut. Vajadusel karista-
takse anduri paigaldamata jätmise eest rahatrahviga. Maksi-
maalne trahvimäär on 1 200 eurot.
Sel aastal on tules hukkunud 17 inimest. Ühelgi neist ei olnud 
hukkumispaigas suitsuandurit, mis oleks andnud tulekahjust 
teada piisavalt vara ja hoidnud ära nii raskete tagajärgedega 
õnnetused. Päästjad on põlenguid kustutamas käies tähelda-
nud suitsuanduri puudumist ka naaberkorteris, kuhu ka suits 
on levinud.
Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu ütles, et ini-
mesed, kes jätkuvalt eiravad neile aastaid seadusega kehtinud 
suitsuanduri paigaldamise ja selle töökorrasoleku tagamise 
kohustust, riskivad täiesti teadlikult oma pere ja naabrite elu 
ning varaga.
„Võin julgelt välja öelda, et suitsuanduri paigaldamata või sel-
le patareide vahetamata jätmine on pahatahtlik oma lähedas-
te suhtes ning rahatrahviga karistatav tegevus,“ kinnitas 
Tammsalu.
Suitsuandur on vajalik puhkenud tulekahju võimalikult kii-
reks avastamiseks, kui veel ei ole ohus inimeste elu ning tuli 
pole teinud suurt kahju. Inimesed kipuvad tulekahju tekki-
misvõimalust ja selle levimise kiirust sageli alahindama, sest 
eluruum võib suitsu ja leekidesse mattuda viie minutiga, kuid 
suitsuandur aitab tulekahju tuvastada minutiga. „Hoolige 
oma vanemate, laste ja naabrite elust, suitsuanduri paigalda-
mine on selleks lihtsaim ja odavaim viis,“ lisas peadirektori 
asetäitja.
Tuleohutuskontrolli tegevad ametnikud kannavad Pääs-
teameti eraldusmärkidega riietust ja esitavad punast värvi ho-
logrammiga töötõendi. 
Sel aastal on eluhoonete tulekahjudes hukkunud 17 inimest, 
mida on seitsme inimese võrra rohkem kui eelmise aasta sa-
mal ajal.
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Nädala alguses said Ida pääs-
tekeskuse päästjad selle aasta 
10 esimest väljakutset kulupõ-
lengutele: Ida-Virumaal 9 ja 
üks Lääne-Virumaal. Seega 
võib öelda, et aasta jooksul 
pole midagi muutunud ega 
midagi teatud kodanike aru-
saamisse juurde siginenud – 
nagu maa lumevaibast vaba, 
nii pistetakse kulule tuli otsa. 

Eriti näib selline tegevus meel-
divat neile inimestele, kes ela-
vad piirkonnas, kus eesti kelle 
kõrval on levinud ka vene kee-
le kõnelemine.
“Hävitav ja ohtlik kulutuli saab 
enamasti alguse hooletust või 
tahtlikust inimtegevusest. Ku-
lupõlengud teevad kahju kesk-
konnale ja elusloodusele, hä-
vitavad inimeste vara ja elusid. 

Kulupõletamine on Eestis aas-
taringselt keelatud!” manitses 
Ida päästekeskus pressiteenis-
tuse vahendusel.
Lääne-Viru esimese kulupõle-
taja “au” saab see inimene, kes 
10. märtsil kella 13 paiku (häi-
rekeskus sai väljakutse kell 
13.16) pistis tule otsa Haljala 
vallas Kisuvere külas asuvale 
maalapile. Enne, kui päästjad 

tulele piiri suutsid panna, oli 
see levinud 200 ruutmeetri 
suurusele alale.
Ida-Virumaal Narvas fikseeriti 
10. märtsil viis kulupõlengut, 
Kohtla-Järvel kaks ning Vaiva-
ra vallas Olgina alevikus ja 
Jõhvi linnas üks.

Aivar Ojaperv

Kulupõletajad alustasid tänavu varakult

Möödunud reedel enne lõunat 
teatati tulekahjust Rakvere 
vallas Lepna alevikus Lasteaia 
tänaval asuvas elumajas. Tei-
sel korrusel põles korter, mil-
lest päästjad tõid välja naise. 
Kortermaja kontrollimise käi-
gus leidsid päästjad ülemisel 
korrusel asuvas naaberkorte-
ris kannatanud mehe ning 
tõid ka tema välja.. Meedikud 
toimetasid mõlemad isikud 
haiglasse. Esialgsel hinnangul 
sai tulekahju alguse soojus-
pumbast. 
Häirekeskus sai teate tulekah-
just kell 11.18. Päästjate sünd-
muskohale saabudes põles 
kolmekorruselise elumaja tei-
sel korrusel asuv korter ning 
trepikoda oli musta suitsu täis. 
Päästjad tõid põlevast korte-
rist välja naise ning ülemise 
korruse korterist suitsuvingu 
saanud mehe. Meedikud toi-
metasid mõlemad isikud haig-

Tulekahjudest päästeti viis inimest

Lepnal sisenesid päästjad 
korterisse redeli abil. 
lasse. Päästetööde juhi sõnul 
oli põlevas korteris töökorras 
suitsuandur. Küll aga polnud 
ülemise korruse korteris töö-
korras elupäästvat suitsuan-
durit, selle puudumine oleks 
võinud naabrimehele saatusli-
kuks saada. 
Tulekahju kustutati kell 12.17. 
Korter sai tugevaid suitsu- ja 
veekahjustusi. 

Tulekahju täpse põhjuse selgi-
tab välja menetlus. Esialgsel 
hinnangul sai alguse soojus-
pumbast.
Sama päeva hilisõhtul tõid 
päästjad põlevast korterist väl-
ja veel ühe mehe ja naise. Häi-
rekeskus sai teate tulekahjust 
Rakke vallas Piibe külas kell 
22.26. Teataja sõnul põles kor-
termaja teisel korrusel asuv 
korter, kus viibivad inimesed.
Sündmuskohale jõudnud 
päästjad alustasid kannatanu-
te leidmiseks kohe suitsusu-
keldumisega ning kustutus-
töödega. Korterist toodi välja 
mees ja naine, kes anti kiirabi-
le üle. Tulekahju tekkepõhjuse 
selgitab välja menetlus.
7. märtsil oli veel kolmaski tu-
leõnnetus – kell 20.20 sai häi-
rekeskus teate tulekahjust 
Laekvere vallas Venevere kü-
las, kus lahtise leegiga põles 
ühekordne puumaja. Päästjate 

sündmuskohale jõudes oli 
leek katusest väljas ning oli 
oht kõrvalhoonetele. Päästjad 
peatasid tule leviku kella 22.07 
ajal ning hoidsid ära kõrval-
hoonete süttimise. Tulekahju 
kustutati kella 23.44 ajal. Elu-
maja hävis tules. Inimesed tu-
leõnnetuses kannatada ei saa-
nud. Tulekahju tekkepõhjuse 
selgitab välja menetlus.
10. märtsil kell 1.36 sai häire-
keskus teate tulekahjust Tapa 
linnas Ülesõidu tänaval asuvas 
kortermajas. Päästjate sünd-
muskohale saabudes põles 
korteris voodi. Päästjad tõid 
korterist välja ühe kannatanu, 
kes anti kiirabile üle. Tulekah-
ju kustutati kell 2.34. Korteris 
puudus töökorras suitsuan-
dur. Tulekahju tõenäoline tek-
kepõhjus esialgsel hinnangul 
on hooletus suitsetamisel.

Kuulutaja

Foto: Päästeamet
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ESMAABIKOOLITUS

KEVADSEADE valmistamine
SOOME TÖÖKEEL ALGAJATELE

INGLISE TÖÖKEELE ALGKURSUS A1

VEOAUTO-TAKSOJUHI AMETIKOOLITUSED

B-kat AUTOKOOL

(I moodul)

(II osa)

(kell 17.00)

(kell 17.30)

(E,K kell 17.30

(kell 17.30)

(kell 10.00)

(T, N kell 17.00)

17. märts

18. märts

24. märts

25. märts

29. märts

08. aprill
* Oleme töötukassa koostööpartnerid!

Norax Koolituskeskus

Info ja reg tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere , info@noraxkoolitus.ee;
www.noraxkoolitus.ee Kursuste eest saab tasuda osadena

Kursus toimub pühapäeviti Hotellis Wesenbergh Tallinna 25.

Info ja reg. tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee, www.juusuauto.ee

UUS B-kat
kursus

algab 16. märtsil kell 12.00

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES
B-kat eesti 26.03
A-kat 18.03, 01.04
A2-kat 26.03, 09.04
AM-kat 14.03, 28.03, 11.04
C-kat 17.03, 31.03, 14.03
CE-kat 24.03, 07.04
Esmaabi koolitus 23.03

Tel 53 451 061, 324 0893
darja@autosoit.ee

www.autosoit.eeJÕHVIS
B-kat eesti 24.03; vene 21.03
A-; A2-kat 27.03, 10.04, 24.04
AM-kat 14.03, 28.03, 11.04, 25.04
C-; CE-kat 14.03, 21.03, 28.03
Esmaabi 16.03

Võimalus õppida B-kategooriat
KÄSIJUHTIMISEGA AUTOL!

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•UUS! algab 11.04 kell 18.00

•

algab 15.03 kell 10.00

• algab 24.03 kell 18.00

• algab 23.04 kell 18.00

• algab 18.03 kell 18.00

•

T-kategooria koolitus

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C-, CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki rent eksamiks

(traktor)

(35 tundi)

(buss)

(traktor)

Kadrina Keskkool ootab oma meeskonda

alates 1. aprillist 2014

kellel on:

· vastav kvalifikatsioon

· tahe ja soov töötada lastega

· avatus uuendustele

· väga hea suhtlemisoskus

· meeskonnatöö oskus

Avaldus, elulookirjeldus ja haridusttõendava dokumendi

koopia palume saata hiljemalt 21. märtsiks k.a e-posti

aadressile: hannely@kadrina.edu.ee või aadressil. Rakvere

tee 4, Kadrina, 45201 Lääne-Virumaa. Lisainfo tel 5094734.

HUVIJUHTI

OÜ Kadrina Hooldekodu pakub tööd

EAKATE INIMESTE

HOOLDAJALE

Telefon 5089634, 5257183

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

puittoodete tootja Baltikumis, kelle toodangust 90% eksporditakse 17-sse

Euroopa riiki. Oleme asutatud 2000. aastal ning kuulume rahvusvahelisse

metsatööstusgruppi Lemeks, meil töötab 79 inimest.

Võtame tööle

Eeliseks on

Pakume:

eelnev töökogemus tootmises

Head palka, korralikke olmetingimusi, kohapeal

toitlustamist

TOOTMISTÖÖLISI

Töösoov/kontaktandmed või CV palun saata: aadressile

Ojaküla, Viru-Nigula vald, 44020 Lääne-Virumaa või e-mailile

Anneli@imprest.ee 16. märtsiks 2014. Ankeedi võib täita ka

meie kodulehel www.imprest.ee

Info Elmar Tõnson 5062468 või e-mail Elmar@imprest.ee

Töö on vahetustega

Naiste- ja noorte rõivaste jaekaubanduskett

avab Eestis esimese kaupluse, sellega

seoses otsime Rakvere Põhjakeskusesse:

,,META,,

Töö kirjeldus:

Kandidaadilt ootame:

Omalt poolt pakume:

* kauba vastuvõtt, väljapanek ja müük

* kaupluse korrashoid

* klientide abistamine, nõustamine ja sõbralik teenindus

* huvi moe ja uute trendide vastu

* keskharidus

* head eesti keele valdamist

* ausust ja korrektsust

* vahetustega tööd

* konkurentsivõimelist töötasu

* eneseteostust ja arenguvõimalust

* sõbralikku ja toetavat kollektiivi

kasuks tuleb vene- ja inglise keele oskus

KLIENDITEENINDAJAID

CV palume saata hiljemalt 25. märtsiks aadressil:
vitobalticoy@gmail.com Lisainfo tel. 5158335

*

Rakvere Põhikool võtab tööle
– 1,0 kohta

Avaldus saata hiljemalt 21.03.2014

pilme@rakverepk.ee või

Tartu tn 2, Rakvere.

• MAJAHOIDJA-REMONDITÖÖLISE
TeTT gusama
elu kodud

AS Hoolekandeteenused otsib
KASVATAJAT Imastu Kool-Kodusse

Imastu Kool-kodu

Kasvataja

Peamised ülesanded:

Kandideeri kindlasti, kui

Kasuks tuleb:

Pakume

hiljemalt 31.03.2014

asub Tapa vallas Imastu külas, kus osutame erihoolekandeteenust
ligi 80-le psüühilise erivajadusega täisealisele kliendile ning asenduskodu teenust ligi
30-le lapsele.

töötab vahetult asenduskodu teenusel olevate erivajadusega lastega
toetades nende igapäevaelu, arendades oskuseid ja tegevusvõimet.
Töö toimub päevastes ning öistes vahetustes graafiku alusel,
vahetuse pikkus on kuni 13 tundi.

• laste igapäevaelu korraldamine (tegevuste planeerimine vastavalt
päevakavale, juhendamine ja abistamine, huvitegevuse korraldamine,
kodukorratööde ja hooldustoimingute teostamine);

• laste arengu ja toimetuleku toetamine;
• laste järelevalve ja jälgimine;
• laste lähedastega suhtlemine;
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus.

• suudad motiveerida teisi inimesi ja olla järjepidev nende arendamisel;
• oled sõbralik, positiivse ja avatud ellusuhtumisega, saad inimestega hästi läbi;
• oled järjepidev ja tasakaalukas;
• sul on vähemalt keskharidus;
• oskad töötada arvutiga;
• oskad eesti keelt emakeelena valdamise tasemel;

• erialane eri- või kõrgharidus;
• erihoolekande teenuste ja/või hooldustöö põhialuste tundmine;
• varasem töökogemus puuetega inimestega või sotsiaalvaldkonnas.

võimalust kaasa rääkida kodu töökorralduse kujundamisel, toredat
meeskonda, ühisüritusi ning erialaseid täiendkoolitusi.

Kandideerimiseks palume saata CV e-posti teel aadressile
natalia.guljavina@hoolekanne.ee, märgusõnaks "kasvataja".
Lisainfo telefonil 5340 4704.

CV-d koos senise töökogemuse kirjeldusega ootame
meilile viika.venski@vns.ee, lisainfo tel. 58 651 138.

kuni 24. märtsini



Kinnisvara vajab 
ehituslikku doku

Aivar Ojaperv

Tuleb ju tuttav ette: võtsin oma 
“hruštšovkas” mittekandva va-
heseina maha; ehitasin era-
maja kinnise veranda lahtiseks 
või vastupidi; muutsin oma 
vanas puumajas planeeringut 
ning nüüd on köök seal, kus 
varem oli vannituba, ning köö-
gist sai noorima lapse maga-
mistuba.
Kõik loetletud ümberehitused 
ja veel paljud muud sarnased 
tegevused vajavad sõltuvalt 
ulatusest projekti, ehitusluba, 
kasutusluba, mõnel juhul lau-
sa detailplaneeringut. Kas teil 
on need load ikka olemas? Ja 
kui pole, siis millised on taga-
järjed?

Puudulik dokumentat-
sioon langetab hinda
Uus Maa Kinnisvarabüroo Vi-
rumaa OÜ tegevjuht ja kutseli-
ne maakler Margus Punane 
toob viimase lause vastuseks 
markantse näite: “Vanale ela-
mule oli 10 aastat tagasi tehtud 
juurdeehitus, tööd teostatud 
kenasti vastavalt projektile 
ning väljastatud ehitusloale. 
Paraku puudus kasutusluba ja 
sellest tulenevalt pidi omanik 
tehinguni jõudmiseks langeta-
ma kinnisvara hinda ligi 6 
protsendi võrra. Ta oli remon-
ditööde ja laiendamisega loo-
nud oma elamisele just kui li-
saväärtuse, kuid kooskõlasta-
misteta osutus see pigem puu-
duseks.”
Ja veel: “Puuduvad load ja 
kooskõlastused vähendavad 
kinnisvara ostjate ringi - kao-
vad ära need ostjad, kes taha-
vad seda teha laenu abil, sest 
pangad ei soovi sellistel juhtu-
mitel laenu väljastada. Või tee-
vad seda tingimuslikult, kus 

Hinnanguliselt kol-
mandik majavaldusi ja 
veerand kortereid va-
jaks dokumentide – 
eeskätt ehitus- ja kasu-
tuslubade – korrasta-
mist. Puuduvad pabe-
rid igapäevaelu ei sega, 
kuid võivad muutuda 
probleemiks, kui soo-
vite oma kinnisvara 
müüa või laenu tagati-
seks pantida; samuti 
tekivad arusaamatused 
kindlustusjuhtumite 
korral. Ning lõppude 
lõpuks: sellise kinnis-
vara omanik rikub 
seadust.

teatud aja jooksul peab uus 
omanik puudused kõrvalda-
ma.”
Margus Punase kinnitusel on 
aga laenudel kinnisvaratehin-
gute juures jätkuvalt suur roll – 
nende büroos vahendatud ob-
jektidest osteti mullu 57 prot-
senti just laenu abil. “Laenu 
saamisega kaasneb hindamis-
akti tellimine ning selle koos-
tamise käigus tulevad ehitiste 
puudused registriandmete ja 
reaalsuse vahel nii ehk naa 
välja,” lausus ta. 
“Veel hiljuti ei pööratud korte-
rit ostes sellele tähelepanu, 
kas näiteks vahesein oli lam-
mutatud või mitte, sest seda ei 
peetud puudusteks,” jätkas 
Margus Punane. “Mingeid ta-
kistusi ja otseseid sanktsioone 
ei kaasnenud, kuid praegu on 
lugu teine.”
Punase kinnitusel peaks iga 
neljas-viies korteriomanik 
omavalitsuse ehitusspetsialis-
tiga konsulteerima, sama keh-
tib igale kolmandale majaval-
dajale. “Kindlasti tasub täp-
sustada, kas andmete korras-
tamiseks on vaja omavalitsuse 
kooskõlastusi või piisab suht-
lusest korteriühistuga, sest ee-
maldatud vaheseintega, muu-
detud planeeringuga, uuenda-
tud tehnovõrkudega, sisseehi-

tatud küttekollete ning sauna-
dega kortereid on väga palju. 
Majavalduses on probleemiks 
kooskõlastamata kõrvalhoone 
rajamine, pööningu väljaehi-
tamine, katuse kalde muutmi-
ne, ehitise laiendamine jne.”
“Kui kinnisvaral on mõni 
kooskõlastus puudu, ehitis ei 
ole lõplikult valmis või on re-
monditööd lõpetamata, siis 
loomulikult on võimalik seda 
müüa, kuid sellest peab teavi-
tama ostjat, mille kohta küsib 
tehingu sõlmimisel kindlasti 
ka notar,” lisas Punane. 

Seaduse mittetundmi-
ne ei vabasta vastutu-
sest
Mida siis teha, kui on kahtlus, 
et maja või korteri dokumen-
tatsiooniga pole asjad korras? 
Kõigepealt võiks tutvuda vas-
tavate seaduste ja määrustega, 
Kuulutaja palvel koostas Rak-
vere Linnavalitsuse ehitusjäre-
levalve peaspetsialist Ellen 
Kuusik selleks ka ülevaatliku 
nimekirja.
Ehitusseadus sätestab tegevu-
si, mõisteid ja nõudeid (ehi-
tuslik projekteerimine, ehitus-
projekt, ehitis, ehitamine, ehi-
tisele esitatavad nõuded, ehi-
tusluba ja sellega seonduv, 
ehitusjärelevalve,  kasutusluba 

ja sellega seonduv, ehitise 
omaniku ja ehitusettevõtja ko-
hustused, vastutus jne) ning 
reguleerib ehitamise õiguslik-
kust (ehitamiseks peab olema 
ehitusprojekt, ehitusluba ja 
projektikohaselt valminud 
ehitisel ning ehitise kasutami-
se otstarbe muutmisel kasu-
tusluba jne).
Ehitusseadus näeb ette ka vas-
tutuse ehitusseaduse rikku-
mistel (nt valeandmete esita-
mine, andmete muutumisest 
teatamata jätmine, ehitise 
omaniku kohustuste eiramine, 
tööde dokumenteerimise ko-
hustuste rikkumine, ehitise 
omavoliline ehitamine, ener-
giamärgise puudumine hoone 
ja selle eraldi kasutatava osa 
tasulisel võõrandamisel ja ka-
sutusse andmisel jne).
Karistuseks on rahatrahv. 
Trahvimäärad sõltuvad rikku-
misest ning on erinevad füüsi-
lisele isikule ja juriidilisele isi-
kule. Näiteks  ehitise omavoli-
lisel ehitamisel karistatakse 
füüsilist isikut rahatrahviga 
kuni 300 trahviühikut, sama 
teo eest karistatakse juriidilist 
isikut rahatrahviga kuni 32 000 
eurot. Vastavalt karistussea-
dustikule on trahviühik praegu 
4 eurot.
“Kui linnavalitsus tuvastab 

Fassaadide, katuste jms renoveerimiseks peab kindlasti võtma omavalitsusest kooskõlastuse Foto autor: Katrin Kivi

ehitusseaduse rikkumise, vii-
me läbi vastava haldusmenet-
luse,” märkis ehitusjärelevalve 
peaspetsialist Ellen Kuusik. 
“Nagu liiklusseaduse rikkumi-
sel ei ole pehmendavaks asja-
oluks seaduse mittetundmine, 
on see nii ka ehitusseaduse 
rikkumisel. Maa ja ehitise 
omanik väidab üsna sagedasti, 
et ta ei tea ehitusseadust. Või 
siis küsib retooriliselt, kas 
tõesti oma maal ei või omanik 
oma ehitisega teha, mida ta-
hab? Lihtne selgitus: kui oma-
nik asub oma kinnistuga 
(maatükk ja selle olulised 
osad) kusagil, kus tal ei ole üh-
tegi naabrit (ka lõpmata kau-
gel), siis ta võibki teha, mida 
soovib. Kui nii ei ole, peab õi-
gusakte teadma ja nõudeid 
täitma ning sellist maaoma-
nikku, kel naabrit pole, Eestis 
ei leidu.”

Loetelu kooskõlastust 
vajavatest töödest
“Seaduste ja õigusaktide tund-
mine ning täitmine on kodani-
ke õigus ja kohustus,” jätkas 
Kuusik. “Kohalikes ajalehtedes 
on mõnel varasemal korral lin-
nakodanikele edastatud lihtne 
sõnum: kõikides krundi, pla-
neerimisega ja ehitamisega 
seonduvates küsimustes palu-

Kuulutaja reede, 14. märts 20146

MÕNE REAGA

Tasub teada

Põllumajandusmaa 
rendihind on Lää-
ne-Virumaal odavam 
kui Ida-Virumaal
Põllumaa ja püsirohumaa-
de keskmine rendihind 
Lääne-Virumaal ületab riigi 
keskmise 2,4 euro võrra. 
Naabermaakonnas on sama 
näitaja keskmisest kõrgem 
6,6 euro võrra.
Statistikaameti blogi and-
metel tuleb Lääne-Virus 
põllumajandusmaa eest 
renti maksta keskmiselt 
42,9 eurot hektari kohta 
(koos maksudega). Otseselt 
põllupidamiseks mõeldud 
maa rendihind on 43 eurot 
ja püsirohumaade puhul 
34,6 eurot. 
Kõrgeim rendihind on Tar-
tumaal – 50,3 eurot -, järg-
neb Ida-Virumaa 46,1 euro-
ga. Kõige odavamalt saavad 
põllumajandustootjad 
omanike käest maad renti-
da Hiiumaal, kus hektar 
maad on hinnatud keskmi-
selt 20,9 rendieurole aastas.
Rendihinnad varieeruvad 
sõltuvalt nõudluse ja pak-
kumise suhtest, mis oma-
korda tuleneb sellest, mis-
suguseid majapidamisi ja 
tootjaid piirkonnas leidub. 
Väidetavalt pole harvad ju-
hud, kui rendihinna kaup-
lemisel kasutatakse argu-
mendina seda, et kellegi 
tuttavale on Eestimaa teises 
otsas makstud kõrget hin-
da. Rendileandjad küsivad 
enamasti maksimaalselt 
kõrget hinda ja osa põllu-
mehi paistab olevat nõus 
seda ka maksma. Siiski ei 
ole üheski maakonnas ren-
dihinnad Eesti keskmisest 
oluliselt kõrgemad ning 
kõikjal renditakse maid nii 
keskmisest madalama kui 
ka kõrgema hinnaga. Hek-
tari keskmine rendihind 
maakondades jääb 34–50 
euro piiresse. 
Kui reeglina on põllumaa 
hind püsirohumaa omast 
kõrgem, siis mõningates 
maakondades pöörab 
nõudluse ja pakkumise su-
he hinnad vastupidiseks või 
võrdseks. Rohumaa on kal-
limalt hinnatud näiteks 
Raplamaal ja Hiiumaal.

Tõnu Lilleorg

Kohaliku omaalgatu-
se programmi kevad-
voor on avatud 
Taotlusi kohaliku omaalga-
tuse programmi võetakse 
vastu 1. aprillini.
Programmi kevadvoorus on 
kaks meedet: “Kogukonna 
areng” ja “Elukeskkonna ja 
kogukonnateenuste aren-
damine”
Taotlused tuleb esitada hil-
jemalt 1. aprilli kella 16.30ks 
etteantud vormidel maava-
litsuse arengu- ja planee-
ringuosakonna peaspetsia-
listile Mari Koppelile.

Kuulutaja



korralikku 
umentatsiooni

me vastuste saamiseks pöör-
duda omavalitsuse ametnike 
poole.”
Ilmselt on Ellen Kuusiku soo-
vitus ka lihtsaim retsept, kui-
das end teemaga kurssi viia. 
Alljärgnevalt siiski väga üldine 
loetelu ehitusega seotud tege-
vustest, mis vajavad omavalit-
suses kooskõlastamist. Enami-
kul juhtudel tuleb omavalitsu-
sele esitada vabas vormis aval-
dus, milles taotleja nimi, kon-
taktandmed, ehitise aadress, 
ehitise nimetus, riikliku ehitis-
registri kood jms. 
Kooskõlastust on näiteks vaja, 
kui soovite vahetada hoone 
katusekatte tüüpi ja/või värvi; 
muuta olemasoleva ehitise vä-
lisviimistlust; vahetada ole-
masoleva ehitise välimisi ava-
täiteid; ehitada piirdeaeda, 
mille ehitamiseks on vajalikud 
kaevetööd; lammutada kuni 
60m2 ehitusaluse pinnaga väi-
keehitist; lammutada ehitist 
või ehitise osa; püstitada kuni 
20m2 ehitusaluse pinnaga väi-
keehitist; püstitada kuni 20-
60m2 ehitusaluse pinnaga väi-
keehitist; muuta ehitise teh-
nosüsteemi või asendada kogu 
tehnosüsteem samaväärsega; 
ehitist rekonstrueerida (muu-
ta piirde-, kande- ja jäigasta-
vaid konstruktsioone; suurpa-
neelelamutes muuta korteri 
planeeringut ja teha seintesse 
avasid; osaliselt või täielikult 
muuta kortermajas paikneva 
korteri planeeringut (osaliselt 
või täielikult lammutada mit-
tekandvaid seinu); kinni ehita-
da rõdusid ja lodžasid jne.
Mõnedel loetletud juhtudest 
piisab omavalitsuse kooskõ-
lastustest ja lubadest, kuid 
mõnel puhul on neid vaja ka 
korteriühistult. Kui ehitis asub 
Rakvere vanalinna muinsus-
kaitsealal või selle kaitsevöön-
dis või ehitis on kinnismälestis 
kaitsevööndiga, siis tuleb kõi-
kides küsimustes kõigepealt 
pöörduda Muinsuskaitseameti 
Lääne- Virumaa vanemins-
pektorite poole.
Kui soovite taotleda kasutuslu-
ba juba valminud ehitisele, tu-
leb omavalitsusele esitada 
vormikohane kasutusloa taot-
lus koos lisadega, ehitamise 
tehnilised dokumendid, and-
med riigilõivu tasumise kohta 
ja energiamärgis (kui see on 
nõutav). Kasutusluba väljasta-
takse pärast ehitise ülevaatust 
ja nõuetele vastavaks tunnista-
mist. Kasutusluba väljastatak-
se või keeldutakse selle väljas-
tamisest 20 päeva jooksul ka-
sutusloa taotluse ja ehituspro-
jekti esitamise päevast arvates.
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Rakvere püsib
lemmikbrändide esikümnes
Turu-uuringute firma Emor selgitas välja ettevõtted, kelle 
tuntus ja maine, ehk bränd on tarbijate arvates kõige pare-
mad. Nagu ka mullu, jõudis esikümnesse Rakvere Lihakombi-
naat. 
Brändide esikolmik on tugevuse järjekorras Kalev, Maxima ja 
Tere. Rakvere asub esikümnes keskmike seas, lisaks nimeta-
tud ettevõtetele on esikümnes veel ETV, Google, Leibur, Sel-
ver, Skype ja YouTube. 
Rakvere kui toidutootja bränd on suhteliselt tugevam naiste 
seas, sest nemad on pere peamised toidukaupade ostjad. 
Rakverel on palju poolehoidjaid ka mitte-eestlaste seas, kus 
ettevõte on koos Maxima ja Tele 2-ga lausa juhtkolmikus. 
Väärib tähelepanu, et 2012. aastal Rakvere Lihakombinaat 
Emori brändide esikümnesse ei jõudnud, küll on ettevõte ol-
nud seal varasematel aastatel.
Ettevõtte turundusjuht Triin Lõoke sõnas, et tarbijate jätkuv 
poolehoid on suur tunnustus. „Pingutame iga päev selle ni-
mel, et pakkuda tarbijatele maitsvaid ja kvaliteetseid lihatoo-
teid ja et Rakvere oleks jätkuvalt eestimaalaste südameis ja 
toidulaual,“ ütles ta. Ettevõtte tugevustena nimetas turundus-
juht oma seakasvatust ning sellest tulenevat võimalust juhti-
da ise kogu tootmisahelat. Samuti pikaajalist kogemust ja in-
novatiivset tootearendust. „Saame seeläbi garanteerida tarbi-
jatele ja klientidele lihatoodete kõrge kvaliteedi,“ ütles Triin 
Lõoke.
Brändiuuringus selgus veel, et kasvutrendis on meedia ja 
meelelahutuse brändide keskmine meeldivus. Langustrendis 
aga telekommunikatsiooni, panganduse ja infrastruktuuri 
brändide meeldivus. Brändide uuringu eesmärk on reastada 
erinevate valdkondade brändid üldise meeldivuse alusel. 
Emor palus vastajal etteantud nimekirjast valida kuni viis te-
ma jaoks kõige meeldivamat brändi. Valik tuli teha rohkem 
kui saja nimetuse ja logo seast. 

Tõnu Lilleorg

Ehitusvaldkonna
õigusaktid
Informatsiooni ehitusvald-
konna õigusaktidest saab 
Majandus – ja Kommuni-
katsiooniministeeriumi 
veebilehelt (www.mkm.ee) 
- valdkondlik õigusloome 
ehitus- ja elamumajandu-
ses. Õigusaktidega saab 
tutvuda ka elektroonilise 
Riigi Teataja veebilehel.
Valik mõningatest käesole-
valt kehtivatest olulistest 
õigusaktidest, millest pro-
jekteerimisel, ehitamisel, 
ehitise valmimisel, ehitise 
kasutamisel ja ehitise kasu-
tamise otstarbe muutmisel 
juhinduda:
Planeerimisseadus (jõus-
tus 01.01.2003. a)
Ehitusseadus (jõustus 
01.01.2003. a)
Muinsuskaitseseadus 
(jõustus 01.04.2002. a)
Rakvere vanalinna muin-
suskaitseala põhimäärus 
(Vabariigi Valitsuse 
09.03.2006. a määrus nr 67, 
jõustus 24.03.2006. a)
Tuleohutuse seadus (jõus-
tus 01.09.2010. a)
Päästeseadus (jõustus 
01.09.2010. a)
Ehitisele ja selle osale esi-
tatavad tuleohutusnõuded 
(Vabariigi Valitsuse 
27.10.2004. a määrus nr 
315, jõustus 01.01.2005. a)
Elektriohutusseadus (jõus-
tus 20.07.2007. a)
Asjaõigusseadus (jõustus 
01.12.1993. a)
Nõuded ehitusprojektile 
(majandus- ja kommuni-
katsiooniministri 
17.09.2010 .a määrus nr 67)
Nõuded ehitise kasutusloa 
taotlemisel esitatavale ehi-
tise mõõdistusprojektile 
(majandus- ja kommuni-
katsiooniministri 
27.12.2002. a määrus nr 75)
Eri liiki ehitiste ehitamise 
tehnilistele dokumentidele 
esitatavad nõuded (majan-
dus- ja kommunikatsiooni-
ministri 27.12.2002. a mää-
rus nr 71)
Riigilõivuseadus (jõustus 
01.01.2007. a, § 93 osas 
23.12.2006. a)
Rakvere linna üldplanee-
ring (Rakvere linnavoliko-
gu 17.02.2010. a määrus nr 
6, jõustus 22.02.2010. a)
Rakvere linna ehitusmää-
rus (Rakvere linnavolikogu 
31.10.2012. a määrus nr 14, 
jõustus 05.11.2012. a)

Rakvere linna ehitusmää-
ruse ja teiste kohalike õi-
gusaktidega saab tutvuda 
Rakvere Linnavalitsuse 
veebilehel (www.rakvere.
ee). Sama kehtib kõigi teis-
te omavalitsuste kohta: ko-
halike õigusaktidega saab 
tutvuda vastava linna või 
valla koduleheküljel.

Pangad jälgivad lubade olemasolu 
tähelepanelikult
Anne Pärgma, Swedbanki eralaenude osakonna valdkonna-
juht:
“Laenu väljastades jälgib pank tähelepanelikult nii ehitus- kui 
ka kasutuslubade olemasolu ning sama palju on korrektsest 
dokumentatsioonist huvitatud kindlasti ka kinnisvara oma-
nik. Kui mõni dokument puudub, ei tähenda see automaat-
selt finantseerimisest keeldumist. Iga olukorda analüüsitakse 
eraldi. Tähtis on aru saada, mis põhjusel ei ole ehitise doku-
mentatsioon korrektne ja kas seda on võimalik ning soovitak-
se korrastada. Ehitiste seaduslikkus on laenu väljastamisel 
väga oluline ning selleks, et pangas sujuks asjaajamine kiirelt 
ja takistusteta, soovitame ostjal juba ise enne kontrollida, kas 
kinnisvaral on kõik seadusest tulenevad load olemas.
Ehitiste kehtivaid andmeid on kõige lihtsam kontrollida ehi-
tusregistrist. Kui sealsed andmed ja dokumendid on korrekt-
sed, ei ole muretsemiseks põhjust. Aeg-ajalt tuleb aga ette 
olukordi, kus ehitisregistri andmed on puudulikud ja ehitis 
või dokumendid ei ole registrist leitavad. See ei pruugi veel 
tähendada, et ehitisega on probleeme, kuid sellisel juhul tu-
leb veenduda, et omanikul oleks ehitus- ja kasutusluba ole-
mas paberil. Need dokumendid kehtivad ka registrisse kand-
mata. Rõõmuga võib tõdeda, et ehitisregistri andmekvaliteet 
paraneb aasta-aastalt ning info on üha hõlpsamini kättesaa-
dav.
Aastakümnete eest ei olnud ehitus- ja kasutusload tänapäe-
vasel kujul nõutavad, mistõttu ei pea enne 22.07.1995 rajatud 
ehitisel olema ehitus- ja kasutusluba sellisel kujul, nagu neid 
väljastatakse praegu. Ehitise õiguslikkuse tõendamiseks pii-
sab projekti olemasolust. Kui enne 22.07.1995 ehitatud elamu 
andmed on ehitisregistrisse kantud, ei ole eraldi projektido-
kumente vaja. 
Korrektne dokumentatsioon on oluline ka hoone kindlusta-
misel. Õnnetuse järel võib hüvitise suurust mõjutada asjaolu, 
kas hoonel on ehitus- ja kasutusluba olemas.
Ehitusloata püstitatud hoone kahjustumisel võib tekkida olu-
kord, kus seda ei saagi taastada, sest selleks ei väljastata ehi-
tusluba. Sellisel juhul maksab kindlustusandja hüvitise välja 
rahas ja hüvitise suurus on hoone kalkulatsioonijärgne taas-
tamismaksumus, millest arvatakse maha amortisatsioon ehk 
see, kui palju oli vara kulunud. Mahaarvatava summa arves-
tavad välja ehituseksperdid. Kui hoone saab ehitusloa alusel 
uuesti püstitada, hüvitame kogu taastamismaksumuse ilma 
igasuguste mahaarvamisteta.
Kui hoone on püstitatud nõuetekohaselt ehitusloa alusel, hü-
vitame ka näiteks jää ja lume raskusest hoonele tekkinud kah-
ju. Ehitusloata hoonele selline kaitse ei kehti.
Kui hoonel on ehitus- ja kasutusluba olemas, võib selle oma-
nik olla kindel, et kindlustusandja hüvitab kahju ka juhul, kui 
selle põhjuseks on vigane ehitus- või remonditöö, arvutus-, 
planeerimis- või projekteerimisviga, defektsete või ebasobi-
vate ehitusmaterjalide kasutamine. Seda eeldusel, et vara 
omanik ei saanud viidatud tööde tegemist või materjalide ka-
sutamist kontrollida.

Ametnike kontaktandmed
Linnamajandus- ja planeerimisosakonna teenistujate kon-
taktandmed on Rakvere Linnavalitsuse veebilehel (www.rak-
vere.ee). 
Planeerimise ja projekteerimisega seotud küsimustes pöör-
duda linnaarhitekti (Angeelika Pärna (angeelika.parna@rak-
vere.ee, tel 3225893) ja planeerimisspetsialisti (erkki.leek@
rakvere.ee, tel. 3225828) poole. 
Projekteerimisega, ehitusprojektidega, kirjalike nõusolekute 
taotlustega, ehituslubade taotlustega, kasutuslubade taotlus-
tega, riigilõivu suuruste ja maksmise osas pöörduda ehitusjä-
relevalve peaspetsialisti (ellen.kuusik@rakvere.ee, tel 
3225827) või ehitusjärelevalve spetsialisti (tiia.ruutel@rakve-
re.ee, tel 3225894) poole. 
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Hillar Kohv

Anne Loho soleerib ansamblis 
Anmatino. See ansambel sai 
nime solistide Anne Loho ja 
Mati Klampi nimedest. Kui 
Klamp ansamblist lahkus ja 
omale uue ansambli moodus-
tas, laulis Anne Loho duetti 
koos Priit Bergertiga. Ja kui te-
magi asutas omale uue an-
sambli, siis tuli Jürmo. Anma-
tino on välja andnud kuus 
plaati.

Anne Loho, kui noorelt te 
laulma hakkasite ja milline 
oli esimene laul, mida raa-
diost mängiti?
Teadlikult hakkasin laulma 
13aastaselt, aga esimene lugu, 
mida raadios mängiti, oli “Me-
mory”. Selle looga sain 1998. 
aastal võidu “Tähtede laulus” 
ja hiljem mängiti seda raadios 
päris palju.

Kas teil on õdesid-vendi ning 
millega teie vanemad tegele-
vad?
Meil on suur pere, täpsemalt 3 
õde ja 3 venda. Minu vanemad 
on aktiivsed pensionärid. Pärit 
oleme ilusast ja väiksest Tõrva 
linnast.

Teie perekond ja lapsed?
Olen 11 aastat olnud abielus 
Gunnar Lohoga ja meil on 
kolm vahvat poega: 12aastane 
Artis, 5aastane Ronan ja 2aas-
taseks saav Lucas.

Milliseid ameteid olete pida-
nud?
Minu põhitöö ja ülesanne on 
laulmine ning laste kasvatami-
ne. Need on tegevused, mis 
mulle kõige enam rõõmu pa-
kuvad, aga olen ka raamatupi-
daja ja puude tassija, kui sel-
leks on vajadus. Ütleme nii, et 
saan hakkama kõikide asjade-
ga. Peaaegu.

Millistes ansamblites olete 
laulnud?
Ansamblis Anmatino ja olen 
selle ansambli teine pool siia-
ni.

Kuidas sündis Anmatino?
Selle ansambli idee tuli Gun-
narilt, kuna ta oli leidnud suu-
repärase loo – “Kahte südant”. 
Oli vaja, et keegi seda esitaks, 
ja nii hakkaski asi vaikselt ede-
nema. Mati Klamp oli Gunna-
rile karaokedel silma jäänud 

Anne Loho: Minu põhitöö on 
laulmine ning laste kasvatamine
Anne Loho, kes artisti-
na kasutab ka nime 
Ané, hakkas laulma 
13aastaselt. Tema
esimene laul, mida 
raadiost mängiti, oli 
“Memory” 

omapärase häälega ja mind 
polnud vaja kaugelt otsida. 
Idee saigi teoks ning väikeste 
muudatustega toimib siiani. 
Meil on terve õhtu jagu n-ö 
oma repertuaari. Repertuaar 
on võimalikult mitmekesine ja 
seetõttu vokaalselt üpriski ras-
ke, aga Jürmo, kellega ma 
praegu koos laulan, on väga 
tugev tugi ning meil läheb häs-
ti.
Kõige uuem plaat “Lei-o-lee” 
ilmus eelmise aasta augustis ja 
peagi läheme stuudiosse, et 
taas ühe tantsulooga publikut 
rõõmustada.

Kui palju plaate olete siiani 
välja andnud?
Anmatinol on ilmunud 6 plaa-
ti. Kronoloogilises järjestuse 
“Kahte südant”, “Rändajad”, 
“Kirgede tants”, “London-Pa-
riis”, “Kaks sõpra”, “Lei-o-lee”. 
Kui kellegi plaadiriiulis on mõ-
ni plaat nimekirjast puudu, 
aga soov oleks see omale saa-
da, siis hea meelega aitame.

Kes teie lauludele sõnu kirju-
tab?
Laulusõnade autor on 98prot-
sendiliselt Gunnar Loho.

Üks humoorikas laul on Lucy 
ja Ané “Pannkoogilaul”. Kui-
das see laul sündis ja kes on 
Lucy?
Selle loo kirjutas Marco Marg-
na ja lugu tundus rütmikas ja 
kaasahaarav. Gunnaril tekkis 
idee teha sellest üks lõbusa 
tekstiga laul. Mina muidugi ar-
vasin, et lihtsalt teen laulu ära 
ja sinnapaika see jääb, aga võ-
ta näpust: lugu sai väga suure 
kõlapinna ning sellest rääki-
des muiatakse siiani. Laulsin 
seda lugu koos Avo Ailtiga.

Mõnda aega oli teie artistini-
mi Ané. Miks just selline nimi 
ja kas nüüdseks olete sellest 
loobunud?
Kasutan seda nime siiani ja 
käin vahel ka selle nime all esi-
nemas. Laul “See väike saar” 
on siiani tantsuõhtutel nõu-
tud. Nimi on tuletatud minu 
enda nimest juba 16 aastat ta-
gasi ja selle kirjapilt on Ané. 
Ma täpselt ei mäletagi, miks 
ma sellise nime artistinimeks 
võtsin, aga tol ajal oli hästi po-
pulaarne kasutada esinejani-
mesid ja nii see läks kuidagi.

Meenutage palun põneva-
maid seiku senistest esine-
mistest.
Keeruline küsimus, sest mõ-
ned seigad tunduvad koomili-
sed just sellel hetkel, kui need 
juhtuvad. On juhtunud, et lau-
lutekste pole kaasas ja terve 
õhtu repertuaar, mis on 4x40 
minutit, tuleb peast laulda. Siis 
saab küll nalja. Jürmo on le-

gendaarne tekstide “ümberku-
jundaja”. Nii me siis itsitame 
lava peal ja rahvas ei saa aru, 
miks meil nii lõbus on. Kunagi, 
kui Priit Bergertiga laulsin, siis 
juhtus selline asi, et Gunnar 
oli lavale pannud mikrofoni-
hoidja, mis oli mõeldud väik-
sele mikrofonile, aga juhe jup-
sis ja me pidime laulma raa-
diomikrofoni. Me muidugi 
unustasime selle ära ja Priit 
hakkaski laulma ühte hingelist 
laulu ning pani tunduvalt suu-
rema mikrofoni väikse mikro-
foni hoidjasse. Mingil hetkel 
andis hoidja järele ja mikrofon 
hüppas sellest välja, rünnates 
sõna otseses mõttes Priidu nä-
gu.
Muidugi mind ajas see hirmsat 
moodi naerma ja ma ei suut-
nudki kaasa laulda. Siis tuli 
õnneks pillisoolo ning saime 
näo seina poole pöörata. Aga 
Priit, kurivaim, selle asemel, et 
tõsiseks tagasi saada, tuli veel 
minu juurde ja küsis: “Anne, 
vaata, kas mul on hambad ikka 
alles?” Terve õhtu purtsatasin 
selle intsidendi pärast naerma 
ja rahval oli ka lõbus, et meie 
lõbusad olime. 
Kunagi oli selline lugu, et üks 
daam tuli minu juurde, tervi-
tas rõõmsalt ning hakkas juttu 
rääkima: “Kuule, Estin, mulle 
hirmsat moodi meeldib sinu 
laul “Esimene lumi”, kas te An-
matinoga ka seda täna laula-
te?”

Kas fännid on teile ka midagi 
põnevat kinkinud?
Mina olen saanud Anne nime-

ga kõrvarõngad, jaanipäeval 
on kukke kingiks pakutud. Sü-
damega õhupalle, nahast sõr-
mikud. Rohkem ei meenu.

Millised on teie huvialad?
Sportimine: suusatan, uisutan, 
käin zumbas, ujun.

Millised on lemmiksaated te-
leviisorist?
“Su nägu kõlab tuttavalt” vaa-
tasin kõik saated ära. See on 
formaat, mis mulle endalegi 
väljakutsena väga meeldiks .

Millised on teie plaanid lähe-
mal ajal ja käesolevaks aas-
taks üldisemalt?
Ma ei tegele eriti plaanimajan-
dusega, pigem olen spontaan-
ne inimene. Loodan, et tuleb 
stabiilne ja töörohke aasta - 
esinemisgraafik on juba pea-
aegu täis.
Reisile tahaks minna. Viimane 
meeldejäävaim reis oli 10 aas-
tat tagasi Ukrainasse, kui ot-
sustasime kaardi järgi natuke 
teed lõigata ja sattusime 
maanteeröövlite huviorbiiti, 
kuid Gunnari ettenägelikkus, 
auto parem kiirendus ja kaval 
strateegia päästsid meid halvi-
mast. Mis seal praegu toimub! 
Kurb.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära öel-
da?
Ütlen seda, et ärge võtke kõike, 
mis ümberringi toimub, enda-
le südamesse. Südames peab 
olema ainult puhas rõõm.

Foto: Aldo Luud / ÕhtulehtFoto: Aldo Luud / Õhtuleht

www.aknakoda.ee

Alates 1958

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee

Mina valin

parimad!
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OSTA VOODI SAAD MADRATSI TASUTA!

KAASA TASUTA MADRATS

Voodi Blake
Mõõt: 140/160*200 cm

Värvid: must, valge

al.199.-

KUKUKUKU

199.-KAASA TASUTA MADRATS

RAKVERE: Põhjakeskus, Haljala tee 4, E-P 10-20, Tel 335 6328

Voodi Magnus
Mõõt:160*200 cm

Voodi Nora
Mõõt: 140*200 cm

KAASA TASUTA MADRATS

239.-

Tasub teada

ASile Later GR kuuluvas 
“Ehitusmehe” kaupluses (te-
gutseb Rakveres Vase 6) avati 
uus müügisaal, mis klassika-
lises mõistes polegi mitte 
kaupluseruum, vaid pigem 
töötuba.
“Inimene tahab ise teha, oma 
käega järgi proovida, ja nüüd 
on see võimalus olemas,” sel-
gitas ASi Later GR tegevdi-
rektor Raivo Saremat. “Uues 
ruumis on piisavalt ruumi, et 
laotada mitmele ruutmeetri-
le laiali uus põranda- või sei-
nakate. Klient saab kombi-
neerida värve jms. Ka näidis-
te jaoks on tublisti rohkem 
ruumi kui n-ö tavalises müü-
gisaalis – mis ettekujutuse sa 
pinnakattest ikka saad, kui 
see on mõne ruutsentimeetri 
suurune? Mõte midagi sellist 
teha idanes peas juba ammu, 
aga valmis sai asi nüüd ja 
praegu.”
Uue müügisaali tagumine 
nurk on laste jaoks – poi-
sid-tüdrukud saavad seal ra-
hulikult ja huvitavalt aega 
veeta, sest ega ehitustarvete 
valimine isadel-emadel ju 
kiiresti käi. Samuti on müügi-
saalis võimalik läbi viia kooli-
tusi, millest esimene toimub 
juba järgmisel kolmapäeval.
“Koolitustel tahame inimesi 
julgustada oma käega tege-
ma,” rääkis Raivo Saremat. 
“Kõiki teenuseid ei saa ju sis-

“Ehitusmehe” kaupluses avati töötuba

se osta. Ning pärast on endal 
ka uhke tunne, kui oled midagi 
ilusat ja asjalikku valmis tei-
nud.”
Esimene koolitus toimub kol-
mapäeval, 19. märtsil algusega 
kell 16.30 ja see on tasuta. Tee-
maks on dekoratiivvärvimine. 
AS Later GR on 1992. aastal 
asutatud ettevõte, mille põhi-
tegevusaladeks on ehitus ja 

ASi Later GR tegevdirektor 
Raivo Saremat.

Väike melu uue müügisaali avamisel. Fotod: Aivar Ojaperv

kaubandus. Ehitustegevus 
hõlmab suuremas osas vii-
mistlus- ja restaureerimistöid. 
Võõrad pole ka sanitaartehni-
lised ja ventilatsioonitööd.
Kaubandus hõlmab viimist-
lusmaterjalide müüki. Peami-
sed müügiartiklid on tööstus- 
ja ehitus- remontvärvid.

Aivar Ojaperv
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LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Tallinn: Vesse 3 • E-R: 10:00-20:00 L: 10:00-18:00 P: 10:00-16:00 • tel.: 603 6514
Narva: Puškini 4A • E-R: 10.00-19.00  L-P: 10.00-16.00 • tel.: 356 3000
Tartu: Teguri tn. 39 Mööblikeskus • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.: 776 0201
Rakvere: Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
Valga: Kesk 7 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 269 222
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95.-al. 299.-

910.-

540.- 525.- 270.-

169.-

630.- 625.-

360.-

320.- 329.-

195.-

739.- 609.-

komplekt SELINA nurgadiivanvoodi REGIS

diivanvoodi LADOGAdiivanvoodi TYRA diivanvoodi FLORIDA

Tool+tumba A0049
metallvoodi BELLA

nurgadiivanvoodi BOSTON M

nurgadiivanvoodi PRESTIGE

nurgadiivanvoodi ARTIS

nurgadiivanvoodi BITE-S

3+1+1
komplekt GLORIA 3+1+1

 köök PRIMO   köök MODENA 

435.-

 köök SMILE 

229.-

 köök MORENA  kapp ALMA-III

299.-

 kapp ALMA-IV

Uued tooted

Eesti üks rajumaid bände,    
folkmetalit mängiv Metsatöll 
ja virumaine leivatootja Hagar 
valmistasid uue leiva, mis 
bändi laulja Markuse sõnul on 
just selline kehakinnitus, mida 
alati tahaks süüa.
Uus rukkileib, mida on kolmes 
suuruses, valmis bändimeeste 
ja leivatehase tootearendajate 
koostöös. Leivapakendil näeb 
ka bändi uue albumi „Karja-
juht“ märki ja lauset „Kartma-
tuks teeb hõimu karjajuht, 
võitmatuks teeb hõimu karja-
juht“. Leiba valmistab Hagar 

Metsatöll tegi Virumaal oma leiva
oma Tamsalu ja Tapa tehastes.
Bändimehed käisid ise Haga-
ris leibasid käsitsi voolimas, 
küpsetamas ja maitsmas.„Ku-
na uus album on nii musta lei-
va kõlaga ja sellest me tunne-
me alati puudust, tulime leiba 
tegema,“ ütles laulja Markus 
Teeäär. „Eestimaa lähedased 
laulud, mis on uuel plaadil, on 
nagu nii teemasse - must ruk-
kileib. Ma ei kujutagi ette, et 
mingi muu asi sel hetkel meel-
de tuleks.“ 
Leivategu sai ette võetud ka 
seetõttu, et eheda mekiga lei-

Rahvale meeldib, mis Metsatölli mehed Lauri, Markus, Atso ja Kuriraivo teevad. 

ba, mis bändimeestele päriselt 
oma tunduks, varem ei leidu-
nud. Bassimees Kuriraivo lei-
dis, et leivale sobib hästi juust, 
trummar Atso soovitas „õiget 
suitsuvorsti“ ja Markus aval-
das lootust, et ka taluvõi läheb 
uudisküpsetisega hästi kokku.
„Meil on hea meel panna Met-
satölluga leivad ühte kappi,“ 
ütles Hagari müügi- ja turun-
dusjuht Rene Kiis vastalanud 
koostöö kohta. 

Tõnu Lilleorg

Foto: metsatöll.ee
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UUED TOOTED

Reola Gaas – 50 aastat
parimaid gaasilahendusi!

Iisaku:
Tapa:
Kehra:
Kohila:
Koeru:
Türi:
Kadrina:
Vinni:
Jõgeva:
Jõhvi:
Haljala:
Kohtla-Järve:
Kiviõli:
Kohtla-Järve:
Paide:
Paldiski:
Rakvere:
Kunda:
Viimsi vald:

Tartu mnt 55
Jaama 1
Kose mnt 7
Viljandi maantee 3A
Paide tee 2
Viljandi 13A
Viru 9
"Eve" Sõpruse 5
Tähe 10a
Tartu mnt 15a
"Gea" Võsu mnt 5
Outokumpu 13
Keskpuiestee 33
"Kalev" Kalevi 27
Pikk 25
Rae 26
„Raja“ Ilu puiestee 2
Kasemäe 12
Kaluri tee 3, Haabneeme

UUS TOODE

Merevaik
sulatatud juust

Saaremaa veise piprasingiga
Suurepärane uudis Merevaigu sõpradele - pikkade traditsioonidega
Merevaik  sulatatud juustude perekonda on lisandunud uus Saaremaa
veise piprasingiga sulatatud juust. Merevaik sulatatud juuste võib
kasutada nii võileivale määrimiseks kui ka erinevate roogade
valmistamisel. Proovi kindlasti!

UUS TOODE

Periood – märts-aprill
Kampaania jooksul on toode
Kampaanias osalevad kõik Kuldse sarja tooted

•
•
•

SOODUSHINNAGA

KULDNE ÄRANE
RÖST LEIBURILT

PRANTSUSEP

www.leibur.ee

Senistest klassikalistest röstsaiadest
rikkalikuma retsepti, tihedama struktuuri
ja paksema viiluga röst täiuslikuma
maitseelamuse saavutamiseks.

NÕO LIHAVÜRSTI 
UUED TÄIDISEGA 

LIHAPALLID!

NÕO LIHAVÜRSTI 
UUED TÄIDISEGA 

LIHAPALLID!

NÕO LIHAVÜRSTI 
UUED TÄIDISEGA 

LIHAPALLID!
Ainult  parimast  parimale!

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

SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:

14-20.03

14-17.03
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Kapsas
kg

0.26

14-16.03

NÄ
DA

LA
LÕ

PU
PA
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UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
LÕ

PU
PA

KK
UM
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ED

1.58

0.74

0.48

0.26

Melon (kollane ja
roheline)
kg

Pirn Conference
kg

Õun
kg

Porgand
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

3.481.78 0.683.48
4.483.24 0.884.48

1.36 €/kg

Kodune õunakook
kg

Keeduvorst
juustuga
kg

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Azuu
sealihaga
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.42 1.24 0.44 1.34
0.54 1.84 0.58 1.94

-33% -31%

4.94 €/kg 1.76 €/kg 5.36 €/kg

Kiirnuudlid Thai Choice
(kanalihamaitselised)
85g

Päevalilleõli
Solnetšnaja Dolina
1L

Hommikusöök
Cornflakes
Mr.Breakfast
250g

Vahvlid Mesikäpp
(vanillimaitselise
kreemiga) 250g
Kalev

HEA
HIND

HEA
HIND

NÄ
DA
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UM

IS
ED

NÄ
DA

LA
PA
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UM

IS
ED

17-23.03

17-24.031.58

0.34

1.08

0.38

1.68

0.99

0.74

0.48

2.88

0.94

0.44

0.68

0.68

0.64

1.14

3.78

2.54

0.44

1.54

0.68

2.24

1.48

1.04

0.98

4.48

1.28

0.58

0.98

0.98

1.98

5.58

-38%

-30%

-44%

-25%

-33%

-29%

-51%

-36%

-27%

-31%

-31%

-42%

-32%

2.26 €/kg

3.40 €/kg

2.43 €/kg

4.20 €/kg

0.50 €/L +0.08

1.48 €/kg

0.05 €/pk

5.76 €/kg

8.80 €/kg

2.27 €/L

1.00 €/kg

1.28 €/L +0.08

2.28 €/kg

1.26 €/kg

Pangasiusefilee
(nahata, külmutatud) 700g
Viciunai

Piimašokolaad Alpinella
100g / 2 sorti

Burgerikaste Felix
445g

Hambahari Daily Touch
Medium Dental Care
1tk

Lihapirukas (külmutatud)
400g (8x50g) / Eesti
Pagar

Makaronid Italpasta
Fusilli (spiraalmakaron)
500g

Pabertaskurätik Grite
Daily Soft 10 pakki

Juust Saaremaa Edam
(viilutatud) 24%, 500g

Jõhvikanektar Cido
30%, 1L

Müslibatoonid Corny Big
50g / 5 sorti

Õhuvärskendaja
Tango Ocean
300ml

Konserveeritud kurgid
Minu 700ml / 680g

Rosin Sultan
500g

Koeratoit Darling
(linnuliha, juurviljadega, kuiv)
3kg

HEA
HIND

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

HIND

Karastusjook
Coca-Cola 2L
2 sorti

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

PÄ
EV

AP
AK

KU
M

IS
ED

1.98

0.12

2.48

2.48

0.28

2.88

1.18
2.98

0.28

3.88

3.98

4.68

1.98
-34%

-57%

-36%

-38%

-38%

-40%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Kanakoib
(maitsestatud)
1kg

Hakklihasegu Oma
(jahutatud)
1kg

Porgandipirukas
60g

Poolsuitsuvorst rohke
küüslauguga
1kg

Kanakoib
(suitsu-keedu)
1kg

Mugulsibul
1kg

Einesink
1kg

Rapsiõli Oilio
(rafineeritud)
1L

AINULT 17.03

AINULT 21.03

AINULT 19.03

AINULT 22.03

AINULT 18.03

AINULT 20.03

AINULT 23.03

1.68
1.98

2.00 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pdl!

HEA
HIND
HEA

HIND
HEA

HIND

VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga
. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

Sibula grillvorst
kg

Praekoib
kg

Spinatipirukas
70g

3.48

0.64

4.28

0.38
5.43 €/kg1.88 €/kg

Päevalillesepik
(viilutatud) 340g

UUS
TOODE!

HEA
HIND
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SOODUSPAKKUMISED!
14. märts 20. märts-

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal:

Ida-Virumaal:

Jõgevamaal

Tallinnas:

Raplamaal: Harjumaal:

Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

Rakveres: Kadrinas: Tapal: Haljalas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.28

4.980.68

0.88

5.980.58

0.98
2.28

7.881.18

1.68

8.940.78

1.58

Kunstlill orhidee
(100cm)
1tk

Kummikud
(naistele)
1 paar

Kinkekott
1tk

Kruus
(7,5x11cm)
1tk

Kummikud
(meestele, 40-44)
1 paar

Põlvikud Elastil
(20den)
2 paari

Kauss plastikust
(läbimõõt 29cm)
1tk

1.68

3.98

3.98

7.28

4.98

Naiste sukkpüksid
Gamba Perfetta
(40den)
1 paar

Lõikelaud Haosu
(35,5x23,5cm)
1tk

Fliistekk
(125x160cm)
1tk

Koogivorm Gourmet
(läbimõõt 24cm,
lekkekindel)
1tk

Padi (50x60cm, polüester)
1tk

OSTA SOODSALT!
Pakkumised kehtivad 7. märts 20. märts-

Hea hind!

Hea hind!

Hea hind!

Hea hind!

Hea hind!

* Sortimendis Ahtme, Kunda, Loksa, Maardu, Tapa, Turu Kaubamaja, Paasiku, Paide, Türi, Väike-Maarja, Kalevi, Kohila, Kotka, Kari, Järveotsa, Tartu, Keila, Paldiski ja Jõhvi kaupluses

0.29 €/paar

2.18

1.18

1.04

0.62

6.98

2.28

0.52

1.98

1.14

1.58

3.28

1.34

1.54

0.98

0.35

0.98

2.08

4.98

0.94

1.98 0.88

0.72

1.98

1.58

2.28

0.59

0.84

1.38

1.58

0.69

14.78

1.98

1.08

0.68

1.04

3.04

1.53

1.24

0.78

2.64

0.69

2.78

1.38

1.88

1.98

2.08

1.23

0.44

1.08

2.98

6.68

1.09

2.59 1.34

0.87

2.78

1.98

0.78

0.92

2.28

2.08

0.98

18.46

2.98

0.94

1.24

Keedusalaami
360g / Rakvere
Lihakombinaat

Poolsuitsuvorst
Kraakovi Luha
240g
* Valitud kauplustes

Skumbria Minu
240g / 132g
2 sorti

Vahvel Adugs
(kakaotäidisega)
185g

Pesuloputusvahend
Lenor Elegante Parfumelle
750ml

Rakvere maksapasteet
200g / Rakvere
Lihakombinaat

Täissuitsuvorst
Tamula Luha
170g
* Valitud kauplustes

Makaronid
Panzani
500g
2 sorti

Karamellid Bomilla
al 400g / 2 sorti

Lauavein
Domkellerstolz
9,5%, 1L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Mayeri Sensitive
750ml

Lihapallid muna
ja peekoniga
(E-621 vaba) 260g
Nõo Lihatööstus

Pannkoogid Mamma
200g / 3 sorti

Sarvesai Croissant 7 Days
(sarapuupähklitäidisega)
60g

Tomatimahl Magnum
(cayenne pipraga)
100%, 1L

Suuvesi Colgate
Max White One
Sensational Mint
250ml

Geelkapslid Ariel
Color & Style
(15x28,8g)
432g

Veisemaksapasteet
200g / Nõo Lihatööstus

Mozzarella juust
300g

Kartulikrõpsud
Taffel
150g
3 sorti

Karboniseeritud
looduslik mineraalvesi
Borjomi
0,5L

Šampoon Fructis
värvitud juuksed
250ml

WC värskendaja Domestos
Double Power Pine
(täide)
60ml

Kodune hakkliha Maks & Moorits
(jahutatud)
500g

Rohelised herned
Globus
400g / 265g

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

Šampoon Garnier
Ultra Doux aaloe
250ml

Puhastusvahend
Domestos 24H Plus Original
750ml

Energiajook Starter
0,5L

Laste mähe Libero
Up&Go Jumbo pakk Maxi+ (10-14kg)
42tk

Tualettpaber Serla Thick & Soft
8 rulli

Hele õlu Elektra
4,1%, 2L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Nõudepesuvahend Pur
Balsam Hands and Nails
450ml

Kassitoit
Whiskas
300g / 4 sorti

6.06 €/kg

4.92 €/kg

7.88 €/kg

3.35 €/kg

13.96 €/L

3.04 €/L

2.60 €/kg

11.65 €/kg

2.28 €/kg

al 3.16 €/kg

1.79 €/L

5.92 €/kg

4.90 €/kg

5.83 €/kg

8.32 €/L

11.53 €/kg

4.70 €/kg

6.60 €/kg 5.87 €/kg

1.44 €/L +0.04

7.92 €/L

26.33 €/L

4.56 €/kg

2.23 €/kg

0.67 €/L +0.08

5.52 €/L

2.11 €/L

1.38 €/L +0.04

0.35 €/tk

0.25 €/rull

0.54 €/L +0.08

1.51 €/L

3.47 €/kg

Hea hind!

03.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

03.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

27.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

27.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.78
1.62

-52%

1.56 €/kg

Krõbe müsli
Sante
(naturaalne)
500g

31.03

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

0.48
0.59 Küpsised

Selga
180g / 2 sorti2.67 €/kg

Muu piiritusjook
Aramis V
36%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.
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KINNISVARA

Müüa üksildases kohas, Vinni vallas, 
Veadlas rahulikus piirkonnas, talukoha 
hoonestus, millel renoveerimist vajav 
palkmaja, saun, laut, kelder ja salvkaev. 
maja ümber hooldamata viljapuud ja 
marjapõõsad. Kinnistu on lah  mõõtmi-
sel ja hoonestuse juurde jääb ca 1 ha 
maad. Krundi pindala 10000 m². HIND 
9000 EUR. Helista 53331805 Olev

Võsu keskuses Mere tn, Jõe ääres tore 
suvituskoht, merest ca 250 m kaugusel. 
Krundi suurus 16012 m². Krunt kallaku-
ga jõe suunas, jõe ääres saun, krundil 
veel kelder, suvemaja. Krunt ümbritse-
tud aia ja hekiga, privaatne, hea juurde-
pääs aasta ringselt. HIND 109 000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa ridaelamuboks Rakveres Silla tn. 
Privaatne asukoht, kesklinna lähedal. 
100 m kaugusel park ja igid. 5 tuba, 
ühistu, madalad kommunaalkulud, puit 
põrandad, saun, oma aiaga hoov ja ter-
rass. HIND 88 000 EUR. Helista 5530227 
Eino

Müüa elamumaa Paatnal, Helina. Krunt 
piirneb jõega. Rakverest umbes 3 km 
kaugusel. Krundi suurus 1,5h. Krundil 
vesi ja elekter olemas. HIND 19 900 
EUR. Helista 50639210 Galli

Müüa elamumaa Haljala alevikus uu-
selamu rajoonis. Krundi suurus 9782 m², 
kogu krundist on müügiks 3000 m2. 
Mõõtmise tasu läheb ostja ja müüja va-
hel pooleks. Elekter krundi piiril. HIND 
13 500 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundi suu-
rus 1 317 m². Elamumaal olemas vunda-
ment, ehitusluba ja maja projekt. Elektri 
liitumisleping olemas, vee ja kanalisat-
siooni leping olemas. HIND 11000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa ilus korter Tapal, Valve 20. Aknad 
on korteril vahetatud. Uued puidust si-
seuksed. Vannitoas seinas ja põrandas 
keraamilised plaadid. Korter asub Tapa 
kesklinnas. Tule vaatama! HIND 12 000 
EUR Helista 55518067 Roza

Müüa väga soodne korter Tamsalus Sää-
se tänaval. Roheline ja ilus koht. Aiamaa 
kasutamise võimalus ja võimalus osta 
garaazh. Korter vajab remon . Korter 
asub maja keskel ja on soe. Tingi! HIND 
2 200 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Tapa linnas Üleviste tänaval kesk-
mises seisukorras 2-toaline korter. Kor-
teril on turvauks, korteris toad eraldi ja 
korter on soe. Korter asub maja keskel. 
HIND 2 500 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Rakveres Seminari 4 kena valgus-
küllane 1-toaline korter 5 minu  jalutus-
käigu kaugusel südalinnast. Ühistu, 
keldriboks, turvauks. Soe korter asub 
maja keskel. HIND 16 500 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa Rakveres Adoffi tn hubane, soe ja 
suurepärase vaatega 2-toaline korter sü-
dalinnas. Toimiv korteriühistu. Mööbel 
võib sisse jääda (sh külmkapp). HIND 23 
000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa rahulikus piirkonnas Koeru vallas, 
Vaol, Veski pst 12 väike talukoht, palk-
maja, saun, 2 kuuri, maakivist lauda ja 
garaazhi osa. Maja juures oma kaev ja 
kogumiskaev. Maja renoveerimist on 
alustatud, maja seinad seest palgini pu-
hastatud. Maja taga on õunapuud ja 
marjapõõsad. Sobiv koht suvekoduks. 
HIND 25000 EUR. Helista 53331805 
Olev

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

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

MÜÜA KORTERID

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJAD

OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5565 0109 Liidia

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

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

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA ELAMUMAA

Nortsu tee 4a, Rakvere

* 2-toaline 46m ,

hind 29 500.-

* 3-toaline 73m ,

hind 47 000.-

2

2

Vaata veel pakkumisi:

www.nortsu4a.ee

501 0385 Ilmar, 509 1299 Aivar
nortsu4a@hot.ee

www.kuulutaja.ee

Raimo 
Koppel
) 510 8511

Avo 
Bergström
) 5302 5650

Aitame Teid
KINNISVARA

ostu-müügi-üüriga-vahendusega
Vaata pakkumisi kodulehelt!

Meie ettevõtte teised tegevusalad:
• Transport-kolimisteenus
• Ehitustööd
• Kindlustus

Marko
Teiva
) 5344 0585

Martti 
Sikka
) 5695 6535

Aimar 
Türbsal
) 515 3621

info@marbergkinnisvara.eu

• Kinnisvara 
  ostu-müügi-üüri vahendus
• Kinnisvara haldus ja hooldus

Sobivusel ostame Teie kinnisvara
VAATA LÄHEMALT

www.marbergkinnisvara.eu

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

• Müüa 1toaline ahiküttega 
ko r t e r  R a kve re s  ( 2 8  m 2 ) . 
Trassivesi ja kanal. sees. Uus 
vannituba! Hind 13 500 €. www.
kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). 
Kohe elamiskõlblik. Hind 15 000 
€. Tel 5393 6336
• Müüa renoveeritud 1toaline 
korter Rakveres Jaama 19 majas. 
Tel 5187 979
• Müüa või üürile anda 1toaline 
korter Kundas Mäe 14. Tel 5220 
305
• Müüa 1toaline heas korras 
korter  Vinni vallas Pajusti 
alevikus Linnu 1-8. Tel 5818 2580
• Müüa Rakkes Oru 6 1toaline 
mugavustega korter 43 m2. Info 
tel 56750 239
• Müüa 2toaline korter Lepnal 
Rakvere vallas (48 m2, Rakvere 
linnast 4 km). Hind 7000 €. Tel 
5825 4063
• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Kadrinas. Hind 10 000 €. 
Tel 5550 7955
• Müüa või üürile anda 1- ja 
2toaline keskküttega korter 
Tapa linnas. Tel 5110 478 või 32 
20 106

• Müüa 2toaline keskküttega 
korter Tapa vallas, Moe külas. 
Hind 2900 €. Tel 5110 478
• Müüa 2toaline mugavustega 
korter Tapal, I k, vaikne maja, 
maja taga hoov ja kuur. Hind 
4300 €. Tel 5110 478
• Müüa soodsalt 2toaline korter 
Kundas Mäe tänaval. Hind 2500 
€. Tel 5341 1063
• Müüa 3toaline kõigi mug. 
korter Rakvere kesklinnas, otse 
omanikult. Tel 5154 870
• Müüa 3toaline korter Kungla 
5. Vajab sanitaarremonti, IV 
korrus. Hind 30 000 €. Tel 5111 
458
• Müüa otse omanikult Rakvere 
südalinnas asuv heas korras 
3toaline korter. II korrus, toad 
eraldi, majas oma katlamaja, 
toimiv kü. Info 5178 181
• Müüa hea planeeringuga 
3 t o a l i n e  ko r t e r  R a kve re s 
Rohuaia tänaval. Tel 5347 8038
• Müüa 3toaline korter Haljalas 
äsja renoveeritud majas. Tel 
5629 3952
• Müüa 3toaline  korter Haljalas. 
Tel 5696 2333

• Müüa maja (51 m2), saun 
garaazh, puukuur Kunda 
l innas  Võidu 3.  Kr undi 
suurus 1117 m2. Hind 32 000 
€. Helistada 5810 0071, Heli 
Siller

• Müüa 3toaline ahiküttega 
korter Huljal. I korrus, maalad 
kulud. Tel 5896 8815
• Müüa 3toaline korter Jõhvis, 
Tammsaare 20 (58 m2) koos 2 
garaazhiga (40 m2) üks hoone 
(uus). Garaazh asub aias, mille 
pindala 350 m2, 1 kinnistu. Hind 
25 555 €. Otse omanikult. Tel 
5527 021, marek@mrmtehnika.
ee 
• Müüa korter  Iisakus Ida-
Virumaal,  3 magamistuba, 
avatud köök-elutuba, I k., 73 
m2, keskküte. Hind 8200 €. Info 
5138 855, 5144 505
•  Mü ü a  4 t o a l i n e  k o r t e r 

Kadrinas, otse omanikult. Tel 
5300 8949
• Omanik müüb metsaveerel 
m a a k o d u  N õ m m k ü l a s 
L-Virumaal. Maad 2,093 ha, 
kandev aed, kõrvalhooned, 
puurkaev. Sobib aastaringseks 
e l a m i s e k s .  K i i r e !  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5381 2873

• Müüa Kadrinas elamumaa 
1317 m2. Kõrghaljastus, juurde 
toodud vesi, kanalisatsioon 
ja elekter. Lepingud kõik 
sõlmitud. Valmis ehitatud 
maja vundament, kaasa maja 
projekt. Hind 13 000 €. Tingi! 
Tel 5052 060

• Müüa garaazh Saue tänaval. 
Uus katus, turvauks, kanal, sügav 
panipaik. Tel 5611 1714

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Pakkuda 
võib ka ahiküttega. Sobivuse 
korral raha kohe kätte. Tel 5187 
979
• Ostetakse korralik ahiküttega 
korter Rakvere linnas. Tel 5697 
5317
• Ostetakse Tapa linnas 2toaline 
ja 3toaline korter (soovitavalt 
remonditud). Kõik pakkumised 
on oodatud. Tel 5697 5317
• Soovin osta remonti vajava 
korteri või maja Rakveres või 
selle lähiümbruses. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
•  S o o v i n  o s t a  m a j a  v õ i 
elamukrunti Rakvere linnas 
või selle lähiümbruses. Kõik 
pakkumised oodatud meilile 
helen.tealane@gmail.com või 
helistada 5271 819
•  O s t a n  m a j a  R a k v e r e s . 
Kõik pakkumised oodatud, 
v ä l j a  a r v a t u d  j u b a 
kinnisvaraportaalides müügil 
olevad majad. Tel 5302 0848
• Soovitakse osta maja Tapa 
linnas. Info tel 5110 478
• Ostan suvila/elamukrundi 
mere ääres. Helista 5271819
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 
5558 8135
• Ostan Mulla tänavale garaazhi. 
Tel 5648 6638
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SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

UUS! KIA CARNIVAL  2,9TD/aut       99

LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

UUS! LADA  110               01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99

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
UUS! RENAULT KANGOO     1,9D    00

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

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

UUS! SKODA FABIA    1,4                 02
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

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

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95

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 

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu, 
võib vajada remonti. Võimalik 
juurde maksta. Tel 5457 6756
• Soovin vahetada 3toalise 
korteri Kadrinas 4toalise 
korteri vastu Kadrinas. Tel 
5647 2811
• Soovin vahetada 1toalise k.m. 
korteri Rakveres  suurema 
a h i kü tt e g a  ko r t e r i  v a s t u 
Rakveres. Tel 5503 007
•  V a h e t a d a  R a k v e r e s 
suur  4toaline ahikütte ga 
renoveeritud korter korralikus 
puumajas (sees ka saun) maja 
vastu Rakveres. Tel 5564 1837

• S oovin üür ida Rakveres 
abiho one ehitusprusside 
hoidmiseks. Sobib ka aiamaa. 
Tel 5614 2951
• Võtan üürile 1- või 2toalise 
korteri Kadrinas, soovitatavalt 
keskküttega. Tel 5819 8706
• Soovin üürida 3toalise heas 
kor ras  ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5629 6151
• Soovime üürida elamispinda 
hilisema ostusooviga. Tel 5852 
8404
• Soovin üürida 1 toa korterist 
või majast köögi ja vannitoa 
kasutamise võimalusega. Tel. 
5341 5250 ja 5566 7201

• Anda üürile 1 tuba pliidiga 
Rakvere kesklinnas. Hind 
kokkuleppel. Tel 5636 4032

• Anda üürile korter (48 m2) 
uues majas kesklinnas. Madalad 
kommunaalmaksud. Tel 5029 
052
• Üürile anda 1toaline korter 
Kundas (V korrus). Tel 5042 087
• Üürida 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 
170 €. Tel 5034 972, info@ko.ee 
• Anda üürile väike 2toaline 
korter Rakveres. Euroremont, 
vannituba,  põrandakütem 
osaline korralik mööbel, kamin. 
Tel 5363 7442
• Üürile anda 2toaline korter 
Kadrinas. Kiire! Tel 5550 7955
•  A n d a  ü ü r i l e  3 t o a l i n e 
keskküttega korter Kungla tn. 
Tel 5664 9835
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685
• Anda üürile garaazh Rakverest 
12 km. Tel 5812 6611

• Müüa Kadrinas Rakvere tee 
2 kohvik-baar + pood. Hind 
soodne. Tel 5100 181

• www.toonklaas.ee
• Müüa BMW 520i 1998.a. Hind 
3000 €. Sobib ka vanemale 
inimesele. Tel 5588 030

• Müüa BMW 320i 2,2 125 
kW manuaal 2001.a sedaan, 
läbisõit 200 000 km. Auto 
väga heas korras. Hind 3350 
€. TINGI! Tel 5192 8578, 5543 
535

• Müüa Ford Transit 1999.a 2,5 
d, valge, madal, lühike, roosteta, 
heas korras. Hind 1200 €. Tel 
5156 096
• Müüa Gazel kaubik (4x4, 
diisel). Teine varuosadeks. Tel 
5074 958
• Müüa Lada VAZ 112 1.6i 2007. 
aasta tumehall metallik, 5 ust, 
luukpära, läbisõit kõigest 115 
000 km. Sõiduk uuevääriline. 
Rikkalik lisavarustus. Otse 
Soomest. Hind soodne. Tel 5079 
984
• Müüa Opel Astra Club 1,6i 
16V 99.a 74 kW sedaan, must 
met., kesklukk, sign. puldist, 2x 
el.aknad, pl. soojendus, roosteta, 
väga heas tehnilises korras, 
ökonoomne. Soodsalt, Rakveres. 
Tel 5850 5151
• Müüa Toyota Auris 1,6 91 kW 
2007.a hõbehall, 127 000 km, 
luukpära. Auto väga heas korras. 
Hind 6500 €. TINGI! Tel 5543 535
• Müüa heas korras UAZ 3303. 
Tel 5691 5810
• Müüa VW Polo Classic 1,6i 
2000. aasta sinakas metallik, 4 
ust, sedaan. Sõiduk väga heas 
korras, omab ülevaatust kuni 
10.2014. Hind soodne. Tel 5079 
984
• Müüa VW Touran 1,9 TDi 
2007.a sinine, 7 kohta. Tel 5348 
0625
• Müüa roller Freedo 4. Heas 
seisukorras, läbisõit 100 km, 
punane, registreeritud. Rolleriga 
kaasa kiiver. Hind 500 €. Tel 5349 
1377

• Müüa haagis Zubrjonok 
1989. a, kasutatud vaid 1 kord. 
Hind 350 €. Tel 5558 5643

• Müüa Insa Turbo Dakari rehvid 
(4 tk, 205/80R16), 2 tk 5-7 mm, 2 
tk kehvemad. Hind 50 €. Tel 5663 
7200
• Müüa korralikud suverehvid 
175/70R13 Opeli velgedel. 4 tk 
hind 40 €. Tel 5593 1834

• Müüa suverehvid Michelin 
205/55/16 (4,5 - 5 mm, 4 tk). 
Hind 100 €. Tel 5811 1555

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 
724
• Ostan Vene autode ja Jawade 
osi. Tel 3251 893, 5558 5956
• Ostan mootorratta, huvitaks 
Jawa, Izh, Ural jne., võib pakkuda 
ka nende varuosi. Tel 5199 4222
•  M O T O P O O D  o s t a b 
s ä ä r e v ä r i s t a j a  v õ i  s e l l e 
mootori. Tel 5648 6638

• Ostan VAZide uusi plekke 
jne.  Vene-ae gs e d uue d 
rehvid. Tel 5157 395

• Ostan haagise Zubrjonok, 
võib olla remonti vajav. Tel 5267 
099
• Ostan veoauto, bussi ilukilpe 
(roostevabast, 22,5), võivad olla 
kasutatud. Tel 5136 690

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

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

www.wiruauto.ee 
Opel Meriva, 03/2005a. 1.6 
(74kw), bensiin, manuaal, puna-
ne. Sn: 129 825km. Hind: 2990.-
Toyota Avensis, 08/2006a. 2.4 
(120kw), bensiin, automaat, uni-
versaal, nahksisu. Sn: 
303 900km. Hind: 5990.- 
Hyundai Sonata, 05/2008a. 2.4 
(119kw), bensiin, automaat, hele-
hall met. Sn: 92 465km. Hind: 
6690.-
Chrysler Sebring, 07/2008a. 
2.4(125kw) bensiin, automaat, 
punane met. Sn:107 500km. 
Hind: 6490.-
Renault Trafic, 01/2007a. 1.9 
(74kw), diisel, manuaal, 6 kohta, 
kaubik, kollane. Sn: 200 650km. 
Hind: 6490.-
Mitsubishi Outlander, 
06/2007a. 2.0(100kw), bensiin, 
manuaal, sinine met. Sn: 
114 420km. Hind: 7190.-
Peugeot 407, 06/2008a. 
2.0(103kw), bensiin, automaat, 
nahksisu, must met. Sn: 
135 635km. Hind: 6990.-
Peugeot Partner, 02/2010a. 
1.6(66kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 87 190km. Hind: 7490.-
Nissan Pathfinder, 06/2005a. 2,5 
(128kw), diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 280 115km. Hind: 
7990.-
Nissan Qashqai Acenta, 
10/2007a. 2.0(104kw), bensiin, 
CVT, beež met. Sn: 172 000km. 
Hind: 8990.-
Mercedes-Benz Vito 111 CDI, 
07/2007a. diisel, manuaal, 9-koh-
ta, punane met. Sn: 239 706km. 
Hind: 8990.-
Chrysler Sebring, 04/2010a. 
2.7(137kw) bensiin, automaat, 
punane met. Sn:75 055km. Hind: 
9990.-
Peugeot 208, 04/2012a. 
1.4(70kw) bensiin, manuaal, tu-
mepruun met. Sn: 13 310km 
Hind: 9990.-
Renault Koleos, 2008a. 
2.5(126kw) bensiin, manuaal, ne-
likvedu, punane met. Sn: 
80 050km. Hind: 9990.- 
Audi A4 Avant, 04/2007a. 
3.0(171kw), diisel ,automaat, tu-
mesinine met. Sn: 115 985km. 
Hind: 9990.-
Dacia Duster, 05/2011a. 
1.6(77kw), universaal, bensiin, 
manuaal, nelikvedu, must met. 
Sn: 26 430km. Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Acenta CVT, 
03/2008a. 2.0(104kw), bensiin, 
must met. nelikvedu, Sn: 
68 455km. Hind: 11 490.-
Nissan Juke 1.6 Visia, 02/2011a. 
1.6(86kw), bensiin, manuaal, hõ-
bedane met. Sn: 40 500km. 
Hind: 10 990.-
Renault Megane, 06/2012a. 
1.6(81kw), bensiin, manuaal, uni-
versaal, hõbedane met. Sn: 10 
500km. Hind 11 990.-
Nissan Navara Double Cab, 
11/2008a. 2.5(126kw), diisel, au-
tomaat, sinine met. Sn: 
177 490km. Hind: 12 990.-OTSID UUT KODU? 

MÜÜD AUTOT? 
PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused nähtavad ka interne  s

www.kuulutaja.ee
Võta ühendust 322 5091 või kuulutus@kuulutaja.ee
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Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

TEENUSED

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

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

OÜ TENITO

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

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

•  S E PAT Ö Ö D  J A  N E N D E 
KUJUNDUS. Varikatused, aiad-
väravad, ehitus- ja sisustussepis, 
metallkonstruktsioonid. Soovi 
k o r r a l  p a i g a l d u s.  h t t p : / /
sepakunst.edicypages.com, 
facebook “sepakunst”. Kontakt 
sepakunst@gmail.com, tel 5806 
4002

• Kodukoristus, büroo- ja 
äripindade koristus. Tel 
5897 9293

• Pakume korteriühistutele 
välikoristust ning trepikodade 
puhastust. Tel 5302 5650
• KALEVBANDi tantsumuusika 
igale peole. Tel 5185 318
•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Tel 
514 9885
•  Õ H T U J U H T : 
estraadiprogramm, juubelid. 
Tel 5535 885

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Rägavere tee 44 II 
korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata 
ka www.hss.ee
• Arvutite kiire remont, hooldus. 
Kätte samal päeval, kojukutsed. 
Tel 5190 1697
•  S ü l e a r v u t i t e  j a 
m o b i i l t e l e f o n i d e 
ekraanivahetus. Hinnad väga 
soodsad, enamik ekraane kohe 
olemas. Arvutiexpert OÜ - Vilde 
14, Rakvere. Tel: 56 454 853
•  K v a l i t e e t n e 
raamatupidamisteenus! Tel 
5554 1191 www.websoft.ee
• Raamatupidamisteenused ja 
aastaaruannete koostamine. 
Tel 5156 826, www.elgom.eu
•  K o g e m u s t e g a  b i l . v . 
raamatupidaja pakub teenust 
kokkuleppelistel tingimustel. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385
•  T V - a n t e n n i d ,  d i g i -
, SAT-TVkomplektid. Müük 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

•  T V-  ja  s a t .  s ü s t e e m i d e 
paigaldus, müük .  OÜ RTS 
Antenn, tel 5340 7808, e-post: 
rts1@hot.ee 
•  Pehme mö öbli  remont, 
riidevalik, veo võimalus. Tel 
3227 822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

•  P u k s i i r v e o t e e n u s 
( 4 t  k a n d e j õ u g a ) , 
ehitusmaterjalide vedu, 
sõiduautode diagnostika ja 
remont. Tel 5206 306

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

•  O s u t a n  t e e n u s t 
kaubaveobussiga. Tel 554 
6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 
6,2x2.35 KJ 7200). Tel 513 2021 
• Veoteenus Peugeot Boxeriga 
(3,3 x 1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- 

ja 8kohaliste bussidega. Ka 
vabariigist välja. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus  Ford Transiti 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 
3,9, tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 
8804

• KOLITAKSO. Tel 5043 246

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Transporditeenus multilift 
k a l l u r i g a  ( m a h a k ä i v a d , 
vahetatavad kastid - 6, 13 ja 25 
m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford 
Transiti kaubikuga. Hinnad 
soodsad. Tel 5695 6535
• Osutame transportteenust 
Mercedes-Benz Tent furgoon 
a u t o g a  ( 3 2 0 x 1 9 0 x 1 9 0 , 
tagaluuktõstuk). Samas anda 
re n d i l e  d i i s e l k o m p re s s o r 
tootlikusega 5,4 kuupmeetrit 
min. tööriista õlitusega. Küsi lisa 
5381 9930

•  T e o s t a m e  v e o -  j a 
kolimisteenust.  Hinnad 
kokkuleppel! Kuulutus ei 
aegu! Tel 5045 632

• Kolimine ja transporditeenus 
(suur kaubik). Tel 5552 8487
• Transport Ford Transiti 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552
• Transport Ford Transiti 
kaubikuga. Tel 521 5849
• Transport ja kolimine parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
• Prügiveoteenus, multilift 
k a l l u r  +  m a h a k ä i v a d 
vahetatavad kastid. Tel 502 
6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter, CO, metallilõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298

• Toonime autoklaase USA 
kilega Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus 
Tamsalus. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5594 6718

•  S a n . t e h n i l i s e d  j a 
k a e v e t ö ö d .  K o r t e r i t e 
remont. Tel 5143 783

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593
• Teostan kõiki san.tehnilisi 
torutöid ning hooldust. Tel 
5199 4222

•  P a k u m e  v e e - j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
h o o l d u s t , re m o n t i  j a 
t e o s t a m e  v a j a l i k k e 
keevitustöid. Nimativ OÜ 
5348 7973

• Müün, paigaldan ja remondin 
õ h ks o o j u s p u m p a s i d  ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Õhksoojuspumpade ja 
konditsioneeride müük, 
p a i g a l d u s ,  h o o l d u s 
j a  r e m o n t .  P a k u n  k a 
siseseadmete soojusvahetite 
ja ventilaatorite pesu, mis 
tõstab oluliselt üle 4 aasta 
kasutuses olnud seadmete 
tõhusust. Tel 5343 5668, 
rmati@hot.ee, www.rmati.ee

• Paigaldame keskküttekatlaid, 
pelletipõleteid, boilereid, 
keskkütteradiaatoreid. Tel 
5110 229
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670
• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 5047 459
• Pliidid, kaminad. Tel 5695 
4670
• Ahjud, kaminad, pliidid. 
Ehitamine ja remont. Tel 5606 
5456
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenus. Tel 5221 165
• “Süstime seinad soojaks” 
hingava termovahuga. Omame 
pikaajalist kogemust hoonete 
soojustamises.  Therm OÜ, 
kontakt: www.therm.ee, info@
therm.ee, Tel 5660 6010

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 
5695 4670
•  E h i t u s ,  r e m o n t  j a 
siseviimistlustööd. Tel 5045 560
• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743
• Kõnniteede paigaldamine, 
p l a a t i m i n e ,  l a d u m i n e  ja 
krohvimine. Tel 5458 4642

• ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Trepikodade remont, 
siseviimistlus, vannitubade 
remont. Tel 5897 9293

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

•  T e e m e  m e t s a r a i e t , 
metsaväljavedu ja metsavedu. 
Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. 
Info 5549 113

•  V õ t a m e  v a s t u 
t e l l i m u s i  k e v a d i s e k s 
puulõhkumiseks. Võimalik 
ka 3m küttepuud. Arbeiter 
OÜ. Tel 5668 5343

• Kevadine viljapuude hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, 
Heino
•  V a l g u s t u s r a i e d , 
metsakultuuride hooldus, 
võsalõikus. Tel 5664 4436, info@
biosept.ee 
• Viin Rakveres tasuta ära 
e l e k t r i -  j a  g a a s i p l i i d i , 
p e s u m a s i n a  j a  m u u d 
vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345
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AadeMart Ehitus OÜ

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd 
* Korterite remont
* Katuste ehitus

* Projekteerimine
* Ehituseelarvete koostamine

Lisainfo tel: 
51-87-131 (JANEK), 
51-16-424 (MART)

E-mail: 
aademart@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

* 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

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

TEENUSED 
Katusetööd 
Kivi - ja plekk-katused 
Eramute ehitus ja remont 
Pui  assaadid ja pui  errassid 
Mi  e eluruumide ehitus 
Eramute renoveerimine

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

laiendada või 
nt. katust vahetada, 
siis meie fi rma tagab 

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE

Tel (+372) 527 6062
genericoy@gmail.com

PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning 

remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED

KASUTATUD 
SÜLEARVUTID!

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus

Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga
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KÜTTEPUUD

Müüa kuivi
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Sireli tee 6 
Avatud

T, N, R  10.00-18.30 
K  16.00 - 20.00

 L, P 10.00 - 15.00
Rakverest Kadrina 
suunas ca 200m 

 P.S. Tasumine  sularahas!

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Kuulutused

KODU

EHITUSEHITUS
• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.comwww.kuulutaja.ee

• Müüa kasutatud äriklassi 
sülearvuteid Dell ja Lenovo uue 
hinnast pea 70% soodsamalt. Tel 
56 454 853
• Lai  val ik  väga soodsaid 
LCDmonitore. Hinnad al. 5 
€. Arvutiexpert OÜ - Vilde 14, 
Rakvere. Tel 56 454 853
• Kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Atlantic), 
meeste uus kevad-sügisjope 
DE PUTA MADRE (S), tüdruku 
kapuutsiga talvejope  (146 
cm), noorte jalgratas Merida 
( 2 1  k ä i ku ) ,  h a m s t r i p u u r , 
m e t a l l g a r a a z h ,  v ä r a v a 
sepishinged. Tel 5104 147

• Müüa kasutatud riided 
mikskotis 20-25 kg. Hind 15 € 
kott. Tel 5636 4032

• Müüa kaseluuad ja luuavarred 
kohaletoomisega. 0,65 senti/tk. 
Tel 5896 8815
•  Mü ü a  s o o d s a l t  l u u a d , 
kasevihad, suir Rakveres. Tel 
5829 9439
• Müüa Singer koos alusega. 
Hind 70 €. Tel 5663 7200
• Müüa tigudiivan. Tel 5061 547
• Müüa sümboolse tasu eest 
magamistoa mööblikomplekt: 
kaheinimesevoodi, voodialused 
k a s t i d ,  n e l j a  u k s e g a 
kõrgendusega riidekapp, kaks 
ö ö k a p p i ,  p e e g l i l au d  k o o s 
peegliga, voodipesukapp. Tel 
5565 0109, Liidia
•  M ü ü a  v ä h e  k a s u t a t u d 
nurgadiivanvoodi  (lühem, 
p.kastiga). Tel 5567 7555
• Ära anda sektsioon riidekapiga 
(mahagon) + diivanilaud. Tel 
5567 8380
• Müüa Nõuk.-aegset  hästi 
hoitud mööblit ja gaasiballoon. 
Tel 5458 4642
•  Mü ü a  t a g av e o l i n e  2 i n 1 
muruniiduk Husqvarna R1515, 
5 hj 2006.a ja esiveoline 3in1 
muruniiduk Honda GCV 160 
Edition, 4 hj 2013.a. Tel 5379 
6219

•  O s t a n  h õ b e d a s t  u u r i , 
portsigari, lusikaid, topsikuid, 
vanu p o stkaarte,  marke, 
ordeneid jne. Tel 5665 5551
• Ostan rohulõikuri (KIR). Tel 
5390 6346
• Ostan eramu välisukse, võib 
olla kasutatud. Tel 5267 099
• Motopood ostab kasutatud 
jalgrattaid. Tel 5648 6638
•  O s t a n  V e n e - a e g s e i d 
fotoaparaate, objektiive ja 
vanemaid postkaarte, fotosid. 
Tel 5665 5551

• Ostan Vene 1/43 mudeleid.
Tel 5463 7570

• Ostan Vene-aegseid kopikaid, 
t s a a r i a e g s e i d  m ü n t e  j a 
paberraha, nõukogudeaegseid 
märke, medaleid. Küsige minu 
hinnapakkumist. Aitan münte 
hinnata. Aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683
• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas 
ostab kuld- ja hõbeesemeid, 

münte, hambakulda.  Kuld 
alates 17 €/gr. Laada tn 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 3230 
702
• Ostan vana paberraha. Tel 
5665 5551
• Ostan audio-videotehnikat, 
ku l d a  ja  i ga s u g u s t  mu u d 
huvitavat kraami. Raha kohe 
kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest 
m ä r g i - ,  p o s t k a a r d i -  j a 
mündikogusid. Tel 502 9782
• Ostame hõbedat ja  kulda 
igasugusel kujul. Kuld alates 
17.00 €/gr. Hansa Antiik Pikk tn. 
7 Rakveres, 324 0542

Kasutatud 
riiete kaupluses
RÕÕMUKAS

 

LÕPUMÜÜK!
Kõik kaubad 1€! 

Rohuaia tn 21 (I korrus)
Rakvere

E-R 10.00-18.00
L 10.00-15.00

•  M ü ü a  k ü t t e p u i d  j a 
k a m i n a p u i d  (e r i n e v a d 
p u u l i i g i d ,  p i k k u s e d ) . 
Kohaletoomisega. Tel 514 
3328

• Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuid 5rm alustel ja 
võrkkottides (kask, sanglepp, 
saar, lehis või kuusk). Hind 
alates 3 € võrk. Toome puud 
riidas teie õue. Tel 5399 3702

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

•  M ü ü a  k ü t t e k l o t s e  j a 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
523 8503
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

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

• Müüa küttepuid (erinevad 
liigid ja pikkused), koorem 4 
ruumi. Tel 501 3862
• Müüa võrkudes küttepuid, 
puitbriketti, turbabriketti, 
küttegraanuleid (nii  big - 
bagkotis kui ka 30kg kottides), 
kivisütt. Tel 504 5632

•  M ü ü a  v õ r k k o t t i d e s 
kaminapuid (lepp, sanglepp, 
k a s k )  j a  k ü t t e k l o t s e 
v õ r k k o t t i d e s  n i n g  3 m 
küttepuud. Tel 504 5632

• Müüa kuivi küttepuid (min. 
kogus 2 rm). Tel 5013 862
• Müüa kuivad küttepuud (33 
ja 50 cm, 40 € m3). Väikese 
koguse (2 m 3) transport Rakvere 
ümbruses tasuta. Tel 5218 234
• Müüa 3meetrist küttepuud. 
Tel 5043 326
•  M ü ü a  s a e t u d -
l õ h u t u d  kü t t e p u i d  k o o s 
kohaletoomisega. Tel 5615 2941

• Müüa küttepuud (okas) 3m 
ca 30 tm. Tel 5116 367

• Müüa  kuivad küttepuud 40l 
võrkkottides.(lepp) 2 € kott 
Rakveres. Tel 5567 5755

• Müüa lõhutud  küttepuud 
lahtiselt ja võrkkottides. Suurem 
kogus soodsamalt ja järjekorrata. 
Toome puud ise kohale. Hea 
hind! Tel 5046 111
• Müüa saetud ja lõhutud 
küttepuid (lepp, kask, haab, 
metsakuiv), pikkus vastavalt 
soovile, transport. Tel 5293 945
• Müüa lõhutud küttepuid 
metsakuiv kuusk (50 cm) ja 
kask 40 l võrkudes (2 €/võrk). 
Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. 
Telefon 5873 2803
• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5171 522
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
5148 848
• Müüa soodsalt kuivi kasepuid 
ja segapuid pliidi jaoks. Tel 5679 
0415
• Müüa küttepuid sanglepp. Tel 
5074 958
• Müüa odavalt kuivi kasepuid 
(40 l võrk 1,80 €). Vedu tasuta. 
Tel 5839 7207

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 
3504
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TÖÖ

METS

VANAVARA

PÕLLUMAJANDUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

EHITUS

LOOMAD

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

www.kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Kuulutused

• Veskimäe Liivamaardla OÜ 
müüb ehitusliiva, sõelutud 
l i i v a ,  t ä i t e m a t e r j a l i , 
l o o d u s l i k k u  k r u u s a , 
s õ e l u t u d  k r u u s a  j a 
kruusveerist. Ka transpordi 
võimalus. Täpsem info: www.
liiv-virumaal.ee või tel 518 
3098

•  M ü ü a  s a e m a t e r j a l i , 
p õ r a n d a l a u d u ,  s i s e -  j a 
v ä l i s v o o d r i l a u d u  s o o d s a 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 
5593 6326
• Müüa katel 50 kW. Tel 5852 
8404
• Ostan segumasina. Tel 5267 
099

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

• Ära anda merisiga (isane). Tel 
5607 7226
• Müüa isased laikakutsikad 
(e m a  l ä ä n e s i b e r l a n e,  i s a 
palgikoerte järglane). Tel 5102 
473
• Soovin osta või saada väikese 
koera kutsikaid, kes suurena 
oleksid väikesed. Tel 5649 5026

• Müüa toidukartulit “Laura”, 
“Arielle”. Vedu. Vahemetsa talu, 
tel 5202 036
• Müüa toidukartulit “Laura”. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 
5348

•  M ü ü a  t o i d u -  j a 
seemnesuurust kartulit 
“Laura”, “Vineta”, “Gala”. Vedu. 
Tel 5141 338

•  Mü ü a  t o i d u k a r t u l i t  j a 
porgandit, mahe. Tel 5148 848
• Müüa toidukartulit “Printsess” 
30 senti/kg. Tel 5814 9224
•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
talusealiha. Info tel. 5059 151 
või 5354 3002 
• Müüa jäär (2,5 a) ja kuiva rullis 
heina. Tel 5265 716

•  O s t a n  T 4 0  v a r u o s i , 
kultivaatori, vaheltharija ja 
teisi põllutööriistu. Tel 5397 
3270
• Ostan traktori DT-74-75 ja 
MTZ-80-82. Tel 5031 849
• Ostan soodsalt varuosadeks 
Vene tehnikat  ( traktor id, 
veoautod, kraanad, haagised 
jne). Raha kohe! Tee pakkumine. 
Tel 501 3862

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

OSTAME:
Kasvavat metsa
Metsamaad 
(ka osaliselt tehtud raietega, 
võib olla hüpoteegiga)

Raieõigust
Põllumaad

Samas teostame 
metsa ülestöötamist 

ja väljavedu!

Tel +372 514 2605
info@rohelinemets.ee
www.rohelinemets.ee

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

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

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähemimelikke 

VANAAEGSEID ESEMEID 
maalt ja merelt, talust ja 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 

Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

• Sekretär-raamatupidaja otsib 
tööd. Tel 5743 4508
• Kogemustega majahoidja 
soovib leida tööd (ka eramajad). 
Tel 5742 0668
• Korralik valvur otsib tööd. Tel 
5818 7479
• Töötav 40dates naisterahvas 
soovib suveks lisatööd. Tel 5134 
287
•  O otan hinnapakkumisi 
g a r a a z h i  e h i t u s e k s  j a 
tänavakivide paigaldamiseks. 
Tel 5206 216
• Oü Kadrina Hooldekodu 
pakub tööd eakate inimeste 
hooldajale. Tel 5089 634, 5257 
183
• Pakun tööd metsaistutajatele 
(aprill - mai). Info 5549 113
• Eesti  Post otsib Rakvere 
k a n d e k e s k u s e s s e  Ta p a 
kandepunkti  kirjakandjat 
p o s t i  s o r t e e r i m i s e k s 
n i n g  p o s t i s a a d e t i s t e 
kättetoimetamiseks jalgrattaga. 
Tööaeg on 6 päeva nädalas 
algusajaga 7.30. Lisainfot annab 
Rakvere kandekeskuse juhataja 
Imbi Toots tel 325 5005
• Otsin maalrit (korteri remont). 
Tel 5054 386
• Pakun pikemaajalist tööd 
maalrile. Tel 5091 299 Aivar
• Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899
• OÜ Egesten Metallehitused 
pakub tööd keevitajatele, 
m e t a l l i t ö ö l i s t e l e , 
m o n t a a z h i t ö ö l i s t e l e . 
N B !  Vä l ja õ p p e  v õ i m a l u s. 
Kandideerimiseks palume saata 
CV anti@egesten.ee 
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OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused nähtavad ka interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5091 või kuulutus@kuulutaja.ee• 52a mat. kindl. sale mees 
soovib tutvuda noorema saleda 
naisega. KOOD 07

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Porgand kg 0.60 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Kaalikas kg 0.80 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.80  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.20 ______________________________________________  
 Kõrvits kg 0.50  ______________________________________________
  Õunad kg 1.20  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 4.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Metspähklid kg  3.80 ______________________________________________
  Suitsuräim kg 3.00  ______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.40  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 1.00 
______________________________________________
  Õunad (kuivatatud) kg 6.00 
______________________________________________
  Mesi kg 6.50 
______________________________________________
  Päevalilleseemned kg 1.00 
  lindudele______________________________________________
  Värske räim kg 1.20 
______________________________________________
  Värske kilu kg 1.30 
______________________________________________
  Küüslauk kg 12.00 
______________________________________________
  Kreeka pähklid kg 4.50 
______________________________________________
  Hapukapsas kg 2.00 
______________________________________________
  Koduleib 450g tk 2.00 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 13. märts 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 
21 Rakvere (II korrus). Tel 322 
3930, 514 1346
• JURIST tel +372 5034 352

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Võidu 52 (Võidu ja 
Saue tn nurgal)

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Naiste juustepesu+lõikus 

8 eurot  
PENSIONÄRIDE SOODUSTUS 

(lõikus 5 eurot)
Meil on uus teenus - 
noor juuksur lõikab 

Teie juuksed 6 euroga

E - R  9.00-19.00
       L  9.00-17.00 

Ootame vanu ja uusi klien-
te!

Tel 526 9069

JUUKSUR 

LAENUD SÕIDUKITE
TAGATISEL

 Sõiduk jääb laenuperioodiks 
kliendi kätte.

Samas sõidukite ost 
kiirhinnaga.

Raha kohe kätte!
MP Credit OÜ
Tel 5556 7508

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

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

Rakvere Võidu 52
Avatud E-R 10-18

L 10-15
Tel 5556 7508

   Kvaliteetsed 

e-sigaretid ja vedelikud

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

KOOLITUS

TEATED

Miks kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku laskis minna Sul

Avaldame kaastunnet perekond Pillerile

SERGEI PILLERI
kaotuse puhul.

Perekond Intal ja Vinogradov

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 

minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe...

Südamlik kaastunne Lee´le ja Toomasele 
perega kalli isa, äia ja vanaisa

OSVALD OLMRE 
kaotuse puhul.

AS OG Elektra Keskladu

Mälestame kurbusega 

LEO PAPPELIT 
I surma-aastapäeval 16. märts.
 Mälestab õde Viivi Markna

Tallinnast tütrega

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO 

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

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

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com

Tegemist on 
fi nantsteenusega. 

Vajadusel konsulteerida 
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse 
määr on 150% kuus.

10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

TUTVUS

• Soovin tutvuda naisterahvaga 
vanuses 45 - 49 a. Tel 5812 9238
• 58a  naine  soovib tutvuda 
usaldusväärse sõbraliku ja vaba 
mehega. KOOD 08
• Tutvun üksiku mehega (van 60-
75), võib olla abivajav (puudega) 
püsisuhte eesmärgil. Tel 5679 
0415

MUUD
• www.toonklaas.ee
• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. h.1,09 €/min või 
TELLI ENNUSTUS h. 0,75 €/min: 
www.ennustus.ee 

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

  •  ALUMIINIUMKATUSER-
   EDELID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa metallist garaazhi-
riiulid (2 tk, 25 €/tk). Tel 5663 
7200
• Ostan kummuti, ümmargu-
se laua, toole, kella jne ki-
la-kola. Tel 5134 287
• Ostan höövli või paksusma-
sina. Tel 5399 0038
• Ostan 6 meetrise merekon-
teineri. Tel 5012 455

Südamlik kaastunne Teile, Liidia ja 
Aleksei, armsa poja 

SERGEI 
traagilise surma puhul.

KÜ Linnutee majarahvas

Hinges kurbus ja ääretu, rajatu lein...

MALLE NURK
Südamlik kaastunne Jaanile lastega kalli 

lähedase kaotuse puhul.
Põdruse kokkutulekute sõbrad
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Väike-Maarjasse tuli koos 
maadlusliidu peasekretäri 
Antti Lepikuga nii maadlusve-
terane kui tänaseid tegijaid. 
Georg Lurichi mälestuskivile 
asetasid lilled kahekordne 
kreeka-rooma maadluse maa-
ilmameister Heiki Nabi ja 
maadlusveteranide esindaja 
Jaan Roots, kes oma tituleeri-
tuse poolest on praegu Eesti 
maadlusveteranide seas Au-
gust Englase järel teisel kohal.
Mälestuskivi juurest suunduti 
Georgi söögituppa, kus kohtuti 
Eesti Rahvuskultuuri Fondi 
Georg Lurichi allfondi haldus-
kogu liikmete ja vallavalitsuse 
esindajatega. 
Kohtumisel tutvustas vallava-
nem Indrek Kesküla maadlus-
rahvale Väike-Maarja keskväl-
jakule paigaldatava Georg Lu-
richi mälestussamba püstita-
mise protsessi. Mälestussam-
ba idee autorid on arhitekt Ku-
no Raude ja skulptor Lembit 
Palm, sai ka tutvuda maketiga 
- 1:10-le vähendatud koopiaga 
- ning KAMP Arhitektid OÜ 
koostatud Väike-Maarja 
keskväljaku eskiislahenduse-
ga. 
Arhitekt Kuno Raude rääkis lä-
hemalt plaanitava mälestus-
samba ülesehitusest. Monu-
mendi skulptuurse osa aluseks 
on võetud Amandus Adamso-
ni 1903. aastal  valminud kuju 

Väike-Maarja võttis Eesti 
maadlusveteranidelt üle 
sümboolse teatepulga

Selline hakkab kunagi välja nägema Lurichi 
mälestussammas.

Fotod: erakogu

Maadlusaktivistid Lurichit mälestamas. Paremalt esimene kahekordne maailmameister ja 
olümpiamängude hõbemedaliomanik Heiki Nabi.

“Champion”, mille modelliks 
oli Georg Lurich. Pronksi vala-
tud skulptuur toetub graniidist 
kerale, mis kujutab endast 
sümboolset maakera. Kera 
ümbritseb vöö – ekvaator –, 
millele kantakse Georg Lurichi 
elukäigu olulisemad aastaar-
vud ja suuremate kordamine-
kutega seotud linnad maailma 
eri paigus. Maakera toetub 
omakorda sümboolsele maad-
lusmatile, mis, nagu maakera-
gi, on kaetud graniidist plaati-
dega. Mälestussamba kogu-
kõrguseks plaanitakse umbes 
4,7 m ja see on 
kavas avada 
Georg Lurichi 
140. sünniaas-
tapäeval, 22. 
aprillil 2016. 
aastal.
Eesti maad-
lusveteranide 
ühenduse 
aseesimees 
Loit Part rõõ-
mustas kuul-
du üle ja väl-
jendas ühtlasi 
maadlusrahva 
muret, et se-
nini ei ole õn-
nestunud ra-
jada Georg 
Lurichile vää-
rilist mäles-
tussammast. 
Nad lootsid 
seda ligi paar-
kümmend 
aastat tagasi 
Piritale püsti-
tatud mäles-
tusmärgist, 
aga sealne Tõ-
nu Maarandi 
valmistatud 
mälestusmärk 
on mitu korda 

langenud vandaalide ohvriks 
ning pole auväärsuse osas oo-
tustele vastanud. 
Loit Part andis nüüd Eesti 
maadlusveteranidelt mäles-
tussamba püstitamise teate-
pulga üle Väike-Maarjale. Väi-
ke-Maarja võttis sellega vastu-
tuse enda õlule ja seisab hea 
selle eest, et seekordne prot-
sess õnnestuks ning Lurichile 
kerkiks tema tegude vääriline 
mälestusmärk.

Ilve Tobreluts

8. märtsil peeti Rakve-
re Spordihallis 59. 
Georg Lurichi mäles-
tusvõistlused kree-
ka-rooma ja naiste-
maadluses. Võistluste 
päevakavas oli ka paa-
ritunnine väljasõit Väi-
ke-Maarjasse, Georg 
Lurichi sünnikohta.

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ
A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale.

13.03.14 Rakvere linnast Lilleoru tänavalt 
leitud isane umbes 3 aastane koer.

06.03.14 Haljala vallast Põdruse külast 
leitud emane umbes 2 aastane koer.

Rommi on isane umbes 3 aastane vahva 
koer. Rommi on ilusa sileda kasukaga 
ja vahvate vuntsidega, näo poolest 
meenutab veidi schnauzerit ent suurema 
kehaehitusega ja kõrge jalaga. Iseloomult 
on Rommi väga elav ja vallatu, ning ei saa 
jooksmisest ja mängimisest kunagi küllalt. 
Saab läbi ka teiste koertega ning talle 
meeldivad eri   lapsed, kellega veedaks 
terve päeva mängides ja mürades.

Andrei - Tapa vallast Jäneda ligidalt vana 
omaniku poolt hüljatud isane umbes 6 
aastane koer. Omanik kolis minema ning 
jä   s Andrei tühja majja oma peret taga 
igatsema, kus tal polnud ka juua ega süüa, 
ent õnneks abistasid head inimesed ta 
varjupaika toimetada, ning praeguseks on 
Andrei uues kohas ära kodunenud ning 
otsib nüüd uut ja paremat peret, kes teda 
maha ei jätaks. Iseloomult on ta sõbralik, 
sobib nii seltsiliseks kui valvuriks.

Loore- Loore on umbes 8 kuune emane 
kutsikas, kes sa  us varjupaike oma 
õe Liisaga ja ema Leediga. Iseloomult 
on Loore sõbralik, sobib nii laste kui 
teiste loomadega, ka kassidega ei ole 
tal probleemi. Loorele meeldib kanges   
mängida ja joosta, nii et sobib koju 
kus palju ruumi ja kus on aega temaga 
tegeleda. Loore on saanud vajalikud 
vaktsineerimised ja mikrokiibi, ning oskab 
oma aias puhtust pidada nagu korralik 
kutsaplika ikka.

Mirru on umbes aastane emane sõbralik 
kass. Saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
steriliseeritud, mikrokiibistatud ning 
kasutab ilus   liivakas  . 

Li  le Pony on umbes aastane emane 
kass, väga sõbralik ja hea iseloomuga, 
sobib nii laste kui teiste loomadega. 
Kiisu on vaktsineeritud, steriliseeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab ilus   liivakas  .

Röövel on umbes 2aastane isane kass, 
saanud ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja kasutab 
ilus   liivakas  

MÕNE REAGA

Rakvere Võrkpalliklubi tuli kehvast 
seisust välja ja jätkas eile heitlust
Eesti võrkpallimeistrivõistluste veerandfinaalis TTÜ vastu 
mängudega 0-2 taha jäänud Rakvere Võrkpalliklubi võitis kol-
manda mängu 3:2 (seda 0:2 kaotusseisust!) ja jätkas eile õhtul 
TTÜ spordihoones heitlust edasipääsu nimel. Kuulutaja trük-
kimineku ajaks polnud mängu tulemus veel teada. Seeria kes-
tab kolme võiduni.
Rakveres toimunud veerandfinaali avamängu võitis TTÜ 3:2 
ning teise kohtumise (Tallinnas) 3:1. 
Kolmandas kohtumises näitas nurka surutud Rakvere tõelist 
võitlusvaimu ning suutis 0:2 kaotusseisu 3:2 võiduks pöörata.
Mängu esimese geimi võitsid Tehnikaülikooli mängijad 25:23 
ning teise 25:22, poolfinaalkohast lahutas neid seejärel vaid 
üks geim. Kui Rakverel enam tagasiteed polnud, võideldi vi-
salt ning tasuks ka viiegeimilise kohtumise võit, kirjutab vol-
ley.ee. Kolmes järgmises geimis andsid rakverlased vastastele 
vastavalt 22, 18 ja 12 punkti.
Viimases kohtumises kandsid Rakveres särgis liidrikoormat 
kolm meest - 22 punkti kogus Rauno Tamme (efektiivsus 
+13), 21 Denis Sintov (+9) ja 20 Aivar Silm.
Juhul, kui Rakvere meeskonnal õnnestus eilne kohtumine 
võita, peetakse seeria otsustav mäng 16. märtsil Rakveres.
Teisest veerandfinaalpaarist pääses edasi Pärnu VK, kes alis-
tas kolmes mängus Danpower Võru/Noortekoondise. Kuu-
rortlinna klubi kohtub poolfinaalis BIGBANK Tartuga, paari 
TTÜ - Rakvere võitja vastaseks on põhiturniiri võitja Selver 
Tallinn.

Kuulutaja

Lohakalt mänginud
JK Tarvas sai suure kaotuse
Eesti jalgpallimeistrivõistluste esiliiga teises voorus kaotas 
Rakvere JK Tarvas koduväljakul ootamatult suurelt Pärnu Lin-
nameeskonnale. Resultaat 3:7 viitab pigem kehvale kaitse-
mängule ja halvale keskendumisele, kui oskuste puudumise-
le.
Juba 4. minutil viis Joonas Ljaš võõrustajad 1:0 juhtima ja vas-
taste kaks väravat poolaja lõpuminuteil näisid pigem tööõn-
netuse kui moraalse lagunemisena. 
51. minutil läksid pärnakad aga juba 3:1 juhtima ning see pa-
ni ka JK Tarva aktiivsemalt tegutsema. Sergei Akimov (63. mi-
nutil) ning Ljaš (65. minutil) tõid viigi majja, kuid edasine oli 
kui õudusunenägu: 69. minutil teenisid pärnakad penalti, 
mille ka realiseerisid ja seejärel tagus üks mees, Kristen 
Saarts, kümne minuti jooksul veel kolm palli JK Tarva värava-
võrku. Saartsi hävitustöö oli Rakvere kallal sel päeval võimas – 
ka esimesel poolajal sai ta kirja ühe tabamuse, nii et kokku 
neli väravat!
“Ajalooline kaotus – nii suurt kaotust me ametlikes mängudes 
vist polegi saanud,” võttis meeskonna peatreener Reijo Kuu-
sik mängujärgses intervjuus Reaali TVle omaks. “Seisul 3:3 
juhtus katastroof. Kõik, mis valesti sai minna, see ka läks. Häs-
ti palju individuaalseid eksimusi igas liinis. Kaitseliiniga on 
praegu nagu on – iga mäng peame proovima uut kaitseliini, 
sest olude sunnil saavad mängijad käia erinevatel mängudel 
ja koostöö lihvimine võtab aega. Peame tööd tegema edasi ja 
pea püsti hoidma. Hooaeg on pikk veel, see oli alles teine 
mäng, elu läheb edasi.”
16. märtsil kohtub JK Tarvas võõrsil Viljandi Tulevikuga. 

Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 14. märts 201422 Vaba aeg

KUHU MINNA

Rakvere Teatri mängukava märtsis
Reedel, 14. märtsil kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused”(esi-
etendus) (lav. Nils Riess) väikeses majas
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neu-
haus) suures majas

Esmaspäeval, 17. märtsil kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa 
ehk Uno Loobi seitse elu” (lav. Hardi Volmer) Ugala teatris
Kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (lav. Nils Riess) väikeses 
majas

Teisipäeval, 18. märtsil kell 19 Ari Numminen ”Petroskoi” 
(lav. Ari Numminen) TÜ Viljandi Kultuuriakadeemias

Kolmapäeval, 19. märtsil kell 19 Ari Numminen ”Petroskoi” 
(lav. Ari Numminen) Endla Küünis
Kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissarov) 
väikeses majas

Neljapäeval, 20. märtsil kell19.30 Ari Numminen ”Petroskoi” 
(lav. Ari Numminen) Kanuti Gildis
Kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissarov) 
väikeses majas

Reedel, 21. märtsil kell 19.30 Ari Numminen ”Petroskoi” (lav. 
Ari Numminen) Kanuti Gildis
Kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse 
elu” (lav. Hardi Volmer) suures majas

Laupäeval, 22. märtsil kell 16 Ari Numminen ”Petroskoi” (lav. 
Ari Numminen) Kanuti Gildis
Kell 19 Rein Raud ”Vend” (lav. Rein Raud) suures majas
Kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. Indrek Apinis) väike-
ses majas

Esmaspäeval, 24. märtsil 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes 
kaotas prillid ära” (lav. Elina Pähklimägi) Endla teatris
Kell 19 Martin McDonagh ”Leenane’i kaunitar” (lav. Üllar 
Saaremäe) Endla teatris

Teisipäeval, 25. märtsil kell 19 Tennessee Williams ”Suvi ja 
suits” (lav.Mait Joorits) väikeses majas

Kolmapäeval, 26. märtsil kell 12 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes 
kaotas prillid ära” (lav. Elina Pähklimägi) Põltsamaa kultuuri-
keskuses
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist”(lav. Eili Neuhaus) 
Põltsamaa kultuurikeskuses
Kell 19 Tennessee Williams ”Suvi ja suits” (lav.Mait Joorits) 
väikeses majas

Reedel, 28. märtsil kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. 
Kalju Komissarov) Mäetaguse rahvamajas
Kell 19 Eldar Rjazanov/Emil Braginski ”Armastus tööpostil” 
(lav. Peeter Tammearu) suures majas
Kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (lav. Nils Riess) väikeses 
majas

Esmaspäeval, 31. märtsil kell 12 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes 
kaotas prillid ära” (lav. Elina Pähklimägi) Vene Teatris
Kell 19 Martin McDonagh ”Leenane’i kaunitar” (lav. Üllar 
Saaremäe) Vene Teatris
Kell 19 Tiit Aleksejev ”Leegionärid” (lav. Madis Kalmet) Vene 
Teatris

Maris Marko

Eragümnaasiumi direktori An-
ne Nõgu sõnul on kooli jaoks 
väga oluline ühtse pere tunde 
loomine. Hiljaaegu sai loodud 
oma kooli vorm ja nüüd siis 
toimus kooliekskursioon.
Ülekoolilisi üritusi on Nõgu 
sõnul toimunud varemgi. Koos 
on peetud spordipäevi, aga see 
on natuke teistmoodi olukord 
kas või juba sellegi poolest, et 
spordipäev toimub looduses, 
aga nüüd käidi suures linnas.
Kooliekskursioon viis eragüm-
naasiumi rahva lennusada-
masse. Tutvuti nii merendus-
alase ekspositsiooniga kui kü-
lastati ka Titanicu näitust. 
Koolipere mahtus kenasti kol-
me bussi, ekskursioonil osales 
ligi 150 inimest: õpilased, poo-
led kooli õpetajatest ning ka 
kantseleipersonal ja koolitä-
did. Maha jäid seekord alg-
klassid.
„Need üheksa või kaksteist 
aastat, mille laps koolis vee-
dab, ei ole kindlasti ainult ma-
temaatika, emakeel, saksa keel 
jne. Üha rohkem on oluline 
eluks ettevalmistamine,“ rõhu-
tas direktor. „Kui me koolisein-
te vahel oleme, siis on see üks 
elu, aga hoopis teistsugused 
tahud ja oskused on olulised 
väljaspool kooli.“
Kooliekskursioon pole mingi 
lõbureis, tegemist oli õppe-
päevaga. Harivat programmi 
pakkus lennusadam, aga järg-
neva nädala jooksul leidis ko-
getu käsitlemist ka ainetundi-
des, mis omakorda pakkus 
koolile võimaluse saada ette-
võtmise kohta tagasisidet. „Tä-
naseks ei ole me seda veel 

Eragümnaasium 
korraldas kooliväljasõidu
Rakvere Eragümnaa-
sium sai eelmisel nä-
dalal hakkama oma-
moodi julgustükiga: 
pool kooliperest pandi 
bussidesse ja sõidutati 
Tallinna.

põhjalikult analüüsinud, aga 
vesteldes õpilaste ja õpetajate-
ga tundub, et kõik jäid retkega 
rahule,“ ütles Anne Nõgu.
Lennusadama pileti eest pidid 
tasuma lapsevanemad, muud 
kulud, nagu giidid, bussid, 
söögiraha võttis kool enda 
kanda. Nii suurele hulgale las-
tele Tallinnas lõunasöögi kor-
raldamine oli omaette välja-
kutse, aga õnneks leiti Ülemis-
te City’st CityPlatz, kuhu kõik 
lahkesti ära mahtusid ning ka 
toit oli Nõgu sõnul väga mait-
sev ning vaid pisut kallim kui 
koolilõuna.
Ekskursioon oli tore, aga Anne 
Nõgu kinnitusel oli tore juba 
ka ettevalmistusprotsess. „Me 
valmistasime kõigepealt pikalt 

ette õpetajad, kes harjusid 
selle mõttega, et me läheme 
kõik koos. Siis käisime klassi-
des õpilastega arutamas, kui-
das toimida väljasõidul nii 
suure grupiga. Kõigil klassi-
des leppisime kokku, mis on 
oluline. Lastel olid väga prak-
tilised küsimused – kes on 
järjekorras ees, kes taga, kui-
das on vaba ajaga. Väga oluli-
ne oli aja planeerimine, täp-
sus, et kõik teised ei peaks 
ühe inimese järel ootama,“ 
kirjeldas Nõgu, öeldes, et üks 
eesmärke oli üksteist vaba-
mas õhkkonnas tundma õp-
pida. „See kõik töötas pare-
mini veel, kui me lootsime. 
Kõik olid väga rõõmsad ja ka 
ilmaga meil vedas.“

„Ma arvan, et kui kõik pisiasja-
deni läbi mõelda ja ette val-
mistada ning mõelda välja ka 
varuplaan, siis tegelikult on 
kõik võimalik,“ rõhutas kooli-
juht, viidates sellele, et edaspi-
di tuleb ehk kõne alla ka kogu 
kooliga kusagile minna. „See-
kord oli vahva ka see, et vane-
matele klassidele oli antud 
täiendav ülesanne noorematel 
silm peal hoida ja õpetajatele 
toeks olla,“ märkis Nõgu. Kül-
lap oli sellestki abi.
Lennusadamat ja Titanicut 
eraldi ülistama hakata pole vist 
mõtet, selles mõttes oli päeva 
sisu kindla peale minek. Küll 
aga tahtis Anne Nõgu kiita Go-
Bus’i ja bussijuhte, kes olid vä-
ga mõistvad ja koostöövalmid.

10. klassi neiud Titanicu reisijaid kehastamas. Foto: Rakvere Eragümnaasium
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15. ja 16. märts kell 18:30 ja 20:30

Komöödia, draama
(Alla 12 a mittesoovitatav)

AITAB JUTUST

15. ja 16. märts kell 13:00 ja 14:45

Animafilm
(Perefilm)

RÜÜTEL ROOSTE

15. ja 16. märts kell 16:30

Seiklus, dokumentaal
(Alla 6 a mittesoovitatav)

PRUUNKARUDE MAA

KUHU MINNA

Vaba aeg

Rakvere 
Kultuurikeskus
Pühapäeval, 16. märtsil kell 11 tasuta raamatu laat Rakvere 
spordikeskuses

Reedel, 21. märtsil kell 18 tervise päev Rakvere rahvamajas. 
Parapsühholoogide ja Hüpnotiseerijate Liidu juhataja Albert 
Stepanjan korraldab tervise päeva. Teemad: kuidas vabaneda 
stressist, depressioonist, unetusest ja teistest probleemidest.
Sissepääs vaba! Vajadusel sünkroontõlge eesti keelde!

Laupäeval, 22. märtsil kell 13 klubi Hämarik 45. juubel Rakve-
re rahvamajas. Klubi Hämarik ootab kõiki endiseid ja praegu-
seid klubi liikmeid, külalisi ja teisi klubiga seotud inimesi klu-
bi juubelipeole 22. märtsil algusega kell 13 Rakvere rahvama-
jas.

Märtsiküüditamine 65
Tänavu tähistame märtsiküüditamise 65. aastapäeva mitmes 
kohas ja üsna mitmel moel.
Mälestusteenistus on Viru-Jaagupi kirikus pühapäeval, 23. 
märtsil algusega kell 12. Teenistuse käigus avatakse Kuno 
Raude ideekavandi järgi valmistatud mälestusplaat endisest 
Küti vallast küüditatutele. Kirikuaias asuva memoriaali juures 
peetavate minutite ajal saab asetada leinakimpe ja süüdata 
küünlaid. Ka memoriaalil on tähtpäev – on möödunud 25 
aastat selle püstitamisest.
Edasi läheb tegevus Pajusti klubisse. Kontsertaktusega tähis-
tatakse koos kolme tähtpäeva: märtsiküüditamise 65. aasta-
päeva, Viru-Jaagupi kirikuaeda rajatud memoriaali 25. ja Töö-
pataljonlaste Ühingu 25. tähtpäeva. Klubis on üles pandud 
kõiki neid eespool mainitud sündmusi kajastav näitus. Loo-
mulikult kostitavad tööpataljonlased kõiki külalisi. Väga on 
oodatud endise Küti valla praegused ja kunagised elanikud 
ning nende järglased.
Buss Rakverest väljub kell 11.30 Tsentrumi-taguselt platsilt ja 
toob hiljem rahva linna tagasi.
Märtsiküüditamise 65. aastapäeva tähistamise maakondlik 
üritus toimub teisipäeval, 25. märtsil Rakveres. Kell 11 toimub 
leinakimpude asetamine Okaskrooni jalamile. Kell 12 on mä-
lestusteenistus Rakvere Kolmainu kirikus, kus toimub märtsi-
küüditatutele pühendatud Toomas Rannu vokaalteose “Algu-
ses” (2013) esmaettekanne Tallinna Kaarli koguduse kontser-
dikoori esituses, juhatab Raul Talmar, orelil Piret Aidulo. Kiri-
kus saab mälestada oma siitilmast lahkunud lähedasi. Kell 
13.30 kogunevad kutsutud külalised ja selleks soovi avalda-
nud inimesed Katariina Keldrisse ühisele mälestuslõunale.
Buss kirikusse sõitmiseks väljub kell 11.30 Tsentrumi-taguselt 
platsilt, eraldussilt „MEMENTO“.
Registreerida ühisele lõunasöögile saab kuni 22. märtsini tel 
3227231; 6041050 või 55903580. Osalustasu saab maksta ko-
hapeal.
Kohtumiseni üritustel.

Memento juhatus
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• profiilplekid katusele
• aknaplekid
• vihmveesüsteemid
• katuse turvatarvikud
• müük ja paigaldus

Taevalik katus VIRUMAA ESINDUS

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud
Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

Avatud UUS esindus Jõhvi ESPAK-is, Lille 3, kontakt: 51 51 640

Rakveres asume Tallinna tn 49
Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

Telli katus juba täna!

Järelmaksu
võimalus

• Paljudes värvides õhukesi kardinaid
• Laias valikus külgkardinakangaid
• Mööbliriideid ja laudlinariideid
• Rahvariieteks triibukangaid
• Liimiriiet ja vatiini
• Atlaspaelu ja pitspaelu
• Suurepärane valik voodipesukangast
• Lukke, niite ja muud

õmbluseks vajalikku

Meestekauplus
Kroonikeskuses
E-R 9-19
L 9-17
P 10-15

Kogu kaup - ülikonnad, püksid, joped,
teksapüksid, kudumid, päevasärgid jne

vähemalt -40%

Lõpumüük

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Kauplus Kadrinas
tel 322 5058, 505 5214, 506 9175

MÜÜK, VARUOSAD
JA REMONT

DISAIN AVALIKUS RUUMIS
19. märts 2014

Rakvere Targa Maja Saalis, Turu plats 2

* Kärt Ojavee nutikad tekstiilid
* Jan Graps Rakvere Targa Maja

uudsest sisekujundusest
* EEK Mainor disaininäituse ÜDi-3 avamine

Osalustasu 10.-

Vaata konverentsi kava ja registreeru
www.rakveretarkmaja.ee
info@rakveretarkmaja.ee

TARGA MAJA TEMAATILISED TEABEKONVERENTSID 2014

E-Sigareti pood Vaala Keskuses

E-sigareti stardikomplekt
alates 20 eurot

Vedeliku hind 5 eurot

Telefon: 501 3393

Suurim valik e-vedelikke Parandame Teie ehteid

Valmistame käsitöökette


