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Anti Poolamets
EKRE Lääne-Virumaa  ringkonna esimees

Ma tänan  teid, et hääletasite Eesti 
Konservatiivse Rahvaerakonna poolt!

Ma tänan teid, et Te ei lasknud  end eksitada 
kallutatud meedial. Koos oleme  tugevad!

EKRE saab mõjutada poliitikat nii valitsuses kui 
opositsioonis olles. Teie hääl loeb - Eesti eest!
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Täpselt nädal enne 70 
aasta möödumist märt-
siküüditamisest, 18. 
märtsil on MTÜ Me-
mento Rakvere Ühingu 
30. aastapäev.

Liisi Kanna

Memento Rakvere Ühing 
MTÜ 30. aastapäeva pidulik 
tähistamine toimub 18. märt-
sil algusega kell 12 Pajusti 
klubis, kus organisatsioon 30 
aastat tagasi ka loodi.

Osalema oodatakse kõiki 

algaastatel ühingu tegevu-
sega seotud olnud inimesi, 
represseerimiste all kanna-
tanuid ja Memento Rakvere 
ühingu liikmeid. Külalistena 
on oodatud kõik, kelle jaoks 
ajaloolise mälu säilitamine on 
tähtis.

Loomise järel hakkas Rak-
vere Memento esmalt tegele-
ma Okaskrooni mälestusmär-
gi rajamisega. Mälestusmärk 
avati 14. juunil 1991. aastal. 
Teiseks suuremaks ettevõt-
miseks kujunes algaastatel 
Rakvere Vabadussõja monu-
mendi taastamine.

„Algaastate prioriteediks 

oli tähelepanu pööramine 
ajaloolise mälu säilitamise 
vajalikkusele. Kujundati välja 
tava märtsi- ja juuniküüdi-
tamise aastapäeva tähistami-
seks, hakati looma Pilistvere 
kivikalmet jne,“ meenutasid 
Rakvere Memento ühingu 
pikaajalised liikmed.

Rakvere ühing on liikmeks 
Eesti Memento Liidus, kuhu 
kuulub 1923 inimest viie-
teistkümnest Memento all- 
organisatsioonist. Rakvere 
Mementol on 158 liiget ning 
vastupidiselt ehk eeldatavale 
– liikmete arv kasvab. Ühin-
guga liituvad inimesed, kelle 

jaoks on möödaniku mäleta-
mine ja teadvustamine oluli-
ne.

Rakvere Memento liikme-
te kokkusaamised toimuvad 
regulaarselt iga kuu teisel 
esmaspäeval Targas Majas. 
Räägitakse eelkõige aktuaal-
setel ühiskondlikel teemadel 
ja organisatsiooni tegevusest 
ning plaanidest. Lisaks sellele 
korraldatakse väljasõite, teat-
rikülastusi, tähistatakse koos 
riiklikke pühasid ja tähtpäevi.

Oluline daatum Memento 
ühingu jaoks on ka 25. märts, 
mil tänavu möödub 70 aastat 
märtsiküüditamisest. Kole-

Üritustele on organiseeritud transport
Buss Rakvere Memento ühingu 30. aastapäeva tähistamisele 
väljub 18. märtsil kell 11.15 ja 11.40 Rakvere Bussijaama ta-
gusest parklast.

Buss märtsiküüditamise 70. aastapäeva mälestusüritusele 
väljub 25. märtsil kell 10.40 Rakvere Bussijaama tagusest 
parklast.

Avatud on kohaliku oma al-
gatuse programmi ning ko-
gukondliku turvalisuse maa-
kondlik toetusvoor.

Kohaliku omaalgatuse 
programmi eesmärk on tuge-
vate ja omaalgatusel põhine-
vate kogukondade tekkimine 
ja püsimine. Toetust saavad 
taotleda avalikes huvides te-
gutsevad mittetulundusühin-
gud ja sihtasutused, milles 
liikmena ei osale kohaliku 
omavalitsuse üksus ega riik ja 
mille liikmetest äriühingud ei 
moodusta rohkem kui poole.

Ühe projekti toetuse piir-

summa on 2000 eurot. Li-
sainfot jagab Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu aren-
dus- ja väliskoostööspetsialist 
Moonika Aruvainu telefonil 
524 3927 ja e-posti aadressil 
moonika.aruvainu@virol.ee.

Kogukondliku turvalisu-
se maakondliku toetusvooru 
eesmärk on aidata kaasa ühis-
konna kujunemisele, kus ini-
mesed tunnevad end vabalt ja 
turvaliselt ning kogukonnad 
on turvalise elukeskkonna 
loomiseks võrgustunud, kus 
igaühe teadliku panuse ja ko-
gukondliku koos tegutsemi-

se kaudu on tagatud laiemalt 
ohtude ennetamine ning nu-
tikas ja tulemuslik reageeri-
mine õnnetustele, korrarik-
kumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse 
maakondlikus toetusvoorus 
toetatakse taotlusi, mis: eden-
davad kohalikku ja piirkond-
likku algatust turvalise elu-
keskkonna loomisel; suuren-
davad turvalisuse loomisse 
panustavate ühenduste vahe-
list koostööd (sh edendavad 
võrgustikupõhist koostööd); 
aitavad kaasa vabaühenduste 
võimekuse tõstmisele.

Taas toetatakse kohalikku omaalgatust ja kogukondlikku turvalisust
Taotlejaks võivad olla: Eesti 
Vabariigis registreeritud mit-
tetulundusühing ja sihtasutus, 
kelle liikmeks ei ole või kelle 
asutajaks ei ole riik või koha-
liku omavalitsuse üksus; va-
batahtlikku päästekomandot 
pidav kohaliku omavalitsuse 
üksus.

Ühe projekti toetuse piir-
summa on 3500 eurot. Li-
sainfot jagab Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu turva-
lisuse ja rahvatervise spet-
sialist Sirli Kapper telefonil 
3250115 ja e-posti teel sirli.
kapper@virol.ee.

12. märtsini saab registree-
ruda infopärvale, mis toimub 
15. märtsil aadressil Fr. R. 
Kreutzwaldi 5 (teise korru-
se saalis). Kell 11 käsitletakse 
kohaliku omaalgatuse prog-
rammi ning kell 12 kogu-
kondliku turvalisuse toetus-
vooru puudutavaid küsimusi.

Kuulutaja

Ees ootab Rakvere Memento ühingu aastapäev
tu sündmuse mälestusüritus 
toimub 25. märtsil algusega 
kell 11 Okaskrooni mälestus-
märgi juures, kus süüdatakse 
70 küünalt ja meenutatakse 
70 aastat tagasi toimunut. 
Mälestusürituse läbivaks tee-

maks on küsimus „Miks see 
ikkagi juhtus?“.

Mälestusmärgi juurest lii-
gutakse edasi Rakvere Raud-
teejaama, kus samuti aseta-
takse 70 küünalt küüditamise 
ohvrite mälestuseks.
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Riik eraldab tänavu 
omavalitsustele kuue 
miljoni euro ulatuses 
täiendavaid kohalike 
teede investeeringutoe-
tusi. Rakvere linn saab 
150 000 euro suuruse ra-
hastuse Raudtee tänava 
rekonstrueerimiseks.

Liisi Kanna

Majandus- ja Kommunikat-
siooniministeerium jaotab 
kohalike teede investeeringu-
toetust kolmel otstarbel: tee-
dele, mida läbib transiitliik-
lus, ettevõtlusega seotud tee-
de olukorra parandamiseks 
ning liiklusohutuse paranda-
miseks. Toetuste kogumaht 
ulatub kuue miljoni euroni 
ning kokku rahastatakse kah-
tekümmet projekti.

Majandus- ja taristu-
minister Kadri Simsoni 
sõnul on oluline, et ko-
halikud omavalitsused 
saaksid vajadusel taotle-
da lisavahendeid, et enda 
teid korras hoida. „Tahes- 
tahtmata on erinevates piir-
kondades teelõike, mille 
koormus kujuneb suureks 
just raskeveokite tõttu. Taot-
luste maht näitab, et vajadus 
selliseks lisarahastuseks on 
omavalitsustel suur. Möödu-
nud aastast taastatud riiklik 
programm andis võimaluse 

LIIKLUSÕNNETUS
6. märtsil kella 9.25 ajal toimus liiklusõnnetus Haljala vallas 
Tallinn-Narva mnt 92. kilomeetril, kus 29aastane mees kaldus 
sõiduautoga Volvo V40 vastassuunavööndisse ning põrkas 
kokku vastu liikunud haagisega veoautoga Man TGX, mida 
juhtis 62aastane mees. Sõiduauto juht toimetati Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglasse.

TULEKAHJUD
5. märtsil kell 5.54 teatati Häirekeskusele tulekahjust Vinni 
vallas Paasvere külas, kus põles lahtise leegiga 1000 ruutmeet-
rine loomalaut. Seal peetavad 500 lammast olid väljas ja kan-
natada ei saanud.

28. veebruar kell 20.08 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Tudu alevikku, kus Pargi tänaval  põles ühekordne eluma-
ja. Päästemeeskondade kohale jõudes põles tuulekoda lahtise 
leegiga. Tuli levis pööningule ja eluruumidesse. Päästjad eva-
kueerisid hoonest 16- ja 19aastase kannatanu, kiirabi viis nad 
haiglasse. Päästjad likvideerisid põlengu kell 23.38. Maja sai 
suitsu- ja veekahjustusi, põlengus hukkusid kaks koera ja kut-
sikad. Tulekahju põhjus selgub menetluse käigus.

ÄHVARDAMINE
3. märtsil teatati, et Haljala vallas ähvardas 60aastane mees 
relvaga oma 56aastast abikaasat. Politseinikud pidasid mehe 
kahtlustatavana kinni.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
3. märtsil lõi 41aastane mees Rakvere linnas Lennuki tänaval 
asuvas korteris korduvalt oma 34aastast endist elukaaslast.

MUST KROONIKARakverest väljasõit Kunda suunal saab korda

Projekti käigus saavad korda kõnniteed ja teekatted KITi ristmikust 
kuni Arkna teed ja Raudtee tänavat ühendava kurvini.

Foto: Liisi Kanna

toetada projekte kuue miljoni 
osas, kuigi taotlusi esitati pea-
aegu 18,9 miljoni euro eest,“ 
ütles Simson.

Transiitteede tarbeks an-
tava rahastuse eesmärk on 
toetada kohalikke omavalit-
susi, kelle teelõikudel tekivad 
lisakulutused, mis on tingitud 
täiendavast liikluskoormu-
sest. Selles kategoorias otsus-
tas ministeerium jaotada ligi 
4,3 miljonit eurot ning teiste 
hulgas sai toetuse Rakvere 
linn Raudtee tänava rekonst-
rueerimiseks.

„Saame lõpuni korda Rak-
vere linnast väljasõidu Kunda 
suunal,“ rõõmustas Rakvere 
linnavolikogu esimees Mih-
kel Juhkami.

„2014. aastal tegime sama 
projekti toel ära Arkna tee 
linna piiresse jääva osa ja li-
saks praegu töösse mineva 

Raudtee tänava valgustuse. 
Linna piirini on Arkna tee 
paremal pool, kus asuvad elu-
majad, ka kõnnitee tehtud. 
Edasi pidi tollane Sõmeru 
vald tegema-toimetama, aga 
kahjuks on see asi toppama 
jäänud,“ rääkis Juhkami.

„Nüüd saavad tehtud ka 
kõnniteed ja teekatted KITi 
ristmikust kuni Arkna teed 
ja Raudtee tänavat ühendava 
kurvini,“ täpsustas volikogu 
esimees uuendustööde ala. 
„Tee ja raudtee vahele jäävaid 
maju on hakatud renoveeri-
ma – ehk saavad nüüd need 
inimesed indu juurdegi,“ lisas 
ta.

Toetuse saamiseks oli vaja-
lik ka omavalitsuse enda pa-
nus, omafinantseeringu määr 
jääb sõltuvalt omavalitsuse 
põhitegevuse tulust elani-
ku kohta vahemikku 10–30 

protsenti.
„Riigi tuge saime 150 000 eu-
rot. Hankega selgub mõistagi 
lõplik maksumus, aga eelda-
tavasti meil endal palju juur-
de panna ei tule. Paar-kolm-
kümmend tuhat eurot ehk,“ 
märkis Juhkami Rakvere 
omaosaluse kohta.

Volikogu esimehe sõnul on 
tööprojekt valmis ning märt-
sis kuulutatakse välja hange 
ehitaja leidmiseks. „Oktoob-
riks on eeldatavasti kõik teh-
tud. Ilus vaadata ka neil, kes 
rongiga Rakverest läbi sõi-
davad,“ tõi ta välja projektiga 
kaasneva lisaväärtuse.

Ettevõtlusega seotud teede-
le oli võimalik taotleda toe-
tust, et ettevõtjale vahetuks 
ligipääsuks vajalike kohalike 
teede seisukord paraneks. 
Selle sihtotstarbe puhul ot-
sustas ministeerium jaotada 
ligi 900 000 eurot. Teiste hul-
gas sai toetust Väike-Maarja 
vald Kaarma tööstusala tee ja 
Töökoja tee rekonstrueerimi-
seks.

Liiklusohutuse parandami-
seks oli tulenevalt liiklusohu-
tusprogrammi elluviimiska-
vast aastateks 2016–2019 toe-
tust võimalik taotleda Tallin-
nal, Tartul, Pärnul ja Narval. 
Neist kolm esimest küsisid 
rahastust teeületuskohtade 
ohutumaks muutmiseks ning 
investeeringutoetusi anti pea 
800 000 euro ulatuses.



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

Kuulutaja reede, 8. märts 20194 TÖÖ

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

• Kaukaasia Šašlõkk otsib oma kollektii-
vi rõõmsameelset ja sõbralikku klienditee-
nindajat. Töö vahetustega 10.00-21.00. CV 
saata: kaukaasiagrill@hot.ee või helistada 
tel 5810 2416

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

OTSIN HOOLDAJAT 
82aastasele naisterahvale 

ööpäevaringselt.

3-4 päeva nädalas, 
asukoht Rakvere.

Tel 528 8693

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• 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 sõb-
ralikke inimesi. Elamispind ettevõtte poolt. 
Võta ühendust tel 505 0434

• Otsime puhastusteenindajat Spordiklu-
bisse, graafiku alusel töö ja osaline aeg. 
Töökoht asub Rakvere Kroonikeskuses. 
Rohkema lisainfo korral helistage tel 5671 
2225, Svetlana

• Tehnoref Grupp OÜ võtab tööle tööstus-
seadmete remont mehaaniku. Info tel 
5694 0076

• Simuna Kool ootab oma meeskonda alates 
01.09.2019 eripedagoog-logopeedi (0,5 
ametikohta). Nõutav vastavus kvalifi katsioo-
nile. Kandideerimisavaldus ja CV ning kvali-
fi katsiooni tõendavad dokumendid palume 
saata hiljemalt 25.03.2019 e-aadressile info@
simunakool.ee. Täiendav info tel 323 7280

• Pakume tööd kohe Rakveres tugiisiku-
le, soovitav üksik mitte suitsetaja naine 
(väljaõppe- ja majutus võimalus), hea 
töötasu. Tel 554 6490, kiire!

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab 1. aprillist 
tööle majahoidja (0,5 ametikohta). Info 
telefonil 322 3864 või rla@rla.edu.ee

• Motopood Rakveres pakub tööd müüja-
le-remondimehele. Töö sobib ka pensio-
närile. Tel 5648 6638

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd karjakule 
ja kaheks-kolmeks kuuks lüpsjale. Vajadusel 
korter. Töökoht Arknal. Tel 5661 4084

• CE-kategooria veokijuht. Pakkuda riigisi-
sest tööd Aeroci vedudel, E-R. Tel 516 5212

• Ettevõte pakub tööd müüriladujatele ja 
tänavakivi paigaldajatele. Tel 5347 7840

• 14aastane poiss otsib suveks tööd. Tel 
5557 1071

• 2 ehitusmeest otsivad tööd. Majade reno-
veerimine, vundamendid, juurdeehitused, 
üldehitus, terrassid, fassaadid, vee ja kana-
lisatsioon süsteemid, vannitoad, lammutus 
ja prügivedu, betoonitööd, akende- ja uste 
vahetus. NB! Hinnapakkumised tasuta: ehi-
tusabi24@online.ee. Tel 5619 9994

• Otsin tööd ehitusvaldkonnas Rakveres 
ja selle lähiümbruses (korterite remont, 
tapeetimine, parkett, värvimine, majade ehi-
tus jne). Hinnad kokkuleppel. Tel 522 4604

• Kogemustega keevitaja MIG, MAG otsib 
nädalavahetustel haltuurat. Sobib ka õhtuti. 
Sven, tel 5352 8552
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Möödunud nädalal tä-
histati Tapa Gümnaasiu-
mis suurt sünnipäeva, 
mis kulmineerus vilist-
laste aastapäevapeoga 
laupäeva õhtul.

Liisi Kanna

Käsikäes saja aasta möödumi-
sega Eesti Vabariigi loomisest 
tähistavad ümmargust sünni-
päeva mitmed organisatsioo-
nid ja asutused. Nii ka Tapa 
Gümnaasium.

Reedel toimus manalateed 
läinud Tapa kooli õpetajate 
mälestamine. Õhtul andsid 
õpilased linnarahvale kont-
serdi, millele järgnes kooliju-
hi vastuvõtt pensionäridest 
õpetajatele. Lisaks toimus 
võrkpalli treening, millele 
järgnes näidismäng.

Ka laupäev algas sportli-
kult – Tapa Gümnaasiumi 
kehalise kasvatuse õpetajad 
viisid läbi käsipalli ja korvpal-
li võistlused. Õhtul koguneti 
aga pidulikule juubeliürituse-
le, mis algas kontsert-aktuse-

ga.
Õhtujuhiks olnud Tanel 

Saar sõnas kooli saamislugu 
tutvustades, et 1. märtsil 1919 
saadi haridusministrilt luba 
Tapa Ühisgümnaasiumi ava-
miseks. Esimene hoolekogu- 
koosolek toimus 3. märtsil, 
kus otsustati kool tööle ra-
kendada. Nädalaga olid kõik 
ettevalmistustööd tehtud – 
tänu hoolekogu energilisele 
tööle võidi juba 13. märtsil 
pidada kooli avaaktus. Tööd 
alustati viie klassiga ja 102 
õpilasega.

Esialgu tähistatigi kooli 
aastapäeva 13. märtsil, kuid 
kuna seda kuupäeva haka-
ti seostama ebaõnnega, siis 
otsustati pidupäev tõsta 3. 
märtsile.

Tapa Gümnaasiumi direk-
tor Elmu Koppelmann alustas 
aktusel peetud kõnet kauge-
malt, kui saja aasta tagusest 
ajast. „100 on väärikas num-
ber iga asutuse joaks, rääki-
mata inimelu pikkusest. Võib 
öelda, et täna sada aastat taga-
si asutati Tapal kool, millel oli 
mitmeid väikeseid eelkäijaid. 
Ajaloo annaalides on kirjas, et 

esimene kool oli Tapa külas 
aastal 1839, mille nimeks oli 
Vanatuba. 1868. aastal ehitati 
uus koolimaja, mis oli õlgka-
tusega maja,“ loetles direktor. 
„Lühidalt võib öelda, Tapa 
koolide eelkäijate elu oli kirju 
ning mitmed töötasid aastaid 
paralleelselt,“ jätkas ta.

Elmu Koppelmann andis 
pidukõnes pikema ülevaate 
kooli ajaloost ning selles olu-
list rolli mänginud inimes-
test, kuni tema ametiajal toi-
mununi välja.

Kontserdi osas astus üles 
suur hulk vilistlasi, teiste seas 
näiteks laulja Elina Born ja 
Rahvusooper Estonia solist 
Reigo Tamm. Seejärel said 
sõna õnnitlejad, keda oli re-
gistreerunud rohkesti.

Tapa vallavanem Riho Tell 
rõhutas, et Tapal on väga 
hea kool „Mul puudub isik-
lik kogemus, aga julgen seda 
väita kahel põhjusel. Esiteks 
sellepärast, et väga paljudele 
läheb see kool korda. Selleks 
ei olnud vaja isegi koolimaja 
uksest sisse tulla, juba parklas 
oli see näha. Ja teine põhjus, 
nagu kohalviibijad isegi nä-

gid, siit koolist on välja len-
nanud nii palju andekaid ini-
mesi,“ tunnustas vallavanem.

Ka Tapa endine valla-
vanem, praegune Rakvere 
Ametikooli direktor Kuno 
Rooba tõi esile just asjaolu, 
et Tapa Gümnaasium on nii 
paljude jaoks oluline.

„Kümne aasta eest olin siin 
teie ees kõnet pidamas hoopis 
teises positsioonis. Aga täna 
on äärmiselt hea meel näha, 
et Tapa Gümnaasium läheb 
nii paljudele inimestele kor-
da, mis näitab seda, et Tapa 
Gümnaasium on tugev ja elab 
edasi,“ sõnas ametikooli di-
rektor.

„Rakvere Ametikoolil on 
samuti hea meel, et Tapal on 
selline tugev gümnaasium 
– Tapalt ametikooli tulevad 
õpilased on alati väga töökad 
ja saavad hästi hakkama,“ kii-
tis Rooba.

Aktuse järel kogunesid vi-
listlased lendude kaupa klas-
sidesse, uudistada sai aasta-
päeva puhul üles seatud aja-
loo- ja õpilasnäituseid ning 
peoõhtul mängisid tantsuks 
Justament ja Duo Catarsis.

2019. aasta Riigikogu vali-
mised võitis ülekaalukalt Re-
formierakond, pälvides 28,9 
protsendise toetuse ning ko-
gudes 4 mandaati rohkem kui 
eelmistel parlamendi valimis-
tel – kokku 34 kohta. Teise 
tulemuse tegi Keskerakond, 
kes sai 23,1 protsendi vali-
jate hääled ning kaotas ühe 
koha parlamendis – koguti 26 
mandaati. Praeguseks on kaks 
hiidu alustanud ka koalitsioo-
nikõnelusi.

Siret Kotka-Repinski, 
Keskerakonna esinumber 
Lääne-Virumaal tõdes, et 
Keskerakonna eesmärk oli 
valimisvõit ja saada parla-
menti rohkem mandaate kui 
neli aastat tagasi, kuid kah-
juks ei õnnestunud kumbagi 
eesmärki täita.

„Mõistagi polnud see päris 
see tulemus, mida me kõik 
ootasime, arvestades kui pal-
ju tööd ja vaeva üle Eesti-
maa nähti. Kahjuks seekord 
meid kuldmedaliga selle eest 
ei premeeritud. Vaatamata 
kaotusele läheme ühtse mees-
konnana edasi ning hoiame 
neid seisukohti, mida oleme 
lubanud oma ligikaudu 130 
tuhandele valijale,“ kommen-
teeris Kotka-Repinski.

Lääne-Virumaal Keskera-
konna toetus võrreldes eel-
miste Riigikogu valimistega 
aga hoopis tõusis veidi – kui 
2015. aastal koguti 19,5 prot-
senti siinsetest häältest, siis 
tänavu 19,9 protsenti. Siret 
Kotka-Repinski isiklik hääl-
tesaak oli maakonna kolmas.

„2095 on kahtlemata suur 

hulk inimesi ning luban nen-
de häält Riigikogus vääri-
kalt esindada. See on märki-
misväärne toetus ning olen 
iga hääle eest väga tänulik. 
Samuti kiidan teisi Lääne- 
Virumaal kandideerinud 
keskerakondlasi, kes tegid 
kõik väga tubli tulemuse. 
Hindan väga nende inimeste 
panust ning niivõrd hea re-
sultaadini jõudsime eelkõige 
tänu meeskonnatööle,“ tun-
nustas Kotka-Repinski.

Suurima toetuse Lääne- 
Virumaal pälvis aga Eesti 
Konservatiivse Rahvaera-
konna esinumber Anti Poo-
lamets, kes kogus 3335 häält. 
Teise tulemuse tegi Reformi-
erakonna esikandidaat Taavi 
Rõivas – 2847 häält.

Võrreldes 2015. aasta vali-

mistega reformierakondlaste 
toetus maakonnas aga vähe-
nes, langedes 26,9 protsendilt 
23,7 protsendile.

EKRE tegi Lääne-Virumaal, 
nagu ka terves Eestis, võr-
reldes 2015. aasta valimiste-
ga tohutu tõusu. Maakonnas 
kasvas toetusprotsent 9,3-lt 
21,4-le, edestades nii kolman-
da tulemuse teinud Isamaad 
(20,3 protsenti) kui pingereas 
neljandaks asetunud Kesk-
erakonda. Üleriigiliselt kogus 
EKRE 17,8 protsendise toe-
tuse ning pälvis 12 mandaati 
rohkem kui eelmistel valimis-
tel – kokku 19 kohta Riigiko-
gus.

Liisi Kanna

Tapa Gümnaasium 
pidas 100. sünnipäeva

Kuivõrd erinesid valimistulemused Lääne-Virumaal?
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Rakvere Teatris

Eesti balletikoolide

gala
Tallinna Balletikool
Noor Ballett Fouetté
Ida Tantsukool
Vanemuise Tantsu- 
ja Balletikool
Kaurikooli balletiklass

Külalisena 
Hayley Blackburn ja 
Silas Stubbs 
teatrist Vanemuine
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„Karksi-Nuias, selles imeliku 
nimega alevis Lõuna-Eestis pea- 
aegu Läti piiri ääres, kus ma 
üles kasvasin, ei olnud mitte 
kellelgi teisel niisugust vanaisa 
nagu mul. Niisugust, kes elas 
Kanadas. Õigemini Kanaa-
das, sest just sedamoodi pikalt 
a-tähte venitades on seda kauget 
ja kättesaamatut maad Nuias 
hääldatud nii kaua, kui ma seda 
ahvatlevat tähekombinatsiooni 
üldse mäletan.“

Nii algab raamat vanaisast 
(loomulikult pealkirjaga „Va-
naisa“), keda kunstnik Marko 
Mäetamm ei ole kunagi oma 
silmaga näinud, kes on aga 
ometi teda palju mõjutanud.

Marko isa Kaljo oli 42aas-
tane meremees, kes polnud 
mitte kunagi varem väljas-
pool toonast Nõukogude Lii-
tu reisil käinud. 1978. aastal 
sai ta aga ootamatu võimaluse 
sõita terveks kuuks Kanadas-
se. Aastaid ei teadnud Kal-
jo isegi seda, kas tema ise on 
üldse elus.

Raamat räägib ka väärtus-
hinnangutest, millega Marko 
ja suur osa tema põlvkonnast 
on üles kasvanud. Tema raa-
matus on 25 lugu ja illustrat-
siooni asjadest, harjumustest 
ja isegi saladustest, mis ühen-
davad 13aastast Karksi-Nuia 
Markot kauge Kanaada vana-
isaga.

Teoses on mõnusalt edasi- 
antud lood nätsudest, paljaste 
naistega kruvikeerajast, kõr-
ge värvliga teksadest, puust 
lõvist, Ottawa õllekannust, 
punasest kilejopest ja paljust 
muust, mis 1970ndate aastate 
teismelise jaoks oli tohutult 
ihaldusväärne, täna aga on 

Avati Tapa Muusika- ja 
Kunstikooli õpilastööde näitus
Alates selle nädala esmaspäevast saab Rakveres Art Cafes 
kaeda Tapa huvikooli õpilaste kunstinäitust, mis jääb uudis-
tamiseks üles märtsi lõpuni.

2015. aasta sügisel avas Tapa muusikakool oma ruumi-
des kunstiosakonna. Sündis Tapa Muusika- ja Kunstikool. 
Alustati ühe õpetaja ja 50 õpilasega. Kool on olnud väga 
populaarne ning tänaseks päevaks on õpilaste arv tõusnud 
90ni ja õpetajaid on kolm – Katrin Leete, Liina Kald ning 
Renee Aua.

Oleme võtnud eesmärgiks pakkuda kõikidele lastele ja 
noortele, kes soovivad kunstiga tegeleda, mõnusat loomin-
gulist väljundit. Püüame olla avatud, huvitavad ning lapse-
meelsed. Oma töös pöörame tähelepanu erinevatele tehni-
katele, õpime tundma töövahendeid ja materjale ning nende 
kasutamise võimalusi.

Igal aastal on meie kunstiosakonnal viis-kuus näitust. 
Kolme ja poole aasta jooksul oleme tutvustanud oma laste 
töid lisaks lähiümbrusele ka Soomes ning Ukrainas. Sel-
le õppeaasta näitused toimuvad lisaks Rakverele ka Tapal, 
Tamsalus, Väike-Maarjas ja Soomes.

Liina Kald

Killuke Art Cafes üleval olevast näitusest.
Foto: Tapa Muusika- ja Kunstikool

Kunstnik Marko Mäetamm 
ilmutas raamatu oma vanaisast

Marko Mäetamm raamatu „Vanaisa“ esitluselt.
Foto: Richard Kenk

kui mõnus õhtujuturaamat 
lapselapsega koos lugemiseks.

„Selles raamatus on koh-
ti, mis praegustele lastele 
arusaamatud. Näiteks minu 
ahastus, kui vanaema lõikas 
mu Kanadast toodud T-sär-
gilt firmasildi, mille hiljem 
prügikastist üles otsisin ning 
oma kõige väärtuslikemate 
asjade sekka talletasin,“ mee-
nutas kunstnik. „Või seik, kui 
ma seda särki enam vanuse 
tõttu kanda ei saanud, siis sel-
le kappi riidepuu peale panin 
ning hiljem aeg-ajalt vaata-
mas käisin,“ lisas ta.

„Kas mu raamat on naiivne? 
Mul tegelikult polegi sõnu 
selle raamatu iseloomusta-
miseks, ma isegi ei tea, mis 
naiivsus on. Raamatus kirjel-
datud 13aastasele igatahes on 
kõik tema vanaisaga seonduv 

päris ja tõsine – tema mitte 
mingit naiivsust oma Kana-
dast toodud velvetpükstes ei 
näinud. Kui inimesi mu vana-
isa lood liigutavad, siis on ju 
kõik korras, pole vaja sellele 
naiivsuse silti külge kleepida,“ 
arvas Mäetamm.

„Minu enda jaoks peavad 
asjad olema eksponeeritud 
päriselt, ehedalt. Siis on suu-
rem tõenäosus, et ka vaataja 
tunnetab selle eheduse ära,“ 
selgitas ta. „Ma ise liialda-
sin raamatus vaid niipalju, et 
andsin võimalikult palju edasi 
oma isa heietusi selle kohta, 
mis Torontos täpselt juhtus. 
Sest ükskõik millal ma isale 
külla läksin, varem või hiljem 
jõudsime ikka Kanada mee-
nutusteni. Ka aastakümneid 
hiljem,“ rääkis Mäetamm 
oma 2017. aastal surnud isast.

„Minu peas on see müüti-
line vanaisa elanud terve mu 
teadliku elu. Isa reisist ala-
tes said mu elu lahutamatuks 
kaaslaseks kõikvõimalikud 
Kanada lood ja sealt kaasa-
toodud mateeria. Arvan, et 
isegi joonistama hakkasin ma 
suuresti nendest imelistest 
välismaa asjadest ja ajakirja-
dest inspireerituna,“ kirjeldas 
Mäetamm perekonnasünd-
muse olulisust.

„Nimelt tõi isa Kanadast 
kaasa ühe Searsi kaubamaja 
kataloogi, mis rändas rin-
gi terves alevis, igas kodus 
vaadati ja imetleti. Selle ja 
vanaisa Kanadast saadetud 
postkaartide põhjal ma üldse 
joonistama hakkasingi,“ tun-
nistas kunstnik.

Austusavaldusena isale 
sündis ka Mäetamme hil-
juti Tallinna Kunstihoones 
eksponeeritud näitus „Üks 
kuu Kanadas“. „Mu isa rää-
kis oma Kanada lugusid kuni 
elu lõpuni. Aastast aastasse. 
Samu lugusid, väikeste va-
riatsioonidega. Ja ühel hetkel 
tundsin, et ma pean nende 
lugudega midagi ette võtma,“ 
meenutas ta.

„Kunst jäi alati tagaplaani-
le, kui ma näitusele tulnud 
inimestega rääkima juhtusin. 
Mulle tundub, et kõikidel 
eestlastel on Kanada sugulas-
test omad lood jutustada,“ üt-
les Mäetamm.

Kaire Kenk
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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 kultuurisündmused
19. veebruar–23. märts portreenäitus „Meie, virula-
sed!“ Rakvere Galeriis
5. märts–6. aprill Kertu Sillaste ja Gerda Märtensi il-
lustratsioonikursuste õpilaste näitus „Pildid jutustavad“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
9. märts kell 19 naistepäevakontsert „Tulles Neemelt 
kümme aastat“ Rakvere Kultuurikeskuses
10. märts kell 12 eakateklubi Hämarik 50. juubelipidu 
Rakvere Kultuurikeskuses
13. märts kell 18 Otsakooli kammermuusika kontsert 
Rakvere Eragümnaasiumis, esinevad puhkpilli erialade 
õpilased
17. märts kell 16 Eesti balletikoolide gala Rakvere 
Teatris

Rakvere Teater
8.03 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)
9.03 kl 16.00 Kinnine kohus, peale etendust u  kl 17.30 
RT Vestleb Rakvere Teatri väike maja (lav. Vallo Kirs)
13.03 kl 19.00 RT Esitleb Sisenemine sisenemisse Rak-
vere Teatri väike maja (lav. Henri Hütt ja Veiko Tu-
bin)
14., 19.03 kl 16.00 Kinnine kohus Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Vallo Kirs)

Gustavi Maja
14. märts Kadi Toompere loeng „Tervislik toitumine 
ja Doterra toidulisandid“
28. märts Lille Lindmäe loeng „Enesetervendamise 
võimalused uuel ajastul“
31. märts algab Hatha jooga õpetaja 200 h kursus
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavima-
ja.eu

Biore Tervisestuudio
19. märts kell 9–12 tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kiropraktik A. Grigorjani 
vastuvõtt koos massaažiga
Teisipäeviti nõelravi terapeut Arina Grigorjani vastu-
võtt
Neljapäeviti tervisliku seisundi testimine – E. Hein-
mets
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

Film põhjapõtrade 
rändest viib Lapimaa 
ürgloodusesse
15. märtsist jõuab kinodes-
se film „Väikese põhjapõdra 
Ailo suur seiklus“, mis jutus-
tab uskumatu loo põhjapõd-
ravasika ellujäämisest pikal 
teekonnal läbi Lapimaa.

Lugu väikese ja kaitse-
tu Ailo hakkama saamisest 
katsumustega enda esimesel 
eluaastal on väärtuslik õp-
pematerjal üldhariduskoo-
lide algklasside ja põhikooli 
esimeste astmete õpilastele. 
See on film maalilisest tund-
rast ja selle elanikest, kuid 
samuti kasvamisest.

Lapimaal kulgevat ränna-
kut portreteeriva 86minu-
tilise linateose režissöör on 
Guillaume Maidatchevsky. 
Eestikeelset teksti loeb Too-
mas Lõhmuste. Tõlkis Kerdi 
Kuusik-Oengo, dublaažire-
žissöör on Oleg Davidovitš 
ja produtsent Mati Sepping.

Kuulutaja

Mõnevõrra ootamatult juhtus 
kätte maailmakuulsa Ameeri-
ka poistebändi, vokaalgrupi 
Backstreet Boys uhiuus stuu-
dioalbum, mis ilmus jaanuari 
lõpus.

BSB moodustati Orlandos, 
Floridas aastal 1993, seega on 
neil staaži juba rohkem kui 
veerand sajandit. Tegemist 
on kõigi aegade kõige eduka-
ma poistebändiga üldse, kelle 
plaate on maailmas müüdud 
kokku üle 130 miljoni! Samas 
naljaga pooleks, mis poiste-
ansambel nad tegelikult enam 
on – noormeestest on selle 
ajaga ammuilma mehed sir-
gunud.

„DNA“ on nende üheksas 
stuudioalbum, kus kuulamist 
veidi alla neljakümne minuti. 
Lugusid on sinna kirjutanud 
näiteks Andy Grammar ja 
Stuart Crichton.

Muusikaliselt seikleb album, 
nagu antud bändi puhul 
ikka, popi avaratel väljadel. 
Peenutsejad muidugi täp-
sustaksid, et tegemist nimelt 
dance-popi, R&B, teen popi ja 
pop-rokiga.

Uue stuudioplaadi val-
mimine võttis seekord õige 
pikalt aega – eelmine, „In A 
World Like This“, ilmus juba 
kuus aastat tagasi. Mitte et 
tegemist oleks eesrindliku ja 
lööklauludest pungil albumi-
ga, kuid valdavalt on „DNA“ 
saanud siiski positiivseid 
hinnanguid. Ja premeeritud 
muuhulgas esikohaga kõr-
geltnoteeritud USA Billboard 
200 plaaditabelis.

Singlitena on sellelt väl-
jastatud kolm lugu. Esmalt 
„tuline ja tundeline emot-
sioonipurse“, kuid iseenesest 
keskpärane „Don’t Go Brea-

king My Heart“. Järgmise-
na „Chances“ ja viimaks „No 
Place“. Plaadi pärliteks jäävad 
sellegipoolest just atraktiiv-
set rütmijuppi sisaldav „New 
Love“ ja tõeliselt võrratu tõ-
demus „Is It Just Me“.

Loomulikult järgneb 
„DNA“ ilmumisele peatselt 
ka massiivne maailmaturnee, 
mis stardib mais Lissabonist. 
Muide, BSB on üks vähes-
test popkollektiividest, kelle 
koosseis on mingi imevale-
miga läbi aegade praktiliselt 
sama püsinud. AJ McLean, 
Howie Dorough, Nick Car-
ter, Brian Littrell ja Kevin 
Richardson. Vaid viimatimai-
nitu „puhkas“ vahepeal bän-
dist kuus aastat.

Ülo Külm

Armastatud muusik Alen 
Veziko annab eelseisva nais-
tepäeva puhul eksklusiivse 
kavaga enneolematu soolo-
kontsertide sarja, et tervita-
da kõiki tublisid Eesti naisi, 
aga loomulikult on ka kõik 
mehed oodatud sellest muu-
sikaelamusest osa saama. 
13. märtsil jõuab ta tuuriga 
Vihula Mõisa.

Alen Veziko esitleb uut 
kontsertkava „Soolo 7“, kus 
laval koos temaga on 7 kitar-
ri, 2 klaverit ja mõned rütmi-
instrumendid. Tegemist on 
omanäolise projektiga, kus 
kasutatakse loopereid ja arvu-
tit, millega luuakse eriline kõ-

lapilt ja viiakse kuulaja ime-
lisse helide maailma.

„Minu kontsertidel on pea 
alati olnud naiskuulajad kül-
laltki suures enamuses ja 
seetõttu julgen uskuda, et 
olen suutnud viia oma muu-
sikat naiste südamatesse ja 
soovin Eesti naistele ka oma 
uue kontsertsarja pühenda-
da,“ rääkis Veziko. „Siiski on 
viimastel kordadel märga-
ta ka meeskuuljata osakaalu 
suurenemist. Minu muusika 
romantilised sõnumid ongi 
pühendatud mehe ja naise va-
helisele armastusele,“ selgitas 
Veziko.

Kaasaegset tehnoloogiat 

kasutades on võimalik luua 
muusikat ning esitada seda 
sellisel kujul, mis varem pol-
nud võimalik. Tänu tehnika 
arenemisele on loodud või-
malus, et üks mees mängib 
laval rohkem kui seitset inst-
rumenti.

Kontsert on sissejuhatuseks 
Alen Veziko sügisel ilmuvale 
stuudioalbumile, mis on jär-
jekorras seitsmes. Sellest tu-
lenevalt on uue kontsertkava 
pealkiri „Soolo 7“. Kontserdil 
saab kuulata Alen Veziko läbi 
aegade parimaid palasid täies-
ti uues võtmes.

Kuulutaja

ARVUSTUS

Alen Veziko astub üles Eesti naiste auks

Backstreet Boys, „DNA“
RCA
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KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

UUS MAA RAKVERE BÜROO
Tutruplats 5, II korrus, Rakvere

Telefon: 322 3601
E-post: rakvere@uusmaa.ee

UUED KORTERID, UUED LAHENDUSED!

RAKVERE MÕISAVÄLJA 12

www.moisavaljakodu.ee
Margus Punane +372 504 9998

MÖBLEERITUD HUBANE ELAMINE!
PIIRA, ÕHTU 3  

2 tuba, 42,3 m² 2/2, köök/elutuba, rõdu, 
õhksoojuspump.     
Margus Punane: 504 9998

22 900 € UUS!

IIDNE HOONE MÕISAPARGIS!
VINNI V. KÜTI, MÕISA 1

Kinnistu 3183 m², kivihoone 241,7 m², 
380 V, veetrass.    
Margus Punane: 504 9998

14 900 € UUS HIND!

MÕNUS PALKELAMU KOOS SUVEMAJAGA!

VÕSU, METSA 15

Kinnistu 1955 m², 2 korrust, 70,6 m², 
4 tuba, uus katus.     
Margus Punane: 504 9998

155 000 €

UUENDUSED LÄBINUD MAJA!
RAKVERE, KAEVU 7

Kinnistu 748 m², 2 korrust, 160,9 m², 
5 tuba, saun, garaaž.     
Margus Punane: 504 9998

175 000 €

MAAKODU ROHELUSES, OMA METS JA PÕLD!

HALJALA V. IDAVERE

Kinnistu 7,58 ha, elamu 73 m², 2 tuba, 
puurkaev. El 380 V.    
Margus Punane: 504 9998

56 990 €

2 TOALINE KORTER KESKLINNAS

RAKVERE, SAUE 8

2 tuba, rõdu, 4/4, 45,2m2, kivimaja
Eve Kalm: 56231534

42 000 €

MADALAD KULUD

ENERGIAKLASS   B

RÕDU, PANIPAIK, PARKIMINE

MÄNGUVÄLJAK

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

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

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

• Müüa 1toaline korter Vao külas. Va-
jab kapitaalremonti, 27,8 m2, II korrus, 
uus uks. Hind 1500 €. Tel 5381 0931

• Müüa 2toaline korter Vinnis, III 
korrus, remont tehtud. Tel 508 3997

• 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 maja Rakveres otse omanikult, 
krunt 1200 m2. Tel 508 3997

• Müüa maja Rakvere kesklinnas, 
võib ka äripinnana. Hind 75 000 €. Tel 
5190 1697

• 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 suur talumaja koos kõrvalhoo-
netega, privaatne koht, mereni 5 km. 
Info tel 5853 7131

• Müüa elamumaa 1,2 ha Männimet-
sas, Rakvere vallas, karivärava külas, 
Kadrina tee ääres. Rakverest 5 km 
kaugusel. Tel 5668 3756

• Müüa suvila Laitses. Tel 5558 1275

• 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 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 Ussimäel. Tel 5823 
3780

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Vahetada 1- ja 2toaline keskküttega 
korter Kundas, ühe elamispinna vas-
tu või müüa korterid vastavalt 4000 € 
ja 11 000 €. Info tel 518 9064

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

• Võtan üürile 3toalise korteri või 
maja (hilisema ostu sooviga) Haljalas 
või selle ümbruses. Tel 5383 7942

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

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

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

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

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

• Üürile anda pikemaks ajaks 1toaline 
keskküttega, remonditud ja osaliselt 
sisutatud korter Rakveres. Korter asub 
Kungla tn, renoveeritud maja, IV kor-
rusel. Huvi korral helista tel 502 7372

• 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

• Üürida mööblita 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesklinnas. 
Üüri hind 230 €. Tel 5848 2025

• Anda üürile 2toaline renoveeritud 
möbleeritud korter Rakveres, ahi- ja 
elektriküte. Üüri hind 220 € + elekter, 
vesi. Info tel 527 0058

• Annan üürile 2toalise korteri 
Rakveres Lennuki tänaval. Üüri 
hind 220 € + kommunaalmaksud. 
Tel 5552 2789

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

• Anda rendile kultuurheinamaa 
3 ha Sagadi külas, Haljala vallas. Tel 
5668 3756

• www.toonklaas.ee

• Müüa mootorsaan Buraan koos 
saaniga. Tel 518 9518

• 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

• 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 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 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 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

• Ostan sõidukorras auto kuni 1300 
€. Võib vajada pisemat kõpitsemist. 
Ülevaatus pole oluline. Tel 5819 0200, 
ilusvalgus@gmail.com

• Ostan igas seisukorras autosid. Pak-
kuda võib romusid, avariilisi, seisnud, 
heas korras jne. Romud kustutan 
arvelt. Sobivusel tulen kohe järgi. Tel 
5357 7108

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

www.kuulutaja.ee
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

TEENUSED

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

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid.Tel.5260545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVA-

KILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

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 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

CORMET OÜ

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

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

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista tel 5858 0123

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

• 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 väikekaubik Peugeot 
Partneriga, võimalik ka lisada väike 
haagis. Tel 5633 9288

• 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

• 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

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

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

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus 
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com

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

• 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 vaheta-
mine, puhastamine, õlitamine, hääles-
tamine, remont, konsultatsioon jne). 
Hea hinnaga asjatundlik teenus Sia 
„Mans dārzs” spetsialistidelt üle Eesti. 
Eramule katlasüsteemi ehitamise või-
malus. E-post: toivo.molder@gmail.
com. Info tel 502 6766

• 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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Vannitubade ja korterite renovee-
rimised kogemustega mehelt. Tel 
529 0735

• Põrandatööd. PARKETT-ja laud-
põrandate paigaldamine, lihvimine, 
lakkimine ja õlitamine. Tel 5829 2584

• 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

• 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
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MUUD TEENUSED

• 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

• Antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 
9293, Janek. ehmesoy@gmail.com

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, 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

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

• 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

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

Teostame vannitubade 
remonti. 

Plaatimine, toru- ja
 elektritööd. 
Tel 518 7979

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

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

• 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

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

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

• Teritan höövliterasid (pikkus-400 
mm) üksikuid ja koos höövlipeadega. 
Komplektfreese ja rihvelterasid. Kõ-
vasulam saekettaid (läbimõõduga 300 
mm). Helistada tel 5562 9163

• Hoian lapsi. Tel 5673 9178

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

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

• 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 õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

• 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

Tekstiilipesur
Rakveres
Rendi või 
telli teenus

5385 5691

www.kuulutaja.ee
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS

METS

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

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

www.kuulutaja.ee

• Müüa diivanvoodi (punane) otstega, 
külmkapp Hoover Helkama ja Whirl-
pool 50 €/tk. Tel 5787 5371

• Soodsalt müüa kodu- ja tööstusõmb-
lusmasinaid. Samuti vanaaegseid 
ja nende osasid. Remont kõikidele 
masinatele. Kääride teritus. Kontakt 
tel iga päev 558 8429, Priit

• Müüa kasvuhoone kattematerjal 
(6 mm kihtplastik) 6 m x 2,1 m (lehe-
mõõt). Tel 523 2215

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 KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

• 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 vana tehnika kirjandust, võib 
ka pakkuda tehnikat (mootorrattad, 
võrrid, autod jne). 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 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 nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215

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

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

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• 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 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

KUIVAD
KÜTTEKLOTSID

TEL 5012 905

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
KOOS 

TRANSPORDIGA
TEL 5665 4087

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.

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

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.
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kuulutused.kuulutaja.ee

TUTVUS

MUU

MATUS

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

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

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

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

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

• Leitud noor triibuline kiisu kes 
tahab koju. Tel 506 1547

• 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!

• Sügav tänu kõigile 657-le pat-
rioodile, kes mind usaldasid! Rii-
gikogu kandidaat 737 Marti Kuusik

• Head inimesed palun anne-
tage  taastusraviks, olen väga 
haige, vajan hädasti taastusra-
vi, olen tänulik iga annetatud 
euro eest. Minu kontonumber on 
EE024204278649535007, Arvin 
Uutma

• Olen 57aastane vallaline mees. Soo-
vin tutvuda ausa üksiku Lääne-Viru-
maalt Rakverest või selle ligidalt pinda 
omava naisega vanuses 53-59 aastat. 
Tel 5617 1721

• Maailma kallima ja armsama ini-
mesega tutvub 50aastane mees. Tel 
5907 3196

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)

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     T-R   9-18
                     L      10-15
                    E,P   Suletud

 * Juuksuri teenused
 * Keratiinihooldus
 * Silmade, kulmude
     värvimine, korrigeerimine
 * Kõrva- ja ninaaugustamine
 * Afropatsid

Kati Kontkar
55 47 151

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

Turu kaubamaja II korrusel!

Esmaspäevast (11.03) 
olen tagasi töölainel.

Ootan enda vanu 
ja uusi kliente.

SOODUSTUS 
pensionäridele 68+

ning õpilaste lõikus 5 €.

MEESTE- JA 
NAISTEJUUKSUR

Avatud:  E-R 9-17, L 9-14
Tule uudistama!  Tel 526 9069

OUTLET

AVATUD ON 
UUS KAUPLUS

Rakveres, Kreutzwaldi 22a

„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. 

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Hinnad turul 8. 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)

Südamlik kaastunne Tiiule armsa õe
 

REET HEIDA
kaotuse puhul.

Lya ja Galja

LY BANDURINA
09.05.1967-01.03.2019

Ei tulek ega minek pole meie teha, said 
see, mis sinna vahele jääb… 
Ja see on elavatel mäletada. 

Sügav kaastunne lähedastele.

Soovivad 
lähedased sõbrad: 

Juta, Age, Martin ja Sirje

Muuta aeg võib elus palju, 
võtta mälestust ei saa. 

EEVI JAKIMENKO
Mälestame ja avaldame 

kaastunnet.

Endised Kunda tsehhi 
õmblusvabriku 

Virulased töötajad.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kuulutuse tekst 

on võimalik 

sisestada ka 

veebikeskkonnas.

Kuulutus ilmub 

nii interne  s 

kui ka 

paberlehes. 

www.kuulutaja.ee
wwww.ww

LOE 
KUULUTAJAT INTERNETISWWW.KUULUTAJA.EE
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diivanvoodi diivanvoodi 

SAMI
puitvoodi 
SAMI
puitvoodi 

diivanvoodi diivanvoodi 

899€255*190 (126*182)

KROKUS köök KROKUS köök 

180*

240*

PROVANS köök PROVANS köök 

419€

MAESTRO
diivanvoodi 
MAESTRO
diivanvoodi 

ROKO komplektROKO komplekt

699€

552€

DIPLOMAT  diivanvoodi DIPLOMAT  diivanvoodi 

LADOGA
diivanvoodi
LADOGA
diivanvoodi

RAKVERE   • NIINE 4A
• tel:  +372 53 031 718
• E-R: 10.00-19.00   • L-P: 10.00-16.00

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

����������	

�����

GOROD  narivoodiGOROD  narivoodiVEGA  sariVEGA  sari

249€

AL.59€
AL.95€

DUET-5 kummutDUET-5 kummut

599€

al. 77€

MADRATSIDMADRATSID

85€

al.359€
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koer tagasi koju ja tuli pärast-
lõunasel ajal uuesti jaama oma 
peremehele vastu. Kuid pere-
meest ei saabunud ei esimese, 
teise ega kolmandagi rongiga. 
Asi oli selles, et samal päeval 
oli professorit tabanud loen-
gu ajal infarkt ning ta suri 
peaaegu koheselt ja arstid ei 
suutnud teda millegagi aidata.

Hachiko oli küll segaduses, 
et miks peremeest 21. mail ei 
saabunud, kuid ta ei jätnud 
lootust ja tuli igal järgmisel 
õhtupoolikul uuesti rongijaa-
ma. Nii ootas koer oma pe-
remeest üheksa pikka aastat. 
Iga päev tuli Hachiko jaama, 
ootas ära kõik rongid ja läks 
seejärel ööbima oma endise 
kodumaja juurde, mille uks 
oli professori lahkumise tõt-

TASUB TEADA

Täna 84 aastat tagasi, 8. 
märtsil 1935. aastal suri 
Jaapanis 11aastasena 
Hachiko, kes on üks 
kuulsamaid koeri maa-
ilma ajaloos. Ta sai tun-
tuks erakordse truuduse 
poolest oma peremehele.

Allan Espenberg

Jaapanis Akita linnas elas 
professor Hidesaburo Ueno 
(1872–1925), kes andis suure 
panuse põllumajanduse meh-
haniseerimisse, kuid hoopis 
tuntumaks sai ta oma koera 
tõttu. Tokyo ülikoolis õppe-
jõuna töötanud Ueno oli suur 
loomasõber ning ainuüksi 
koeri oli tal seitse.

Aga 1923. aastal tõi Ueno 
tuttava farmeri koer ilmale 
mitu kutsikat ja farmer otsus-
tas ühe sümpaatse koerakese 
kinkida austuse märgiks pro-
fessorile. See kutsikas kuu-
lus Akita Inu tõugu, mis on 
üks vanemaid koeratõugusid 
maailmas ja mis kuulutati 
1931. aastal koguni Jaapani 
rahvuslikuks aardeks. Seega 
oli farmeri kingitus üsnagi 
väärtuslik ja hinnaline.

Seejärel tuli professoril 
panna uuele koerale nimi, 

kuid eriti palju mõtlemist see 
ei vajanud. Kuna tal oli juba 
seitse koera, siis sai pisike-
sele akitale nimeks Hachiko 
(hachi tähendab kaheksat ja ko 
printsi või ka kiindumust).

Üheksa aastat 
lootusetut ootust
Hachikost sai üsna kiiresti 
professori lemmikkoer. Era-
kordselt tark koer hakkas jäl-
legi professorit pidama tõeli-
seks sõbraks. Kuna Uenol tuli 
iga päev minna tööle Tokyos-
se, siis kõndis ta igal hommi-
kul koos Hachikoga Shibuya 
rongijaama, et sealt rongiga 
pealinna sõita. Koeral oli tee-
kond nii selgeks saanud, et 
pärastlõunati tööpäeva lõppe-
des tuli ta iseseisvalt oma pe-
remehele rongijaama vastu ja 
seejärel mindi üheskoos koju. 
Kuidas aga Hachiko suutis 
iga päev täpselt kella kolmeks 
rongijaama tulla, seda ei tea 
keegi. Niimoodi kestis see 
üle aasta ning paljud jaama-
töötajad, kioskipidajad ning 
reisijad olid inimese ja koera 
soojade suhete vahetuks tun-
nistajaks.

21. mail 1925. aastal siirdus 
professor tavapäraselt tööle 
Tokyosse ja Hachiko saatis 
teda rongiperroonini. See-
järel läks pooleteiseaastane 

1935: lahkus maailma üks ustavaim lemmikloom

Hachiko vanemas eas.
Allikas: wikipedia.org

tu kinni naelutatud. Koe-
ra toitsid inimesed, kes olid 
tundnud professorit, aga ka 
lihtsalt möödakäijad. Raud-
teelased pidasid koeral silma 
peal aga selleks, et keegi talle 
liiga ei teeks.

Teda püüti korduvalt anda 
teistesse perekondadesse, 
kuid Hachiko ei tundnud end 
arvatavasti seal koduselt ja 
põgenes alailma oma vanasse 
kodumajja. Rongijaamas iga 
päev käimist ja oma armas-
tatud peremeest ootamast ei 
katkestanud ta päevakski.

Koer suri vähki 
või parasiitidesse
Asjaolude kokkusattumisel 
sai professor Ueno ühest tu-
dengist akita koeratõu eks-
pert, kes kohtus Hachikoga 
kord juhuslikult rongiper-
roonil. Teda vaimustas koe-
ra suur armastus ja truudus 
sedavõrd, et ta hakkas teda 
sageli külastama, aga lõpuks 
otsustas koostada kõigi akita 
koerte kataloogi. Uuringute 
tulemusel õnnestus leida vaid 
30 taolist koera.

Peatselt ilmus aga Jaapani 
ajalehes „Asahi“ artikkel us-
tavast Hachikost, kelle pere-
mees ei naase enam kunagi. 
1932. aastal avaldatud artik-
kel kandis pealkirja „Ustav 

koer ootab oma peremeest, 
kes suri seitse aastat tagasi“. 
Seejärel hakkasid inimesed 
sõitma Shibuya rongijaama, 
et oma silmaga ebaharilikku 
koera näha.

Hachiko sai truuduse rah-
vuslikuks sümboliks ja juba 
tema eluajal, 1934. aastal püs-
titati talle pronkskuju näol 
esimene monument. Selle pi-
dulikust avamisest võttis osa 
ka Hachiko ise. Tänu sellele 
südantliigutavale loole tõusis 
aga akita koeratõug populaar-
suse tippu.

Hachiko suri 11aastasena 8. 
märtsil 1935. aastal. Surnud 
koer avastati ühelt tänavalt 
rongijaama lähistelt. Tema 
surma järel kuulutati Jaapa-
nis välja leinapäev. Hachiko 
maeti Minato linna Aoyama 
kalmistule professor Ueno 
hauaplatsi kõrvale ja sageli 
toovad inimesed tema hauale 
lilli, avaldades lugupidamist 
koerale, kes demonstreeris, 
mida tähendab tõeline ar-
mastus, truudus ja lojaalsus. 
Koerast endast tehti aga to-
pis, mida säilitatakse Tokyo 
teadusmuuseumis.

Hachiko surma tegelik 
põhjus saadi teada alles 2011. 
aastal, kui teadlased uurisid 
kaasaegse tehnoloogia abil 
uuesti koera säilmeid. Varem 

oletati, et koera surma põh-
justasid tema kõhust leitud 
neli šašlõkipulka, kuid enam 
nii ei arvata. Teadlased te-
gid kindlaks, et Hachikol oli 
kaugelearenenud vähk ja ka 
ussid. Uurimisrühma liige, 
professor Hiroyuki Nakaya-
ma rääkis: „Pole teada, mis 
vahetult koera surma põh-
justas, kuid ta võis surra nii 
filariatoosi kui vähi tagajärjel, 
sest mõlemad on väga ohtli-
kud haigused.“

Sõja ajal sulatati koera 
pronksist kuju üles rinde va-
jadusteks, kuid pärast Teise 
maailmasõja lõppu moodus-
tati ühing Hachiko monu-
mendi taastamiseks. 1948. 
aastal õnnestus ühingu liik-
metel leida üles 1934. aasta 
kuju skulptori poeg. Kuna 
skulptor oli selleks ajaks juba 
surnud, siis taastas tema poeg 
Takeshi Ando kunagise mo-
numendi, mis pandi üles Shi-
buya rongijaama.

Hachiko mälestusmärke on 
mujalgi Jaapanis ning Odate 
linnas, mille lähedal oli koer 
10. novembril 1923. aastal 
sündinud, asub akita koera-
tõule pühendatud muuseum. 
Hachiko lugu on andnud ai-
nest paljude raamatute kir-
jutamiseks ja filmide tegemi-
seks.

TÄNA MAAILMAS
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

MÄRTSIS EELMISE
SUVE KINGAD

-50% täishinnast

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

KÕIK
SAAPAD19€

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

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

info@calidum.ee

2590.-

Märtsis täisautomaatne

PELLETIKATEL Hydro

+ roostevaba

korstnahülss

20kW

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Ostes Oma Põrsast vähemalt veerand siga,

saad TASUTA 2 kg SEAHAKKLIHA!

Pildil
tükeldatud
esimene
veerand
*2,45 €/kg

2,40 €/kg
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