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Igaüks
valib!
Valimata jätmine
on kõige halvem valik.
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3. märts on valimispäev! 
Tänan teid kõiki, kes te oma 
hääle e-valimistel või eel-
hääletamisel andsite Kesk-
erakonnale. Väga tänan 
kõiki teid, kes te usaldasite 
anda just mulle võimaluse 
olla järgmine meie maakon-
na saadik Riigikogus ning 
olete juba minu poolt hääle-
tanud, aitäh!

Kuigi poliitikas ei ole 
minu aeg olnud pikk, siis 
ettevõtluskogemus, mitte-
tulundusühingu juhtimine, 
panus erinevatel juhtudel 
vabatahtlikuna ning nüüd 
kohaliku omavalitsuse töö 
abilinnapeana nii mitmetes 
valdkondades, see kõik kok-
ku andsid mulle kindluse 
Riigikogu valimistel kandi-
deerimiseks. Ja me kasvame 
läbi kogemuste.

Inimesena olen alati seis-
nud õigluse eest, inimes-
te eest, kes vajavad tuge ja 
märkamist. Soovin solidaar-
set ühiskonda, kus kõigil 
on hea elada – meie pered 
on väärtustatud, tervishoid 
heal tasemel ja kättesaadav, 
eakad ei ela vaesusriskis, 
vaid saavad pensioni, mis 
võimaldab neile muretuma 
elu, ettevõtlus areneb ning 
riik tagab elu võimalikku-
se nii linnas kui maal. Selle 
eest soovin seista!

Erakonnad annavad vali-
miste eel erinevaid lubadu-
si ja palju on vastandumist, 

konkurendi maha tegemist, 
et lubatakse midagi utoopi-
list. Keskerakond ei tagane 
valitsuse moodustamisel 
eesmärgist ehitada õiglast 
riiki, mis seisab iga inime-
se eest – maksumuudatus 
ei tohi aidata vaid jõukamat 
osa, pensioneid peab era-
korraliselt tõstma, laste- ja 
perede toetused peavad 
kasvama, põllumeeste toe-
tamist tuleb jätkata, sest ta-
sakaalus regionaalareng on 
oluline. Niisamuti ei tohi 
arstiabi kättesaadavus sõltu-
da abivajaja rahakotist. Ter-
vishoiu süsteemi on Kesk-
erakonnal plaan panustada 
järgneva 5 aasta jooksul 300 
miljonit eurot.

Poliitikat teevad aga ini-
mesed ja see, missugused lu-
badused lähevad koalitsioo-
nileppesse ning hakatakse 
ellu viima, sõltub ka teie va-
likutest – sellest, kes võidab 
valimised. Juba ülehomme, 
3. märtsil on võimalus Teil, 
kes veel valinud ei ole, teha 
oma otsus ja anda hääl ühe-
le inimesele, keda usaldate 
esindama oma maakonda 
järgmises Riigikogu koos-
seisus.

Mina olen alati valinud 
inimest, kelle väärtushin-
nangutes ma ei kahtle, kes 
on aus, töökas ja usaldus-
väärne ning kodukoha pat-
rioot. Minul on vedanud, 
sest ma ei ole pidanud selles 

Kui 24. veebruaril jälgis suur 
osa eestlastest telerist presi-
dent Kersti Kaljulaidi vastu-
võttu, siis eelnevatel päevadel 
toimusid pidulikud koosviibi-
mised ka paljudes Eesti oma-
valitsustes. Rakveres peeti 
vastuvõtte lausa kahel päeval 
järjest – mõlemal õhtul oli ligi 
400 inimest mahutav teatri-
saal rahvast täis.

22. veebruaril võõrusta-
sid külalisi Rakvere linnapea 
Marko Torm ja linnavoliko-
gu esimees Mihkel Juhkami. 
Õhtu algas kontsert-aktusega, 
kus esmalt pidas meer kõne, 
milles kutsus inimesi üles po-
sitiivsusele.

Seejärel anti üle Rakvere 
linna Kroonmärgid. Tänavu 
pälvisid tunnustuse HKScan 
Estonia juhatuse esimees 
Anne Mere, Rakvere Era-
gümnaasiumi direktor ja ette-
võtja Anne Nõgu, OÜ Liliina 
juht ja Rakvere Võrkpalliklu-
bi treener Mehis Täpp ning 
Rajaotsa Muusikakooli juht 
Toomas Rannu. Aktusel as-
tusid üles Solare kammerkoor 
ja koorstuudio ning Tarvan-
pää tantsijad.

Pidulistele mängis tantsuks 
Lauri Liiv Swing Band, nauti-
da sai ilutulestikku ning õhtu 
lõpetas rokkansambel Elep-
hants From Neptune.

23. veebruaril koguneti 

Nädalavahetusel 
vallutasid teatri vastuvõtulised

Armsad Lääne-Virulased!

teatrimajja Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu juhatuse esi-
mehe Einar Vallbaumi ja te-
gevjuhi Sven Hõbemägi vas-
tuvõtule, mille juhatas sisse 
samuti kontsert-aktus.

Omavalitsusliidu juhatuse 
esimehe ettevõtlusele kesken-
duvale ning poliitikute suhtes 
kriitilisele sõnavõtule järgne 
maakonna teenetemärkide ja-
gamine. Kuldse vapimärgiga 
tunnustati Riho Hütti, Sven 

Neudorfi ja Tõnu Palju, hõ-
bedase vapimärgiga Andrejs 
Spridzānsi. Seejärel esitasid 
Üllar Saaremäe ja Jaan Sööt 
ühiskava, kus põimusid luule 
ja muusika.

Peoõhtul pakkusid mee-
lelahutust ansamblid Ven-
nad Priksid ja Fantaasia ning 
Märt Agu tantsukollektiiv.

Liisi Kanna

Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu vastuvõtt.
Foto: VIROL / Meelis Meilbaum

inimeses pettuma ja ta on ol-
nud mulle suureks eeskujuks. 
Ka mina teen kõike minule 
usaldatut suure pühendumu-
se, austuse ja kohusetundega. 
Luban nii jätkata.

Osutudes valituks, luban 
kohusetundega ja väärikalt 
esindada oma kodumaakonna 
inimesi Riigikogus.

Virumaa on virulaste hoida. 
Ärge jätke otsustamist kellegi 
teise hooleks. Minge valima!

Tänulik olen teie toetuse 
eest minu kandidatuurile.

Parimate soovidega

Triin Varek,
Rakvere abilinnapea,

Keskerakond



Soodustus ei laiene juba allahinnatud ja tellitavatele toodetele.

2.-3. MÄRTS

KOGU TAVA-
HINNAGA KAUP

L-P
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MÕNE REAGA

Eesti Vabariigi 101. aasta-
päeva eel andis president 
Kersti Kaljulaid üle 112 
teenetemärki. Tunnusta-
tute seas oli ka Lääne-
Virumaa ettevõtja, AS 
OG Elektra omanik Oleg 
Gross, kes pälvis Valge-
tähe IV klassi teenete-
märgi.

Liisi Kanna

Arvo Pärdi Keskuses toimu-
nud tunnustuste üleandmisel 
peetud kõnes avaldas pre-
sident Kersti Kaljulaid hea-
meelt, et aumärkide saajate 
ridades on ka ettevõtjaid, ja 
seejuures väga erinevatelt 
elualadelt.

„Eks eksportivad- ja iduet-
tevõtjad saavad riigilt üsna 
palju tähelepanu, nad saavad 
koos poliitikutega maailma 
avastada ja niimoodi tunne-
vad end ehk selgelt osalisena 
selles Eesti eduloo kirjutami-
ses. Aga siin on ka selliseid et-
tevõtjaid, kelle töö on suuna-
tud Eesti inimesele, tihtipeale 
sellisele, kes suurlinna tule-
dest üsna kaugel on. Ja küll 
on hea, et ka neile inimestele 
mõeldes ikka Eestis ette võe-

LIIKLUSÕNNETUS
26. veebruaril kella 7.50 ajal toimus liiklusõnnetus Rakvere vallas 
Vanamõisa-Veltsi-Päide tee 7. kilomeetril, kus sõiduautot Opel 
Combo juhtinud 40aastane mees kaotas sõiduki üle kontrolli ja 
sõitis vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu liikunud sõi-
duautoga Audi A4, mida juhtis 29aastane naine. Audi juht toime-
tati Rakvere Haiglasse kontrolli.

KELMUS
25. veebruaril teatas 24aastane mees, et kandis üle 210 eurot mo-
biiltelefoni iPhone ostuks, mille müügikuulutus oli avaldatud 
sotsiaalmeediavõrgustikus Facebook. Ostja kaupa kätte ei saanud 
ning talle ei tagastatud ka raha.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
Politsei sai teate, et 24. veebruaril löödi Viru-Nigula alevikus 
39aastast meest. Mehel oli tekkinud konflikt inimestega, kes olid 
pidulikul lipu heiskamisel ning keda häiris autost kostuv vali 
muusika. Täpsemad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

Rakvere linn uuendab 
üldhariduskoolide arvutiparki
Läinud aasta lõpus korraldas Rakvere Linnavalitsus hanke ees-
märgiga uuendada linna üldhariduskoolides igapäevases õppetöös 
kasutusel olevaid infotehnoloogiavahendeid. Lähikuudel jõuavad 
koolidesse ühtekokku 184 lauaarvutikomplekti, 255 sülearvutit ja 
136 tahvelarvutit. Investeeringu kogumaksumus on ligikaudu 174 
000 eurot.

Lähiaastate jooksul hakkavad kõik 3. ja 6. klasside riiklikud ta-
semetööd ning 9. klasside lõpueksamid toimuma elektroonselt, 
mis tingib koolide võimekuse sooritada antud tööd kõigis paral-
leelklassides samaaegselt.

Lauaarvuteid ja sülearvutite komplekte hõlmanud riigihanke 
„Rakvere linna üldhariduskoolidele kasutatud infotehnoloogiliste 
vahendite kasutusrendile võtmine“ parim pakkumine oli Digis-
tep OÜ ja OÜ 3 Step IT poolt tehtud ühispakkumus summas 122 
059,16 eurot (lisandub käibemaks).

Hanke tulemusel saab reaalgümnaasium 79 lauaarvutikomplek-
ti ja 97 sülearvutit, gümnaasium 49 lauaarvutikomplekti ja 130 sü-
learvutit, põhikool 31 lauaarvutikomplekti ja 18 sülearvutit ning 
täiskasvanute gümnaasium 25 lauaarvutikomplekti ja 10 sülear-
vutit.

Lihthanke „Rakvere linna üldhariduskoolidele uute tahvelar-
vutite kasutusrendile võtmine“ parima pakkumuse tegi Green IT 
OÜ summas 23 011,20 eurot (lisandub käibemaks).

Hanke tulemusel saab reaalgümnaasium 50, gümnaasium 50, 
põhikool 26 ning täiskasvanute gümnaasium 10 tahvelarvutit.

Kuulutaja

MUST KROONIKA Oleg Gross pälvis 
presidendi teenetemärgi

takse,“ sõnas Kersti Kaljulaid.
Öeldu ilmekaks näiteks on 

ettevõtja Oleg Grossi tegevus, 
kes ka tunnustustseremoo-
niale saabus otse Narvast, kus 
avati jaeketi Grossi Toidu-
kaubad uus kauplus. „Päev oli 
väga tihe, kell 10 pidin olema 
Narvas ja 12.15 juba Laulas-
maal presidendi vastuvõtul,“ 
rääkis Gross, lisades, et kui tal 
poleks olnud võimalik kop-
teriga lennata, siis poleks sel 
korral mõlemast sündmusest 
osa võtta õnnestunud.

Narvast sai Oleg Gross kaa-
sa ka head soovid riigipeale. 
„Vestlustes inimestega mai-
nisin, et pean kahjuks lahku-
ma, et presidendi vastuvõtule 
minna. Ja Narva inimesed pa-
lusid anda presidendile edasi 
tänusõnad selle eest, et neid 
märgatud on. Andsin pre-
sidendile tervitused edasi ja 
teda väga elavalt huvitas, et 
Narvas tema projekti tähele 
on pandud,“ rääkis Gross.

Ettevõtja hinnangul oli see 
ehe näide, et Kersti Kaljulaid 

on sealsete inimesteni tõesti 
jõudnud. „See tõestab järje-
kordselt, et vene inimestega 
peab suhtlema ja peab nende-
ni tee leidma. Neid saab väga 
hästi meie ühiskonda siduda, 
kui nendega õigesti käituda,“ 
sõnas Gross.

Tunnustuse üle oli ettevõt-
ja, kelle esitas aumärgi saajaks 
küll Eesti Autospordi Liit, 
mõistagi rõõmus. „See oli 
loomulikult suur au ja väga 
meeldejääv üritus – ega elus 
ju selliseid hetki palju ei ole. 
Muidugi oli tunnustus ka ül-
latuseks, sest nagu me teame, 
ettevõtjaid teenetemärkide 
saajate hulgas väga palju ei 
ole,“ jagas Oleg Gross emot-
sioone.

Samas nentis ta, et maa-
konnas on kindlasti veel pal-
ju inimesi, kes esile tõstmist 
vääriksid: „Nagu ka president 
oma kõnes ütles, mida roh-
kem Eesti inimesed märkavad 
ja kandidaate esitavad, seda 
enam on neid, kelle tegevust 
tunnustatakse. Kui oleks roh-
kem märkajaid, oleks tulevi-
kus ehk ka Lääne-Virumaal 
tunnustuse saajaid rohkem.“

Oleg Gross kandmas vast saadud Valgetähe IV klassi teenetemärki.
Foto: Liisi Kanna
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Möödunud reedel avas 
uksed Grossi Toidukau-
pade teine kauplus Nar-
va linnas, see ei jää piiri-
linnas aga sugugi viima-
seks.

Liisi Kanna

Möödunud aasta septembrist 
alates tegutseb Narvas esime-
ne AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
kauplus. Eelmisel reedel avati 
veel teinegi.

Uus kauplus asub aadressil 
Rakvere tänav 71 paiknevas 
Narva Megamarketis – hoo-
ne kuulub tervenisti AS OG 
Elektrale. Tegu on kümme 
aastat vana majaga, mis nüüd 
kaasajastati.

„Maja on suur – 4000 ruut-
meetrit. Seal on väga palju 
rentnikke,“ märkis ettevõtte 
omanik Oleg Gross, lisades, et 
praegu tegutseb seal ka Rimi, 
lisaks on hoones näiteks ap-
teek, Omniva postkontor, 
mööblipood ja lillelett. Grossi 
Toidukaupade kaupluse kogu 
pind on 1200 ruutmeetrit.

Avamispäevast olid ette-
võtjal vaid positiivsed mul-
jed. „Rahvas oli väga uudis-
himulik – inimesed tulid ligi 
ja olid hästi avatud,“ rääkis 
Gross, lisades, et ka esimene 
nädal näitab, et uus kauplus 
on klientide poolt hästi vastu 
võetud.

Ka uut kauplust uudistama 
tulnuilt võis kuulda palju kii-
dusõnu. „Mul oli hea meel 
juba siis, kui meil esimene 
Grossi kauplus avati. Narva 
on küll üsna suur linn, aga 
täiesti uus kaubakett annab 
ikkagi veel suurema valiku-
võimaluse,“ rääkis kohalik 
elanik Roman. „Megamarket 
on aga me kodule lähemal, 
arvan, et seda poodi hakkan 
veel sagedamini külastama.“

Narvalasele Marinale hak-
kas silma uue kaupluse mit-
mekesine kaubavalik. „Täna 
on siin küll palju sagimist, aga 
esmamulje sain kätte ja tões-
ti – olen isegi üllatunud. Esi-
mesena hakkas silma lihalett, 
aga oli ka palju muud, mille 
pärast ilmselt just siia tulla ta-
sub,“ sõnas ta.

Omanik Oleg Gross märkis, 
et Narva kauplustesse paigu-
tatakse teadlikult suurema 
pinnaga kaarletid ja tugev 
rõhk ongi just lahtise kauba 
pakkumisel. „Vene perenai-
ne on toore liha ja meie ku-
linaarsete toodete väga suur 
ostja. Narvas ja teistes vene 
rahvusest ostjatega kauplus-
tes on meie omatoodangu 
osakaal keskmiselt kaks korda 
kõrgem. Kui mujal moodus-
tab omatoodang veidi üle 10 
protsendi, siis seal umbes 25 
protsenti käibest,“ tõi ette-
võtja esile. „Neil on väga tu-
gev kodus toidu valmistamise 
harjumus.“

Gross rääkis, et uus kaup-

Grossi Toidukaubad jätkab laienemist Narvas

lus on ettevõtte võimete pii-
ril, seal on väljas laiendatud 
sortiment – praegune maksi-
maalne kaubavalik. Ettevõtja 
nentis, et järjest uusi kauplu-
si avades on üha enam näha, 
kuivõrd ülekoormatud on 
nende keskladu. „Meil käib-
ki täie hooga kesklao ehitus. 
Loodame uue kesklao ja jao-
tuskeskuse 2019. aasta lõpuks 
tööle saada. Praegu see pool 
n-ö lonkab,“ tõdes Gross.

Selle aasta plaanidesse kuu-
lub ka kolmas Narva kauplus 
Tallinna maantee ääres Tem-
po keskuses, mis loodetakse 
avada jaanipäevaks. Lisaks on 
alustatud uue Võru kaupluse 
ehitusega.

Avamisel oli palju uudistajaid.

Erilist huvi võis kohe esimesel päeval näha lahtise kauba leti vastus.

Kauplusega tutvuma tulnud rahvas oli lõbusas meeleolus ning ka jaeketi omanik Oleg Gross tõi esile inimeste 
suhtlusalti ja avatud oleku.

Fotod: Üllar Lehesoo



Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
rtx@rtx.ee  või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

RTX Lines OÜ otsib oma meeskonda
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Töö-
kuulu-
tused 
leiad

lk16
• Kutsume teid veebruaris alga-
vatele hispaania keele kursus-
tele. Tunnid neljapäeviti Rakvere 
Kultuurikeskuses (Kreutzwaldi 2, 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com

• Inglise keele vestluse kiirkursus 
20 tundi (vajadusel jätkame) algaja-
tele ja taasalustajatele kesktasemele 
Tsentrumis, Koidula 1 alates E 4.03 ja T 
5.03 kella 18-19.30. Hind 60 €, sisaldab 
õppematerjale. Reg tel 5566 1419

KOOLITUS

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?



MEESKOND

Jüri Ellram

Kuulutaja reede, 1. märts 2019 7UUDISED

Elektrilevi kiire interneti 
võrgu ehitus on jõudnud pro-
jekteerimise faasi. Äsja lõp-
pesid projekteerimishanked, 
mille alusel leidis Elektrilevi 
selleks aastaks projekteerijad 
ligikaudu 500 kilomeetri si-
deliinide ehitamiseks.

„Kõik projekteerimisse an-
tud liinid ei pruugi veel sel 
aastal ehituseni jõuda, kuid 
eesmärk on 2019. aastal kiire 
interneti võrku ühendada vä-
hemalt 10 000 majapidamist,“ 
ütles Elektrilevi sidevõrgu 
ehituse juht Mario Vee ning 
täpsustas, et esimestes piir-
kondades peaks võrgu ehitus 
algama mais.

Elektrilevi tahab viie aasta 
jooksul kiire interneti võrku 
ühendada ligikaudu 100 000 
hoonet ja viia valguskaabli 
tehnoloogial põhineva side-
võrgu kõikidesse Eesti maa-
kondadesse. Avatud ehk ope-
raatorineutraalse võrgu kau-
du saavad internetiteenust 
osutada võrdsetel tingimustel 
kõik sideoperaatorid.

„Esimene aasta on uue mu-
deli käimasaamise aasta – 
järgmistel aastatel on kavas 
ehitustempot suurendada. 
Nii tegime ka hanked varu-
ga, arvestades, et intensiivse 
projekti käigus ei pruugi kõik 
projektid lõpuks kiiresti va-
jalikke kooskõlastusi saada ja 

kohe ehituseni jõuda – pro-
jekteerime teadlikult rohkem 
kui on valmisehitamise ees-
märgid,“ selgitas Vee.

Ta rõhutas, et sidevõrgu 
ehitamise võtmekohaks on 
koostöö nii kohalike oma-
valitsuste kui ka maaomani-
kega, kelle valdusi sidevõrk 
läbima hakkab. „Kuna me 
paigaldame valguskaabli val-
davalt õhu-
liinina ole-
masolevatele 
elektrimasti-
dele, siis pal-
jude maaoma-
nike jaoks on 
ainsaks muu-
tuseks see, et 
nende maal asuvate mastide 
vahel on üks juhe lisaks. Kuid 
osal juhtudest tuleb meil ra-
jada ka täiesti uus trass, mis 
nõuab kasutusõiguse sõlmi-
mist maaomanikuga,“ ütles 
Vee.

Täpsed asukohad, kuhu 
Elektrilevi kiire interneti 
võrk 2019. aastal jõuab, saa-
vad paika aprillis. Esimesel 
aastal on kavasse võetud need 
piirkonnad, kus tulenevalt 
elektrivõrgu parameetritest 
on võimalik ehitust kiiremini 
ja soodsamalt korraldada, sa-
muti on arvestatud sooviaval-
duste hulka.

Aprillis saab Elektrilevi ja-

gada esmalt asulapõhist ja 
seejärel järguti aadressipõhist 
infot 2019. aasta plaanide 
kohta ja teavitada ka sellest, 
millise sammuga liigutakse 
järgmiste aastate ehituskava-
de paika saamisel ja avalikus-
tamisel. „Mõistame, et ini-
mestel on ootus saada võima-
likult ruttu infot, kas ja millal 
Elektrilevi nende koduni 

kiire inter-
neti võrguga 
jõuab. Selleks, 
et saaksime 
jagada aga 
asjakohaseid 
lubadusi, tu-
leb hetkel veel 
varuda kan-

natust,“ ütles Elektrilevi side-
teenuste juht Oliver Ruus.

„Kindlasti soovime aga ap-
rillis anda vähemalt esmast 
tagasisidet kõikidele soo-
viavalduse esitanutele. Samu-
ti ei pea muretsema need, kes 
avaldust teinud ei ole – enne 
ehituse algust konkreetses 
piirkonnas anname e-kirjaga 
kõikidele piirkonna inimes-
tele sellest teada,“ ütles Ruus 
ning lisas, et sooviavaldus-
te vastuvõtmine veebilehel 
elektrilevi.ee/kiireinternet 
jääb avatuks ka edaspidi.

Kuulutaja

Projekteerimisse anti üle 500 
kilomeetri kiire interneti võrku

Aprillis saab Elektrilevi ja-
gada esmalt asulapõhist 
ja seejärel järguti aad-
ressipõhist infot 2019. 
aasta plaanide kohta.
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TÄNA MAAILMAS

220 aastat tagasi, 1. märt-
sil 1799. aastal keelustas 
Venemaa keiser Paul I 
valsi tantsimise. Tugev 
opositsioon tekkis valsi 
vastu aga ka teistes rii-
kides.

Allan Espenberg

Valss ilmus Kesk-Euroopas-
se 18. sajandi lõpus. Arva-
takse, et tants sündis kusagil 
Saksamaa ja Austria kandis 
ning muutus populaarseks 
1780. aastatel Viinis. Tantsu 
kasutas Mozart oma ooperis 
„Don Giovanni“ (esiettekan-
ne 1787) ja Goethe mainis 
seda oma romaanis „Noore 
Wertheri kannatused“ (ilmus 
1774).

Ka Hispaania helilooja 
Vicente Martín y Soleri koo-
milises ooperis „Una cosa 
rara“ (esietendus 1786) esi-
nes valssi: koguni mitu paari 
tegelesid samaaegselt valsi 
tantsimisega. Siiski tehti selle 
tantsustiili aadressil rohkem 
kriitikat kui avaldati poole-
hoidu.

Valssi peeti 
labaseks tantsuks
Venemaa puritaanlik kõrg-

seltskond võttis valsi vastu 
väga jahedalt. Esijoones pee-
ti seda liiga vabameelseks, 
vulgaarseks, amoraalseks, 
ebasündsaks, häbiväärseks. 
Tantsu vastased tõstsid suurt 
lärmi eeskätt sellepärast, et 
valss lubas partneritel olla 
teineteisele väga lähedal. Ka 
paljud emad ei lubanud oma 
tütardel seda tantsu tantsida.

Senimaani olid enamuses 
tantsudes partnerid puudu-
tanud teineteist vaid sõr-
meotstega, aga uue tantsuga 
tuli suur muutus: valsi ajal 
hoidis mees oma kätt naise 
pihal, mida peeti moraali ja 
traditsioonide räigeks rikku-
miseks. Mõne meelest oli see 
lausa ülim kõlvatus. Eriti pa-
hased olid usutegelased, kelle 
meelest polnud valss midagi 
muud, kui labane ja patune 
tants.

Kui valss jõudis Venemaale, 
siis ei kiitnud seda heaks ka 
valitsejad: selle olemasoluga 
ei tahtnud leppida ei keis-
rinna Katariina II ega keiser 
Paul I, kusjuures eriti suur 
valsivastane oli Pauli abikaasa 
Maria Fjodorovna. Nii juh-
tuski, et Paul I keelas erimää-
rusega valsi tantsimise Vene-
maa õukondades.

Aastatel 1796–1801 valit-
senud Paul I põhjendas val-

1799: Venemaal keelati valsi tantsimine

si keelustamist asjaoluga, et 
mees peab valssi tantsides 
hoidma daami kahe käega, 
kuid seda peeti korralikus 
seltskonnas lubamatuks. Li-
saks põhjendati keeldu ka 
sellega, et valsiliigutused on 
ebaviisakad ja naiste väärikust 
alandavad.

Samas oli liikvel kuulujutt, 

et keelu põhjus oli hoopis 
mujal: nimelt polevat kohma-
kas keiser saanud selle tant-
su tantsimisega hakkama ja 
kukkus valsi keerutamise ajal 
käpuli. Maha kukkudes olevat 
ta märganud juuresviibivate 
inimeste näos irvitust, mis 
ajas ta nii marru, et otsustas 
sedavõrd karmilt reageerida.

Siiski lubas Paul I aeg-ajalt 
valssi õukonnas tantsida, kuid 
sellelgi oli oma põhjus. Keiser 
armus noorde kaunitari Anna 
Lopuhhinasse, kuid naine oli 
suur tantsuhuviline ja pidas 
valssi parimaks tantsuks. Et 
rahuldada Anna tantsukirge, 
korraldas Paul I balle, kus lu-
bati ka valssi tantsida. Seejuu-
res hindas keiser kõrgelt või-
malust hoida tantsimise ajal 
Annat võimalikult enda lähe-
dal ja sosistada naisele kõrva 
meelitusi.

Valsivastased 
ka Euroopa riikides
Kui Paul I suri, siis ei julge-
nud Maria Fjodorovna po-
jad – Aleksander I ja Nikolai 
I – ema soovist üle astuda ja 
valsikeeldu tühistada. Paul I 
järeltulijana troonile saanud 
Aleksander I (valitses 1801–
1825) pidas valssi samuti lii-
ga vabameelseks, vähemalt 
sõnades. Isegi reformimeelne 

riigimees Mihhail Sperans-
ki kirjutas tollal oma tütrele: 
„Väga kahju, et tobe valss on 
asunud prantsuse kadrillide 
asemele, kuid on lootust, et 
see muutub meilgi sama väe-
tiks ja naeruväärseks, nagu 
mitmes riigis on juba juhtu-
nud.“

Venemaa oli üks esimesi 
riike maailmas, kus valss ki-
hutati ballisaalidest minema, 
kuid ta polnud sugugi ainus. 
Ka teistes riikides tekkis val-
si vastu tugev opositsioon. 
Näiteks Suurbritannias, kuhu 
valss jõudis 1797. aastal, tegi 
valsivastase avalduse 1812. 
aastal kuulus luuletaja Geor-
ge Gordon Byron isiklikult, 
pühendades sellele satiirilise 
poeemi „Waltz“.

Üks prantsuse kirjanik ole-
vat täheldanud: „Ma saan aru, 
miks emadele meeldib valss, 
aga miks nad lubavad seda 
tantsida oma tütardel?“ Aga 
Saksa keisri õukonnas oli 
valss keelatud koguni 1888. 
aastani. Viinis aga lühenda-
ti valsitantsu pikkust ja üle 
kümne minuti ei tohtinud 
valss kesta.

Vaatamata keelule tant-
siti valssi samas eraballidel 
Venemaal rohkesti ja pärast 
1812. aasta sõda prantslaste-
ga muutus valss koguni üheks 

armastatumaks tantsuks. Aga 
eriti läks valss moodi pärast 
Viini kongressi 1815. aastal, 
kui päeval lahendasid dip-
lomaadid Euroopa poliitilisi 
probleeme, aga õhtuti vihtu-
sid tantsu seltskonnaüritustel 
ja ballidel, kus peaosa oli val-
sil. Tollal külastas Viini suur 
hulk tähtsaid inimesi – ku-
ningaid, keisreid, õukonna-
tegelasi, kirjanikke, suurilma-
daame – ning kõik tantsisid 
valssi vaimustunult ja nõrke-
miseni.

Valsikeeld tühistati Vene-
maal ametlikult 1828. aastal, 
kui suri Paul I abikaasa Maria 
Fjodorovna, kes oli võidelnud 
valsi vastu praktiliselt oma 
viimaste tundideni. Seejärel 
ei peetud valssi enam vul-
gaarseks ja iga aastaga muu-
tus see üha populaarsemaks, 
kuigi veel 1825. aastal Harki-
vi linnas ilmunud kõrgselts-
konnatantsude juhendis oli 
kirjutatud: „See tants, milles 
partnerid keerutavad ja lähe-
nevad, nõuab vajalikku ette-
vaatust. Peaasi, et ei tantsi-
taks liiga lähedal teineteisele, 
kuna see ei oleks kombekas.“

Valss on üks vähestest tant-
sudest, mis elas üle nii 19. kui 
20. sajandi ning on jäänud 
moe- ja ballitantsuks tänase 
päevani.



REKLAAM

Friederike Beck käsitleb selles raamatus põhjali-
kult EL-i, ÜRO, ülirikaste rahvusvaheliste fondide 
ja valitsusväliste organisatsioonide elitaarseid 
võrgustikke, mis on Euroopasse suunduva piira-
matu migratsiooni taganttõukajad ning võtavad 
endale teatud liiki autoriõiguse „inimlikkusele“ ja 
„humaansusele“, et suunata sel viisil tähelepanu 
eemale tegelikelt, sageli ülimalt omakasupüüd-
likelt eesmärkidelt.

Saksa autori suur paljastusraamat  
massiimmigratsiooni  õhutajatest ja 
nende  tegelikest  motiividest

„Salajane migratsiooniplaan” annab 
vastuseid, mida mujalt ei leia. 

Raamat ilmub märtsi teises pooles

Valisime vestlusteemaks 
pagulasprobleemi ja hil-
juti suuri pingeid tekita-
nud ÜRO rändepakti 
vastuvõtmise.

Aarne Mäe

Anti Poolamets on märtsis 
ilmuva raamatu „Salajane 
migratsiooniplaan“ kirjastaja. 
See raamat kirjeldab põhjali-
kult, kuidas ülirikaste fondide 
nagu George Sorose võrgus-
tikud, kavalate poliitikute ja 
mitme rahvusvahelise orga-
nisatsiooni juhtimisel lam-
mutatakse arengumaadest pä-
rit sisserände abil Euroopat.

Kuidas lühidalt kokku 
võtta pagulaste ja rände-
leppe mõju Eestile ning 
lääneriikidele?

Lääne-Euroopa jõuluturud 
näevad juba mitu aastat välja 
justkui pioneeripataljoni har-
jutusväljakud – betoonplok-
kide read, mille taga jõulu-
vana ja lapsed vanu kombeid 
harrastavad. Neile, kes ohu 
eest hoiatavad, on kleebitud 
hulk silte – vihakõnelejad 
ja hirmutajad. Mis sest, et 
ÜRO rändelepingu vastu on 
ülekaalukas osa valijaid ning 
mitte ainult EKRE omad. 
Miskipärast kartelliparteid 
oma valijate häält ei kuula.

Isegi sotsiaaldemokraati-
de read on seetõttu hakanud 
hõrenema ja mõne päevaga 
pärast ÜRO rändelepingu all-
kirjastamist ja Indrek Tarandi 
juhtumit oli neil 22 väljaastu-
jat. Kunagi õpetajate palgast 
rääkinud sotsid on nüüd hoo-
pis moslemitest migrantide 
eestkõnelejad. See, et sotside 
eestvedamisel ülistatakse aja-
lehe esikülgedel moslemipa-
gulasi, leitakse neile tasuta 
eluase ja pika nimekirja jagu 
muid hüvesid on sügavalt 
ebaeetiline oma rahva suhtes.

Sel ajal, kui härrassotsid 
nõuavad Aafrikale ja Aasia-
le arenguabi andmist „jõuka“ 
Eesti arvel, istuvad paljud 
meie pered külmas kodus ja 
pensionärid vaatavad, kuidas 
ots-otsaga kokku tulla. Need, 
kes laulva revolutsiooni ajal 
hüüdsid „peatagem Lasna-
mäe!“, ei lase end nii lihtsalt 
eksitada. Rändelepe, mis on 
lausa ood migratsioonile, an-
nab arengumaalastele üksnes 
privileege juurde. Üksikasja-
lik tekst, mille vigadest kubi-
sevat tõlget said nii Riigikogu 
liikmed, kui rahvas lugeda 
alles viimasel hetkel, hägus-
tab veelgi piire illegaalse ja le-
gaalse migratsiooni vahel.

Lääneriigid saavad selle le-
pinguga kaela pika nimekirja 
kohustusi, millest peamiseks 
on avada oma rahva jaoks 
loodud jõukus miljonitele 
ränduritele, kes tahavad lää-
ne sotsiaalabist viimast võtta. 
Leping on kui Aafrika diktaa-
torite unelm, kes oma ülerah-

vastatud maalt osa inimesi 
läände ülalpidamisele anna-
vad. Vastu pole lääneriikidel 
midagi saada ning pinged 
peale aastaid kestnud miljo-
nite pagulaste sissemarssi on 
tõusmas haripunkti. Terro-
ritegude jätkumine on Lää-
ne-Euroopa letargiast üles 
äratanud. Itaalia uus valitsus 
lõi korra majja ja lõpetas üle 
Vahemere toimuva inimkau-
banduse.

Ent Hispaania vasakpoolsed 
tõmbasid ukse pärani ning 
kümned tuhanded Aafri-
ka-araabia rändurid voolavad 
teist teed pidi Euroopasse.

Eesti valitsuse otsus rän-
deleppele heakskiit anda 
saab Strasbourgis hukkunute 
taustal sünge varjundi. Kui 
Belgias viis rändepakti toe-
tamine flaami rahvuslaste 
partei „Uus-Flaami Allianss“ 
valitsusest lahkumiseni, siis 
IRL jätkas kahepalgelist män-
gu, jättes katuserahade tae-
vamanna pärast kasutamata 
võimaluse sirge seljaga valit-
susest minema kõndida.

ÜRO rändelepingu vastu-
võtmise protsess oli silma-
paistvalt ebademokraat-
lik. Milles see väljendus?

Tegu on väga pika ja detail-
se dokumendiga, mille amet-
likuks nimeks on „Globaalne 
raamistik ohutu, korrastatud 
ja reeglipärase rände jaoks“ 
– lühidalt öeldes „globaalne 
ränderaamistik“.

„Globaalse ränderaamis-
tiku“ lõplik tekst valmis 13. 
juulil 2018. aastal. Juba 10.–
11. detsembril hääletati Mar-
rakechis lepingu vastuvõtmi-
se üle.

ÜRO Peaassamblee võttis 
19. detsembril selle ametli-
kult vastu. Lepingutekstide 
valmimise lühike periood ja 
tõlke valmimine alles peale 
korduvat nõudmist näitab, 
kuidas taheti ninapidi vedada 
mitte üksnes rahvast, vaid ka 
parlamendi liikmeid. Nii pi-
did isegi parlamendisaadikud 
leppima ingliskeelse tekstiga. 
Välisministeeriumi veebile-
hel avaldatud informatsiooni 
kvaliteet oli pehmelt öeldes 
eksitav. Ka meediakanalid 
vaikisid alguses nagu kokku-
lepitult.

Kui lõpuks aruteluks läks, 
siis ei teinud lepingut läbisu-
ruvad erakonnad seda oma 
vabal tahtel, vaid neid algata-
sid üksikisikud, näiteks advo-
kaat Helen Hääl ajakirjandu-
ses ning Eesti Konservatiivne 
Rahvaerakond Riigikogus, 
kutsudes inimesi salatseva 
rändeleppe läbisurumise vas-
tu meelt avaldama.

Kui tekstidest olid lõpuks 
tõlked valmis, selgus, et kõige 
tähtsam siduv sõna „Globaal-
ses ränderaamistikus“, nimelt 
„kohustus“ (seda kasutatakse 
tekstis 86 korda) on eesti-
keelses tekstis tõlgitud kui 
„pühendumine“. Tegelikult 

EKRE esinumber Lääne-Virumaal Anti Poolamets:
„Terrorismivastase võitluse asemel võeti Marrakechis vastu hoopis terroristide liikumist soodustav ÜRO rändeleping.“

kehtib ikkagi teksti inglis-
keelne lõppversioon, mitte 
Eesti välisministeeriumi peh-
mendatud versioon. On selge, 
et leppe läbisurujad ei näinud 
Eestis vähimalgi määral vae-
va, et migratsioonikava oleks 
rahvale teada ja arusaadav.

Siit-sealt tuleb juba uu-
diseid, et rändepakti on 
hakatud samm-sammult 
ellu viima, kuigi enne all-
kirjastamist teatati, et see 
ei seo meid kuidagi. Kas on 
näiteid, kuidas lepingut 
rakendatakse?

Marrakechi rändepakti vari 
on tõusmas kõigi seda heaks 
kiitnud riikide kohale ka sõ-
navabaduse ahistamise kaudu. 
Näiteks käivitas ÜRO peasek-
retär António Guterres uue 
üleilmse strateegia vihakõne 
vastu, mis olevat tema sõnul 
„mürgitamas“ debatti rände 
teemal. Antonio Guterres 
unustas ütlemata, et kogu 
rändepakt on suunatud nõu-
dele, et sihtriigid peavad oma 
ühiskonna migrantide järgi 
ümber kujundama.

Guterres kuulutas stratee-
gia välja ÜRO inimõiguste 
nõukogus, kampaaniat hak-
kab juhtima peasekretäri eri-
nõunik Adama Dieng, kes 
„kujundab süsteemi tasandi 
strateegia ja esitab globaalse 
tegevuskava vihkamiskõnega 
võitlemiseks.“ See pole mida-
gi muud, kui moodne tsen-
suur, mis peab maha suruma 
kriitika ja vaba mõttevahetu-
se ning kahjustama migrat-
siooniründe alla jäänud rah-
vastel ohu suuruse mõistmist.

Peamiselt diktatuuririiki-
dest koosnev ÜRO hakkab 
üha enam näitama oma eba-
demokraatlikku ideoloogilist 
palet. Seal on ju enamuses 
riigid, kes kannatavad ülerah-
vastatuse all ning sooviksid 

hulga inimesi suunata teistes-
se riikidesse, kes neid ühtlasi 
ülal peaksid. Sellega saavuta-
takse kaks eesmärki korraga – 
levitades ühtlasi oma usundit 
ja ideoloogiat lääneriikidesse.

Millise tähenduse annak-
sid möödunud jõulude pai-
ku Strasbourgis toimunud 
jõuluturu rünnakule?

Marrakechi rändeleping oli 
just allkirjastamisel, kui see 
jõhker terrorirünnak Stras-
bourgi jõuluturu juures aset 
leidis. Eestlane Silver Perli 
oli 20 meetri kaugusel kaup-
luse ees, kui 29aastane Stras-
bourgis sündinud ja kasvanud 
Cherif Chekatt hüüdis „Allah 
akbar“, ragisesid lasud ning 
surma sai kolm ja haavata 
kaksteist inimest.

Millist kaitset meie oma po-
liitikutelt terrorismiohu vastu 
saame? Sotsid teatasid rutiin-
selt, et ebainimlikel vägivalla-
tegudel ei saa olla meie ühis-

konnas kohta, ent nõuavad 
samal ajal rändeleppe abiga 
uut islamimigrantide tulekut. 
Reformierakond puges Riigi-
kogus toimunud rändeleppe 
hääletuse ajaks kabinettidesse 
peitu. Politseiamet teatas, et 
Tallinna jõuluturg võetakse 
tugevdatud kaitse alla. KAPO 
ütles, et oht on jätkuvalt ma-
dal. Ometi on Soome kait-
sepolitsei kindlaks teinud, et 
potentsiaal-
sete terroris-
tide hulk on 
seal tõusnud 
370le. Suuri-
mat ohtu ku-
jutavad üksi 
t e g u t s e j a d , 
kes on saanud 
motivatsiooni 
radikaalsest 
islamipropa-
gandast.

Miks ei 
võiks „üksi-
kule hundi-
le“ tulla pähe 
mõte, et rikume ära uskma-
tute elu Tallinnas, Euroopa 
kõige ilusamal jõuluturul? Me 
ei tea loomulikult ka Vao või 
Vägeva pagulaskeskustes ole-
vate võõramaalaste tegelikku 
tausta. Igaühele politseinikku 
sappa ei pane. Ka Strasbourgi 
tulistaja oli politsei ammune 
tuttav ning radikaliseerunud 
moslemite nimekirjas.

Kas EKRE suudaks siiski 
sellele lepingule pidurit 
tõmmata, kui valitsus oma 
otsuse kord juba langetas?

EKRE on teinud omalt 
poolt kõik, et hoiatada aren-
gumaadest tuleneva migrat-
siooni ja sellega seotud terro-
rismi ohtude eest. Üks tähtsa-
maid demokraatlikke tööriis-
tu selleks on meeleavalduste 
pidamine.

Stenbocki maja ja Toompea 
lossi ees lugesin novembris 
toimunud meeleavaldusel 
ette jahmatavaid lõike ÜRO 
rändelepingust ning võrdle-
sin olukorda ENSV ja venes-

tamisega. Paralleelid nõuko-
gude õõnsate, internatsiona-
lismi ülistavate loosungitega 
on ilmsed.

Teine ja peamine viis on 
oma valijate tahet Riigikogus 
teostada. Me saame asju mõ-
jutada nii opositsioonist kui 
valitsuses olles. Opositsioonis 
olles algatasime kvoodipagu-
lasi vastustava allkirjakam-
paania. 40 000 allkirjaga kasti 

andsin ise Rii-
gikogu esime-
hele üle. See 
oli suur hetk, 
sest tundsin, 
et rahvas on 
valelikule po-
liitikale julgelt 
vastu haka-
nud.

Kui saame 
oma valijatelt 
tugeva man-
daadi, siis on 
võimalik, et 
läheme ka va-
litsusse, aga 

kindlasti nõudmisega meie 
piire tugevdada, rangelt im-
migratsiooni kontrollida ja 
takistada kolmanda maail-
ma pagulaste siia saabumist. 
Tegu on pealegi suures osas 
illegaalide-majanduspõgeni-
kega, kes tegelikult peaksid 
ebaseadusliku piirületuse eest 
vangis istuma.

Me ei tea, mis ootab edas-
pidi tõkete taha varjunud 
jõuluootel eurooplasi. Vao 
ja Vägeva küla meil juba on. 
Kaks terrorirünnakus hukku-
nut samuti. Üks oli 21aastane 
tudeng Rickard ja teine Nar-
vast pärit Tatjana. Nad olid 
2016. aastal Prantsusmaal 
Nice’is puhkusel, kui veoau-
toga rahvamassi sõitnud ter-
rorist tappis 84 inimest ja 434 
sai vigastada. Meie poliitikud 
pole sellest midagi õppinud. 
Mina teen omalt poolt kõik, 
et Eesti jõulud ei toimuks be-
toonmüüride taga.

Anti Poolamets: „Kui 
saame oma valijatelt 
tugeva mandaadi, siis 
on võimalik, et läheme 
ka valitsusse, aga kind-
lasti nõudmisega meie 
piire tugevdada, rangelt 
immigratsiooni kontrolli-

da ja takistada kolmanda 
maailma pagulaste siia 

saabumist.“
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KODU

• Müüa 1toaline korter Rakvere kesk-
linnas, III korrus. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter Kundas (III 
korrus). Korter on väga soe, kõik aknad 
päikese poole. Kortermajal toimiv 
ühistu. Kommunaalkulud suvel 25 €, 
talvel 90 €. Läheduses laste mängu-
väljak, kool, spordikompleks, kauplus 
ja apteek. Hind 4000 €. Tel 529 7279, 
518 7977

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa 1toaline korter Tapa kesklin-
nas, Hommiku pst 2, I korrus, maja 
värskelt renoveeritud, maja ees auto-
parkla. Tel 5612 8286

• Müüa kapitaal remonti vajav 2toaline 
ahiküttega korter Tamsalus, Piiri täna-
val. I korrus. Hind 3900 €. Rohkem infot 
tel 5899 8956

• Müüa 2toaline  korter  Sääse l 
(Tamsalu), asub III korrusel, olemas 
ka rõdu. Korter on renoveeritud (aknad 
vahetatud, köögis tehtud remont - k.a 
uus köögimööbel), vannitoas remont 
tehtud - torustik vahetatud, põranda-
küte jne. Möbleeritud (korralik diivan, 
uus sektsioon, magamistoas - voodi ja 
riidekapp). Kommunaalkulud on väik-
sed, naabrid on vaiksed. Korterisse on 
võimalik kohe sisse kolida. Hind 6500 
€. Lisainfo tel 5811 6938

• Müüa 3toaline mugavustega korter 
Kadrinas. Tel 5599 9306

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa kapitaalremonti vajav 4toaline 
korter Viru-Jaagupis. Hind kokkulep-
pel. Tel 5342 0092

• Müüa Roelas kõigi mugavustega 
4toaline korter. Kokkuleppel üüri 
võimalus. Info tel 505 1902

• Müüa maja Rakvere linnas, Ka-
narbiku tn, värskelt renoveeritud, 
olemas garaaž, saunahoone, oma ja 
tsentraalne vesi-kanalisatsioon, õhk-
soojuspump ja voolukivist uus ahi. 
Tel 5887 1954

• Müüa suvila Laitses. Tel 5558 1275

• Müüa 1440 m2 elamumaa Rakve-
res, Terase 13, kauplus Meie taga 
(detailplaneering tehtud, liitumi-
sed olemas). Tel 516 8691

OST

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin osta korterit järelmaksuga. 
Eelistatud oleks Lääne- Virumaal. Ehk 
seisab kellelgi korter tühjana ja oleks 
soov see ära müüa. Sissemakse suuru-
ses jõuame kokkuleppele. Pakkumised 
saata palun meilile: merelaine555@
online.ee

• Ostan Rakvere või Haljala remonti 
vajava korteri. Oodatud kõik pakku-
mised! Tel 518 8770 

• Noor pere soovib järelmaksuga osta 
maja või ridaelamuboksi, Rakverest 
kuni 25 km. Tel 5824 8293

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan Sõmerule 3toalise korteri. 
Kõik pakkumised oodatud! Tel 
5822 5893

• Ostan väikese maja Rakvere linnas 
(eelistatult ühekordse) või vana aiaga 
elamumaa. Tel 5854 2077

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

• Ostan garaaži Rakvere linnas. Tel 
5687 6617

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 5823 
3780

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Soovin üürida 3toalist ahjuküttega 
korterit Rakveres otse omanikult, 
asjaga kiire. Tel 5353 8655

• Võtan Rakveres rendile laoruumi 
(200-300 m2). Vajalik vee ja elektri 
olemasolu. Seisukord pole oluline, 
pigem sobib mõni vanem ja soodsam. 
Tel 5691 4853

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere linnas. Tel 
502 9052

• Üürile anda 1toaline korter (2/5) 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
möbleeritud korter Rakvere kesklin-
nas. Üüri hind 170 € + kommunaal-
maksud. Info tel 527 0058

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba puu-
dub. Üür 100 € kuus. Info tel 511 0478

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda mööblita 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5848 2025

• Anda üürile 2toaline renoveeritud 
möbleeritud korter Rakveres. Üüri 
hind 220 € + elekter, vesi. Tel 527 0058

• Üürile on anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Haljalas. Lisainfo 
tel 5667 0958

• Müüa Ford Focus C-Max  1,8i 
01/2005. a, 92kW, mahtuniversaal, 
bensiin, hõbedane metallik , hooldus-
raamat, ketiga mootor, konditsioneer, 
2 x el.aknad, veokonks, roosteta, mõl-
kideta, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• www.toonklaas.ee

• Müüa sõidukorras Buraan. Tel 518 
9518

• Müüa Citroën XCARA, 1,6i, 2002. 
a, ülevaatus 11/2019. Hind 750 €. Tel 
501 1427

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 08/2007. 
a, 74kW, universaal, bensiin, hõbedane 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, originaal valuveljed, korra-
lik, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa sõidukorras Honda Civic 2003. 
a, bensiin, gaas. Hind 900 €. Kiire ostja 
saab tingida. Tel 5838 8787

• Müüa Lada 110 varuosadeks. Tel 
5564 1342

• Müüa korralik Mercedes Benz C200, 
1995. a, 2,0, bensiin, just läbinud ÜV. 
Roostet pole. Hind 1100 €. Tel 5809 
6086

• Müüa Opel Astra, 2010. a, bensiin + 
gaas, ülevaatus 03.2020. Hind 3500 €. 
Tel 5816 5718 või 5802 3249

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
12/2001. a, 74kW, bensiin punane, 
luukpära, 5 ust, täiuslik hooldusraa-
mat, konditsioneer, 4 x el.aknad, roos-
teta, mõlkideta, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 307, 2004. a, ÜV keh-
tiv. Tel 5667 4462

• Müüa Toyota Avensis  2.0TDI 
08/2003. a, 85kW, uuem mudel, se-
daan, tumebeež metallik, turbodiisel, 
konditsioneer, el.aknad, veokonks jne, 
kehtiv ülevaatus 09/2019, roosteta, 
mõlkideta, korralik, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla Verso 2,2D4D 
08/2006. a, turbodiisel, mahtuniver-
saal, hõbedane, 7 istet, hooldusraamat, 
kliima, el.aknad, püsikiirusehoidja, 
veokonks, ökonoomne, kehtiv ÜV 
08/2019, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
Basis 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, kuld-
ne metallik, turbodiisel, universaal, 
hooldusraamat, 4 x el.aknad, püsikii-
rusehoidja, kehtiv ülevaatus 04/2019, 
korralik, ökonoomne! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat, 1,9 TD, 
2003. a, universaal, ülevaatus 03/2020, 
6 käiku, ökonoomne. Hind 1300 €, 
kaasa suverehvid. Tel 5902 6095

• Müüa Volkswagen Passat Luxline 
1,9TDI 08/2007. a, 77kW, tumepruun 
metallik, turbodiisel, universaal, täius-
lik hooldusraamat, kliima, el.ak-
nad, valuveljed jne, kehtiv ülevaatus 
09/2019, superökonoomne, väga kor-
ralik, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Polo 1,2, 2005. a, 
heas korras, Saksast. Tel 517 4193

• Müüa sõitev 013. Tel 5558 5956

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid, Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista 5309 2650 ja saate teada palju 
teie sõiduki eest pakume!

• Ostan igas seisukorras autosid. Või-
vad olla seisnud, remonti vajavad, heas 
korras jne. Sobivusel tulen kohe järgi. 
Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan korraliku 05 ja plekke. Tel 
524 6891

• Ostan traktori T40 AM uut või kap.
remonditud esisilda. Võib pakkuda 
ka vasakut esisilla külgreduktorit. 
Tel 550 3408

• Ostan Volga 24 parema peegli, võib 
pakkuda muid osi. Tel 518 7053

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.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car    1,8i            98
AUDI S4/A4      4,2 i             06
AUDI A3         1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                       84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    3,6i/4,2i/aut      89
ALFA ROMEO 33/164 3,0i      83-94
BMW E30                83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i         94
BMW E24       628I           86
BMW E36 sed/compact/coupe         92-95
BMW E38        4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD      96-98
BMW E46  car/coupe 1,9i/2,0T        -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük ja * Haakekonksude müük ja 
paigalduspaigaldus

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

METALLITÖÖD
 ● Alltöövõtt
 ● Teostame metallitöid ka 

vastavalt Kliendi joonistele
 ● Roostevaba-, alumiiniumi 

keevitus  (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAH-
VELTÕSTUKITE HOOLDUS 
REMONT, DIAGNOSTIKA JA 
VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

Tel 5698 0253, 5631 3695
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

CORMET OÜ
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TEENUSED

VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedisuhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Rentida kaubik, samas teeme ka 
veoteenust. Tel 5981 9558

• Väikebussirent koos juhiga. 
Väljasõidud seltskondadele kuni 
8 inimest. Hind kokkuleppel. Küsi 
pakkumist! Tel 5805 5211

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista tel 5858 0123

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. Tel 
5682 7009

• Pakun teenust või rendin väl-
ja VOLVO L20B rataslaadurit. 
Laaduril on lisaseadmetest tõste-
hargid, libliksahk PRONAR 2100 
ja kopp. Lähiajal lisandub ka tä-
navapuhastushari. Rent alates 80 
€+km. Teenus alates 30 €+km. Tel 
5858 1745

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

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo-ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, kraa-

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Veo-  ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• WaterCat OÜ teostab teie küt-
te,- vee- ja kanalisatsioonitöid 
nii eramajas, korteris kui ka toot-
mishoones. Projekti olemasolul 
hinnad soodsad. Remonditöö hind 
kokkuleppel. Helista julgelt ja leia-
me teie probleemile lahenduse, tel 
5697 9409, http://www.watercat.ee

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240  

• Pelletipõletite KIPI 16 kuni 50 kW 
paigaldamine ja seadistamine ning 
järelhooldus (süüteelemendi va-
hetamine, puhastamine, õlitamine, 
häälestamine, remont, konsultatsioon 
jne). Hea hinnaga asjatundlik teenus 
Sia „Mans d�rzs” spetsialistidelt üle 
Eesti. Eramule katlasüsteemi ehita-
mise võimalus. E-post: toivo.molder@
gmail.com. Info tel 502 6766

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine 
ja transport. Sulatame jäätunud 
kanalisatsioonitrasse.

Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930, 5194 4298

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu  
või helista tel 517 4192

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Teenustööd: restaureerin vanu maju. 
Aamtalade vahetus, laagide vahetus, 
seina palkide vahetus. Saunade ehitus, 
vanade remont. Korterite remont: par-
ketid, liistud, uste ja akende paigaldus. 
Tel 505 6949

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Õppinud mees, heade riistadega ja 
pikaaegse kogemusega teeb ehitus- ja 
remonditöid nii eramutes kui korteri-
tes. Kui vaja vahetab ukselukke ja teeb 
ka santehnilisi töid. Helistage, tulen 
appi tel 5664 4827

• Katuseehitus. Ehitushooaeg on 
vaikselt kätte jõudmas, oled mõelnud 
katuse vahetuse peale, siis loed õiget 
kuulutust, tegeleme katuste ehitusega, 
vana maha ja uus peale. Helista meile 
ning lepime kokku hinna ja aja, bro-
neeri töö aegsasti, kuna ajad täituvad 
ruttu. Tel 5668 4415

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Teostame ehitustöid: sisetööd, 
saunad, puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, majakarbid, vunda-
mendid. Tel 5646 0674

• Üldteenused OÜ. Kõrvalhoonete 
ehitus, terasside ehitus, aedade ehi-
tus, tänavakivi paigaldus, välis- ja 
siseviimistlus. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 5854 5348

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 526 1552

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Korterite renoveerimine, vanni-
tubade remont ning lammutustööd. 
Tel 5685 6320

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 5888 9999

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektri paigaldus ja hooldus. Hoone 
ja tööstusautomaatika. Tööstussead-
mete paigaldamine ja häälestamine. 
B-pädevus käidukorraldus. Tel 524 
3553. E-mail saelal.info@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352
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MUUD TEENUSED

• Soovid olla terve, soovid hästi 
magada? Siis vali endale Tervislik 
voodikoht, mille kohta saad abi Goog-
list või alderbrunfeld@gmail.com. Tel 
502 4534

• Kodukoristusteenus. Tel 5609 0155

• Olen valmis suvila, maamaja hool-
damisel (muru niitmine, remondid 
jne). Tel 5669 7154

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463, Hallan

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

Tel 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd
• Lume eemaldamine 

katuselt
SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• MAALRITÖÖD
• KROHVITÖÖD
• REMONTTÖÖD
• TREPIKODADE 

RENOVEERIMINE

Teostame töid eraisikutele, 
kui ka KÜ-dele kogu 

Lääne-Virumaal.

Ehmes OÜ
Tel 5897 9293, Janek
ehmesoy@gmail.com

• TÄISPUITMÖÖBLI RESTAU-
REERIMINE: toolid, lauad, ka-
pid, kummutid ja muu. Helista 
ja küsi lisainfot. Tel 5387 8045, 
schmidt100@hot.ee

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

• Lumelükkamisteenus kopp-laa-
duriga. E-mail: moisakiviehitus@
gmail.com.Tel 5221183

• Müün, paigaldan ja remondin
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

siis helista 5553 0770

Kui vajad abi 
MAJAPIDAMISTÖÖDEL

olgu see puudetassimise, 
lumelükkamine, koristamine 
või mingis muus asjas, kas 

või poes käik,

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691

RAAMATU- 
PIDAMISTEENUS

Rohkem infot:
wwww.ingliteteraapia.weebly.
com/raamatupidamine.html

tel. 5455 1595

• igakuine 
raamatupidamine

• palgaarvestus, 
maksuarvestus,

• töötajate maksete 
deklareerimine

• majandusaasta 
aruande
koostamine

• konsultatsioon
• töö-/praktika 

võimalus
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS

METS

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Uued kaarkasvuhooned pari-
mate hindadega  3x4, 3x6, 3x8m. 
Transpordi võimalus, kiire tarne. 
Info ja tellimine tel 5673 0411

• Müüa vähe kasutatud esikumööbel: 
kapp, jalanõudekapp ja kummut. Hind 
200 €. Tel 507 9202

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan kristall ja varajast tarbeklaasi 
tooteid. Tel 5672 7175

• Ostan vanaaegseid esemeid ja asju. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan Norma/Salvo ja teisi NSVL 
aegseid  mänguautosid  ning vanu 
1970–1990. a valmistatud  Vene 1/43 
mudelautosid. Tel 529 1288

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

*LASTE ATV=FERRARI 
(punane, kõige rohkem 
ostetud), KROSSIKAD, KIIV
RID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

MOPEEDID 795 €, 
ROLLERID, ATVD
suure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, 
JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostame suurt eterniiti. Tel 5621 
4721

• Ostan õhupüssi. Tel 5558 1185

• Ostan JURA kohvimasinaid. Võib 
pakkuda ka remontivajavaid ja kat-
kiseid masinaid. Muid marke mitte 
pakkuda. Tel 504 2152

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud 
(kuiv kask, metsakuiv kuusk, lepp). 
Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid (kuivi ja märgi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Pikkused: kuivad 38 cm, toored 
halupuud 30-50 cm. Tel 503 0311

• Müüa kuivi kütteklotse. Võrk 40 liit-
rine. Ühe võrgu hind 2 €. Tel 5675 3569

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

SOODSALT
PUITBRIKETTI 

JA PELLETI
KÜTTEGRAANULEID

+372 5375 0051

al. 175 € alus
Võidu 2c, Rakvere

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tis-
leritöödeks. Tel 504 6111

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt soodsalt 

SAEMATERJALI. 

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Ostame:
• Virnastatud võsa
• Kasvavat võsa
• Raiejäätmeid

Vajadusel lõikusest hakkimiseni!

Gryn Grupp OÜ
+372 513 1240

info@gryngrupp.ee
www.gryngrupp.ee
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HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Hinnad turul 1. märts 2019

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 0,60
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Mugulsibul kg 2,00
Porgand kg 1,50
Kaalikas kg 1,00
Peet kg 1,00
Kõrvits kg 0,80
Õunad kg 1,50
Jõhvikad liiter 6,00
Sarapuupähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Kreekapähklid, puhastatud kg 11,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Seemned lindudele 5kg kott 5,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil: 
tööstuskaup – riided ja jalanõud

saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

TEATED

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“ Rakvere vallas. Transport. 
Tel 514 1338 

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

MUU

MATUS

• Müüa ilusad noored kuked. Hind 5 
€. Tel 5667 0309

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
res, Laada 14 – müügil naiste kevad-
saapaid suurusele kuni 42

• Tere armsad Eesti inimesed. Pöör-
dun teie poole suure murega. Perre 
on sündimas laps aga majas puudub 
vesi ja igasugune pesemisvõimalus. 
Varsti juba pea aasta pole kaevus vett 
olnud. Nüüd palun teie heade inimeste 
abi. Abi võib olla nii materiaalne kui 
ka rahaline. Kui saaksid annetada 
meie perele kasvõi ühe euro, teeksid 
meie elu paremaks. ERKI HEINSALU, 
EE762200221038745624. Maailmapa-
randaja@suhtlus.ee

• Taaskasutus kaupade müük. Müü-
gil on mööbel, riided, elektroonika 
jalanõud, nõud ja palju muud pu-
di-padi. Müük asub aadressil Roela, 
Aida 1. Avatud on reedeti 16.00-20.00 
(prooviaeg), laupäeviti ja pühapäeviti 
11.00-14.00. Ootame külastama!

LADU NÄPIL MÜÜB: 

Broilerikints 1.30 €/kg
Kanakoib 1.25 €/kg

Broileri kintsufi lee 3.50 €/kg
Paneeritud kanafi lee 3.50 €/kg
Kalkuni kintsufi lee 3.70 €/kg

Seakeel 3 €/kg
Info tel 3220 722

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

OUTLET

1 märts
 avab Rakveres, 
Kreutzwaldi 22 a 

oma uksed kauplus 

„Outlet Laura“

Avatud:
N,R 12-18

L 12-16
E, T, K, P suletud

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

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

www.kuulutaja.eeKuuluta

• Ilutegija, vaata siia! Ilustuudio Ma-
riell annab ilutegijale rendile privaatse 
töötoa. Küsi lisa tel 5687 4264!

• Kaukaasia Šašlõkk otsib oma kol-
lektiivi  rõõmsameelset ja sõbralikku 
klienditeenindajat. Töö vahetustega 
10.00-21.00. CV saata: kaukaasiagrill@
hot.ee või helistada tel 5810 2416

• Aasia restoran Bamboo Garden Rak-
veres võtab tööle tööka ja kohusetund-
liku nõudepesija- köögiabitöötaja. 
Info tel 5802 8769/bamboogarden@
hot.ee

• Firma Rakveres pakub osalise tööaja-
ga tööd ja otsib kiiresti töökat ABITÖÖ-
LIST (majapidamistööd, remonditööd 
ja välistööd). Tel 5349 9515

• Otsitakse kogemustega lapsehoidjat 
2 aastasele poisile Rakveres. Tel 5688 
0792 või 503 1164

• Pakume kohe tööd Rakveres 
tugiisikule, soovitav üksik naine, 
mitte suitsetaja, töötasu korralik 
(väljaõppe- ja ööbimis võimalus). 
Tel 554 6490, kiire!

• Kas oled valmis proovima? Paki 
kohver ja tule suvel Saaremaale tööle! 
Meretagusel maal saad lisaks tööle 
Kaali trahteris või hotellis nautida ka 
puhkust. Otsime oma meeskonda 
suvehooajaks töökaid ja sõbralikke 
inimesi. Elamispind ettevõtte poolt. 
Võta ühendust tel 505 0434

• Otsime puhastusteenindajat Spordi-
klubisse, graafi ku alusel töö ja osaline 
aeg. Töökoht asub Rakvere Krooni-
keskuses. Rohkema lisainfo korral 
helistage tel 5671 2225, Svetlana

• ER Frees OÜ võtab tööle  kogemuste-
ga mööblitisleri. Võimalik töötada ka 
projektipõhiselt. Tel 527 0051

• Otsin töömeest, kes Rakvere linnas 
teeks eramaja fassaadi krohvi paran-
dused ja kogu maja värvimise. Tel 
517 8181

• Motopood Rakveres pakub tööd 
müüjale-remondimehele. Töö sobib 
ka pensionärile. Tel 5648 6638 Suikus igavesele unele meie 

kallis naabrimemm

Mälestab majarahvas

SALME KIKERPUU

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle töös-
tusseadmete remont mehaaniku. 
Info tel 5694 0076

 • Ettevõte pakub tööd müüriladuja-
tele ja tänavakivi paigaldajatele. Tel 
5347 7840

VAJAME LILLEMÜÜJAT 
Rakvere Vaala keskusesse.
Nõudmised kandidaadile:

Eelnev kogemus Floristina, 
lillemüüjana.

Loominguline mõtteviis.
Teeninduskogemus.

Lisainfo tel 5666 6332

Ööklubi otsib 
BAARIDAAMI 

JA ETTEKANDJAT

Töö nädalavahetustel
Tel 506 0058

info@thescore.ee

võtab tööle
CNC 

OPERAATORI
Võimalik väljaõpe 

kohapeal

CV saata 
info@arugrupp.ee

Töö vahetusetega

Võtame tööle 
kevadel avatavasse 

väiksesse toitlustus baari

KLIENDITEENINDAJAID 
JA JUHATAJA

Tel 509 3295

OTSIN HOOLDAJAT 
82aastasele naisterahvale 

ööpäevaringselt.

3-4 päeva nädalas, 
asukoht Rakvere.

Tel 528 8693

• Naisterahvas otsib tööd väiksemas et-
tevõttes nõudepesijana. Tel 5192 7135

RÄTSEPA 
TÖÖKOJAS

on
UUED AJAD

ehk
LAHTIOLEKUAJAD

ja
TÄHTAJAD

E – R 9.00 – 18.00
L – 9.00 – 15.00

lühemaks / pikemaks, 
lukuvahetus, trukid, kelgud, 

pisiparandused jm
alates 1h

Kvaliteet ja asukoht 
on ikka sama hea

Laada 12, II korrus
tel 59082755

3243159



TASUB TEADA

Indrek Saar

538

Lääne-Virumaal peab mandaadi saamiseks 

koguma erakond 15% häältest.

Eelmisel korral said sotsiaaldemokraadid 

täpselt 4000 häält ehk 14,9 %. Puudu jäi 

vaid 41 häält. 

Selleks, et nüüd samamoodi ei läheks, tule 

valima ja kutsu sõber ka.

Nagu elu näitab, tõepoolest igaüks loeb ja 

iga hääl loeb!
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24. veebruaril otsustasid 
Viru ringkonna kodutütred 
ja noortejuhid tähistada Ees-
ti Vabariigi aastapäeva teisi-
ti. Lisaks lipu heiskamisele, 
marssimistele ja auvalvetele, 
läksid iga rühma tüdrukud 
oma kodukandis jagama vil-
kuvaid helkureid.

Kodutütred panid helkur-
vestid selga, haarasid helkurid 
kaasa ja läksid jalutama. Hel-
kureid jagati Ulvis, Kadrinas, 
Väike-Maarjas, Haljalas, Roe- 
las, Vinnis ning Rakveres. 
Helkureid jagades tutvustati 
meie organisatsiooni, sooviti 
head vabariigi aastapäeva ja 
tehti inimestel tuju paremaks. 

Rakvere Teatris 
jagati kolleegipreemiaid
Rakvere Teater tähistas hiljuti oma 79. sünnipäeva ja ühtla-
si Eesti Vabariigi 101. sünnipäeva traditsioonilise väljasõi-
du ja kolleegipreemiate kätteandmisega. Samuti anti edasi 
Maria Klenskaja poolt algatatud rändauhinnad „Aarne“ ja 
„Ines“, mis on mõeldud teatriinimesele, kelleta etendus po-
leks võimalik.

Traditsiooniliselt algas sünnipäev Rakvere linna surnuaia 
ühiskülastusega, et mälestada lahkunud kolleege, sealhul-
gas teatri rajamise idee algatajat Jakob Liiva. Seejärel sõideti 
Valgehobusemäele, kus tutvuti piirkonna ning Kalevipoja 
legendidega. Pärast väikest metsamatka koguneti Valgeho-
busemäe suusakeskusesse ning anti kätte kolleegipreemiad 
ning rändauhinnad.

Toomaks esile 2018. aasta tublimaid töötajaid toimus 
teatrisisene küsitlus, mille tulemusena sai traditsioonilise 
raudnaela omanikuks üheksa kolleegide tähelepanu vääri-
nud inimest või tegu.

Kolleegide hinnangul on mulluste tööde põhjal parim 
naisnäitleja Jaune Kimmel „Puudutada kuud“ tüdruk Nele 
ning „Põrsas Desmond ja sookolli lõks“ jänes Ronja rollisoo-
rituste eest.

Parim meesnäitleja on Madis Mäeorg, keda hinnati „Puu-
dutada kuud“ poiss Marguse ja „Paunvere poiste igavene ke-
vade“ Arno rollide meisterlikkuse eest.

Parim lavastaja on EV 100. sünnipäevaks valminud „Puu-
dutada kuud“ ning „Kuni ta suri“ lavastanud Peeter Raud-
sepp. Parima kunstniku preemia võitis lavastusele „Paunve-
re poiste igavene kevade“ kujunduse ja kostüümid loonud 
Kristjan Suits.

Parimaks etendust teenindavaks kolleegiks tunnistati he-
litehnik Peeter Pilv, parimaks teenindajaks Maret Kongi 
ning parimaks korraldajaks juhiabi Helle-Mall Niinemets. 
Parimaks lavastust ettevalmistavaks töötajaks hääletati la-
vastus - ja haldusjuht Tiit Kalm.

Juba aastaid antakse preemia ka kategoorias „Lihtsalt ime-
line“, mille statuut ütleb, et selle preemiaga võib tunnusta-
da eelnevatest kategooriatest välja jäänud, kuid siiski aasta 
jooksul silma paistnud üritust, inimest või sündmust. See-
kord pälvis selle Helle-Mall Niinemets.

Maria Klenskaja algatatud talismane „Aarne“ ja „Ines“ olid 
eelneval aastal hoidnud enda käes Peeter Pilv ja Merli Matti. 
Nüüd andsid nad rändmeened edasi valguskujundaja Märt 
Sellile ning rätsep-modelleerija Kaja Uustalule.

Pärast preemiate üleandmist oli soovijatel võimalus nau-
tida talvemõnusid suusa- ja tuubimäel.

Järgmisel aastal tähistab Rakvere Teater oma 80. sünni-
päeva, kuid seda juba tunduvalt pidulikumalt ning koos 
publikuga.

Kuulutaja

Viru kodutütred panid Lääne-Virumaa helkima

Kodutütred helkureid jagamas.
Foto: Silvi Aasumets

Peamiselt said helkurid uued 
potentsiaalsed liikmed: emad-
isad, vanaemad-vanaisad, kel-
lel kodus lapsed, lapselapsed, 

kes võiksid kodutütarde sek-
ka tulla.

Alguses jagama hakates oli 
veidi ärevus sees, kuidas rah-

vas vastu võtab, kui nende 
juurde minnakse, aga mida 
helkur edasi, seda lõbusamaks 
muutus kodutütarde nägu ja 
soravamaks läks jutt, mida 
helkurit andes rääkida.

Ettevõtmine läks hästi. 
Inimesed tundsid huvi, kes 
kodutütred on, millega tege-
levad ja paljud väikesed tüd-
rukud ütlesid, et kui vanus 
täis saab, siis tahavad tulla 
lähemalt uudistama. Kodu-
tütreks saab astuda alates 7. 
eluaastast.

Anneli Leht,
Kodutütarde rühmavanem

MÕNE REAGA
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21. veebruaril esietendus 
Rakvere Teatris Reeli Rei-
nausi samanimelisel romaanil 
põhinev lavastus „Verikam-
bi“. Gootiliku noortepõnevi-
ku dramatiseeris ning seadis 
lavale Jaanika Juhanson, kel-
le lavastatud oli ka Rakvere 
Teatri noorteetendus „Null-
punkt“.

See on lugu ebaõiglusest ja 
andestusest, eneseleidmisest 
ning armastusest, mis ulatub 
üle surma piiride. Neli kesk-
kooliõpilast eksivad metsa ja 
on sunnitud veetma öö va-
nas mahajäetud vesiveskis. 
Veski vaikivatest seintest 
imbub iidset kurjust ning üks 
ammune kriipiv lugu vajab 
lahendust. Sellest ööst saab 
alguse tumedate sündmuste 
pööris, mis noored endasse 
tõmbab ning nende elusid 

Viimasel ajal oleme Rakvere 
Waldorfkoolis märganud üha 
suuremat huvi meie kooli, 
tavapärasest erinevate õppe-
meetodite ja selle õppeaasta 
alguses avatud maja vastu. 
Peaaegu igal nädalal soovib 
keegi tulla tunde külastama 
ja palju on uudistajaid olnud 
ka eelkooli laste vanematele 
mõeldud loengutel.

Waldorfi õppemetoodika 
saab sel õppeaastal saja-aasta-
seks. Selle rajaja Rudolf Stei-
ner (1861–1925) töötas välja 
õpetamis- ja kasvatusmeeto-
di, mis põhineb antroposoo-
filisel inimeseõpetusel. Wal-
dorfi pedagoogika eesmärk 
on võimaldada lapse ainu- 
omase individuaalsuse vaba 
avaldumist ja arengut.

Sünnipäevad ja külalised 
on alati toredad, seega kutsu-

me kõiki huvilisi endale külla 
avatud uste päevale 2. märtsil. 
Pakume oma külalistele tead-
misi Waldorfi pedagoogikast 
avatud loengus algusega kell 
11. Samal ajal õpivad eelkooli 
lapsed õppimist ühes tõelises 
Waldorfi tunnis.

Kõige huvitavam on kind-
lasti töö, mida tehakse päris 
klassides. Kella 12st alates 
on õpetajad oma klassides ja 
näitavad laste valmistatud kä-
sitööd, maale ja loomulikult 
vihikuid. Tutvuda saab meie 
armsa koolimaja ja erinevates 
klassides tehtavate töödega. 
Päeva lõpuks on külalised oo-
datud vestlusringi, et arutleda 
haridust puudutavatel teema-
del.

Esimene Waldorfi kool 
rajati 1919. aastal Rudolf 
Steineri ja Emil Molti (1876–

1936) ühisel ettevõtmisel. 
Emil Molt oli Waldorf-As-
toria sigaretivabriku direktor 
ja omanik, kes avas kooli oma 
töötajate lastele. Kool sai ka 
vabriku järgi nime – Stuttgar-
ti Vaba Waldorfkool.

Waldorfi koolis hakati ra-
kendama tolle aja kohta väga 
uuenduslikke põhimõtteid, 
nagu samaealiste laste õpeta-
mine koos, sõltumata nende 
sotsiaalsest päritolust, soost, 
andekusest ja tulevasest eri-
alavalikust. Koolis välditi 
istumajätmist, sest siis ei ol-
nud laps kaaslastega enam 
üheealine, samuti ei pandud 
lapsele hindeid, vaid asendati 
see iseloomustusega. Õppe-
töös pöörati suurt tähelepanu 
käsitööle, kunstile ja loovust 
arendavale kujundlikule õpe-
tamisviisile. Paljud nendest 

põhimõtetest on muutunud 
tänapäeval üldlevinud peda-
googika lahutamatuks osaks.

Waldorfi kooli eripära 
oli ja on ka kooli ning laste-
vanemate ja lastevanemate 
omavaheline tihedam suhtlus 
ning koostöö. Paljud meie 
lapsevanematest kuuluvad 
Rakvere Vabakooli Seltsi ja 
teevad kooli juhtimiseks ak-
tiivset ühiskondlikku tööd.

Rakvere Waldorfkool 
alustas 2011. aastal nime all 
Rakvere Vanalinna Kool. Tä-
naseks on kool saanud juba 
8-aastaseks. Järgmisel aastal 
lõpetab põhikooli esimene 
meie koolis alustanud lend. 
Tulge vaatama ja uudistama, 
kuidas meil läheb!

Rakvere Waldorfkool

Rakvere Waldorfkoolis toimub avatud uste päev

Lavastuses teeb kaasa Grete Jürgenson.
Foto: Kristo Sild

Rakvere Teatris esietendus tume noortepõnevik

jäädavalt muudab.
Aastasadade tagant ähvar-

dav needus, surnud tüdru-
ku pilt vanas fotoalbumis ja 

verine käejälg seinal on selle 
kummitusliku loo üksikud 
pusletükid, mida noored 
püüavad kokku sobitada. Kas 

keegi peab kunagi toime pan-
dud ebaõigluse eest maksma? 
Aga kes? Ja miks?

Laval on Rakvere Teatrist 
Imre Õunapuu, Madis Mäe-
org, Grete Jürgenson, Mär-
ten Matsu ning Helgi Annast. 
Laura Niils ja Mihkel Kallaste 
teevad kaasa külalistena Tar-
tu ühest nooruslikuma vai-
biga teatrist Must Kast. Sa-
muti Kristian Põldma, endise 
„Nullpunkti“ keskne osatäitja. 
Lisaks teeb kaasa vabakutseli-
sena töötav Liisu Krass.

Teatrisse on oodatud noo-
red vanuses alates 14. eluaas-
tast. Lavastust mängitakse sel 
kevadel veel Tartus, Võrus ja 
Põlvas.

Kuulutaja

Biore Tervisestuudio
19. märts kell 9–12 tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani vastuvõtt 
koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastuvõtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Heinmets
Reedeti 2x kuus kaaniteraapia – V. Kudrjavtsev
Reg tel 5017960, info@biore.ee
Oleme avatud E–R 10–18, iga teine laup 10–14
Rakveres Laada 5

Gustavi Maja
7. märts Liis Orava loeng „Toida oma tervist taimeväega“
14. märts Kadi Toompere loeng „Tervislik toitumine ja doterra toi-
dulisandid“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere kultuurisündmused
19. veebruar–23. märts portreenäitus „Meie, virulased!“ Rakvere 
Galeriis
5. märts kell 17 Ridi Rakvere Ralla 2019 Vastlapäev Rakvere Valli-
mäel
9. märts kell 19 naistepäevakontsert „Tulles Neemelt 10 aastat“ Rak-
vere Kultuurikeskuses
10. märts kell 12 eakateklubi Hämarik 50. juubelipidu Rakvere Kul-
tuurikeskuses

Lääne-Viru Pensionäride Liit
2019. a reisid:
10. juuni Ida-Virumaa – Kotka matkarada, Iisaku vaatetorn ja kirik, 
muuseum, Illuka mõis, Vasknarva ja Kuremäe klooster. Hind 39 eu-
rot
20. juuni Järvakandi klaasimuuseum, Purku huumorimuuseum, 
Mukri raba, Kehtna mõisapark. Hind 41 eurot
26.–28. juuni Leedu loodus ja maitsed – Palanga merevaigumuu-
seum, laevasõit Nemunase deltas, lindude rõngastamiskeskus, 
Ida-Preisi linn Silute, Klaipeda meremuuseum. Hind 210 eurot
4. juuli Keila-Joa loss, Kõltsu mõis, Arvo Pärdi keskus, Suurupi tule-
tornid. Hind 58 eurot
12. juuli Maarjamäe memoriaal, ajalookeskus ja Filmimuuseum, Lai-
doneri muuseum, Viimsi vabaõhumuuseum. Hind 47 eurot
16. juuli Motospordimuuseum, Nurga Puukooli arbureetum, Laitse 
loss ja Laitse Granaatvilla skulptuuriaed. Hind 58 eurot
19.–21. juuli Ruhnu. Hind pensionärile 179 eurot, täishind 189 eurot
30.–31. juuli Läti – Rundale loss, Bauska, Jelgava, Mezotne palee, 
Eleja mõis. Hind 150 eurot
Registreerimine algab 5. märtsil Veski 4. Büroo on avatud teisipäeviti 
kella 10–14.
Ootame tasuma liikmemaksu.

Rakvere Teater
01.03 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili 
Neuhaus)
01.03 kl 19.00 See kõik on tema venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
04.03 kl 15.00 Verikambi, peale lavastust c´ kl 18.00 RT Vestleb Rak-
vere Teatri suur maja (lav. Jaanika Juhanson)
05.03 kl 12.00 Põrsas Desmond ja sookolli lõks Rakvere Teatri suur 
maja (lav. Marko Mäesaar)
06/07.03 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja (lav. Peeter 
Raudsepp)

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
1. märts kell 9 maniküür, vajalik etteregistreerimine
6. märts kell 9 õigusnõustamine erivajadusega inimestele. Vajalik 
etteregistreerimine tel 6015122 või 53850005, Õigusteenuste büroo 
(Tallinna tn 29, hoovipoolne madal maja)
7. märts kell 17 MTÜ Hea Tervis „Näojooga“, Spordikeskuse õppe- 
klassis 3 korrusel, lektor Margi Loide
11. märts kell 12 Lääne-Virumaa Südamehaigete ühingu ühisüritus 
Järvamaa Südamehaigete ühinguga Villa Theresas, omaosalus 5 eu-
rot. Maksta Piret Lulla kätte (kohapeal). Loeng „Toitumiseripära sü-
damehaigetele“. Tervislik lõuna
13. märts kell 13 Rakvere Liikumispuudega Ühingu infopäev Targa 
Maja ruumis nr 114.
SleepAngel toodete presentatsioon (padjad, tekid, kattemadratsid, ra-
tastoolipadjad jne). Oodatud on kõik huvilised. Infot jagab Aile Piil-
berg
15. märts kell 9 maniküür
15. märts kell 18 Allergia ja astma ühingu rütmiteraapia töötuba (Ro-
huaia tn 34). Kaasa liikmemaks 2 eurot ja 3 eurot omaosalus, muga-
vad riided selga. Etteregistreerimine 11. märtsini
17. märts kell 10.30 Reumaühingu infopäev „Tervislikud eluviisid“ – 
lektor Sven Hõbemägi
20. märts kell 16.30 PIK juhatuse koosolek
25. märts kell 13 Vaegkuuljate ühingu infopäev Rakvere linnavalit-
suse saalis, ruum nr 114
Info tel 5342 9043

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa ja Järvamaa südamehaigete ühisüritus toimub 
11. märtsil kell 12 Villa Theresas. Loeng „Toitumise eripära südame-
haigetele“ – lektor Mare Laeks. Hiljem tervislik lõuna. Omaosalus ja 
liikmemaks 5 eurot maksta kohapeal Piret Lulla kätte. Info 53429043 
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Neeme Plutus (1972-2009) jättis endast 
maha hulgaliselt luulet ja muusikat. 
Mõnigi luuletus on vahepeal viisistatud, 
mõni plaadistamata laul saanud orkestrat-
siooni. Neemelt tulemise teekonna läbivad 
muusikutest sõbrad ja tuttavad.

ESINEVAD:
Ahti Bachblum (klahvpillid, laul), 
Sven Randoja (kitarr, laul), 
Peep Pihlak (bass), 
Vallo Vildak (trummid), 
Villu Valdmaa (laul),
kammerkoor Solare, 
Kolmainu laulukoor, 
KaRakTer, jt.
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Rakvere kolledži Hõbeaka-
deemia märtsikuu loeng toi-
mub 8. märtsil kell 12. See-
kord on loeng kinoteemaline 
ja nostalgiline – eelmise sa-
jandi Hollywoodi kuldajastu 
filmistaaride lummusest rää-
gib Jaak Jõekallas.

Jaak Jõekallas on eesti laulja 
(tenor). Alates 1990. aastast 
laulab ta Rahvusooper Esto-
nia ooperikooris, sealhulgas 
solistirollides. Ta on teinud 
kaasa ka Tartu Vanemuise ja 
Von Krahli Teatri lavastustes 
ning mitmetes muusikalides.

Lisaks lauljakarjäärile on 
Jõekallasel suur huvi ja pü-
hendumus just eelmise sa-
jandi filmi- ja muusikaajaloo 
vastu. Tema suureks har-
rastuseks on filminäitlejate, 
ooperilauljate, poliitikute, 
sportlaste, kirjanike ja teiste 
tunnustatud inimeste auto-
grammidega fotode kogumi-
ne. Seoses oma tööga on tal 
olemas ka enamike tuntud 
solistide autogrammid, kes on 
Estonias töötanud – alates al-
gusaegadest, isegi Paul Pinna 
ja Theodor Altermann, kuni 
kaasajani välja.

Oma huvist lähtuvalt ja 
suurepärase kogu ning tead-
miste baasil on ta aastatel 
2007–2010 olnud Klassika-
raadios saatesarja „Meloo-
dia võluvõim“ ning aastatel 
2013–2015 Vikerraadios saa-
tesarja „Nostalgia“ autor ja 
toimetaja koos Triin Ellaga.

Lisaks on ta raamatute 
„Unustamatu Miliza Kor-
jus“ (2012) ning „Estoonlased 
maskiga ja maskita“ (2017, 
koostöös Marvi Taggoga) 
autor. Kirjutanud hulgaliselt 
portreelugusid filminäitle-
jatest ajakirjale Elu Lood ja 
teinud kaastööd mitmetele 

Raadio 2 lükkab ETV2 
ekraanil käima muusikasaate
Esmaspäeval, 4. märtsil kell 21 jõuab esmakordselt ETV2 ek-
raanile värske muusikasaade „R2TV“, mis võtab koos Raadio 
2 melomaanidega ette kodumaised artistid, peosarjad ja lavata-
gused. Kord kuus tehakse tiir peale kõigele põnevale, mis Eesti 
muusikaelus toimub.

„Viime vaataja sinna, kuhu sageli ei pääse,“ lubas saate vas-
tutav toimetaja Maarja Merivoo-Parro ja märkis, et avasaates 
külastatakse näiteks eksperimentaalset tehno-pidu ning tut-
vustatakse salapärast maja, kus teevad proovi pea pooled edu-
kad Eesti bändid.

„R2TV“ taga seisab kogu Raadio 2 kirju seltskond oma eris-
tuvate maitsete ja teadmistega. Muusikaliselt mitmekesise 
taustaga on ka saatejuhid Jon Mikiver ja Eisi Mäeots, kes Raa-
dio 2 kuulajatele tuttavad saadetest Rokiministeerium ja Tal-
linn Express.

Kuulutaja

Jaak Jõekallas.
Foto: wikipedia.org / Ave Maria Mõistlik

Hõbeakadeemias kõneldakse 
möödunud sajandi fi lmitähtedest

artiklikogumikele. Samuti on 
Jõekallas kontsert-etenduste 
„Imre Kálmán. Muusika läbi 
pisarate“ (2010), „Heliloojad 
ja nende muusad“ (2013) ja 
„Ainult üks kord“ (2014) au-
tor.

2018. aastal ilmus Jaak Jõe-
kallasel mahukas filmiraamat 
„Kinostalgia. Filmistaaride 
lummuses“. Raamatus on jut-
tu enam kui kolmesajast fil-
mitähest tummfilmiajastust 
kuni 1970. aastateni välja. 
Hollywoodi näitlejate kõrval 
on esindatud ka Euroopa ja 
Venemaa filminäitlejad. Selle 
teosega soovib autor elusta-
da omaaegseid nimesid, kes 
on jäänud teenimatult juba 
unustuse hõlma.

Avastamisrõõmu pakuvad 
kinokuulsuste seosed Eestiga, 
näiteks on Tallinna külasta-
nud Leni Riefenstahl, Claudia 
Cardinale ja Lolita Torres. 
Raamatu enam kui kuussa-
da fotot pärinevad kõik Jaak 
Jõekallase enda suurepärasest 
kogust ning paljud neist on 

kuulsuste autogrammidega.
Ka 8. märtsi loeng on ajen-

datud just sellest raamatust. 
Elupõline filmikunsti austa-
ja Jaak Jõekallas heidab ar-
mastusest filmitähtede vastu 
kauni ja nostalgilise pilgu 
omaaegsete tippnäitleja-
te loomesärale. Juttu tuleb 
staaridest, kelle elu on olnud 
niisama erakordne ja tihti ka 
sama traagiline kui nende ke-
hastatavatel kangelastel kino-
linal.

Ta annab põgusa ülevaate 
sellest, millised olid kuulsu-
sed inimestena – mida nad 
elus oluliseks pidasid, millised 
olid nende veidrused ja mida 
nad arvasid kolleegide kohta. 
Need on lummavad lood ini-
mestest ja saatustest, karjää-
ridest, edust, loobumistest ja 
võitudest. Paljud staarid on 
olnud eeskujud ja iidolid nii 
üle maailma kui ka siin Eestis, 
isegi raudse eesriide taga.

TLÜ Rakvere kolledž
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

- %70
KOGU
KAUP

lõpumüük!

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
kvaliteetsed Nordic seeria välisuksed

Värvimine,
peitsimine,
lakkimine

Tel 5373 6931, 510 9092

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaa�i kaupluses

JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee
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