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Eestis elavad tublid noored, 
kes reeglina on edasipüüdli-
kud, töökad ja õpihimulised. 
Nende üle on meil põhjust 
rõõmu tunda. Nagu ikka rõõ-
mustavad ja muretsevad kõi-
ge rohkem oma laste pärast 
nende vanemad. Võib ju öel-
da, et eks muretsemine olegi 
lapsevanemate pärisosa. Mu-
rest murtud on tihti just need 
emad-isad, kelle täisikka 
jõudnud lapsed elavad kodus 
ja veedavad omi päevi mitte 
midagi tehes.

Noori, kelle koolitee on 
katkenud ja kes ei tööta ega 
õpi edasi, elab kõikjal Eestis 
ning enamasti on nad jäänud 
vanemate või ka vanavane-
mate kukile. Osa koju konu-
tama jäänud noortest on ma-
dala enesehinnanguga ega os-
ka endaga midagi ette võtta. 
On ka neid, kes on mõne saa-
tuselöögi tõttu pinna jalge alt 
kaotanud.

Ja siis on meil veel need 
noored, keda on ristitud lu-
mehelbekesteks. Helbekeste 
puhul on peaasjalikult tegu 
vati sees kasvanud (linna)
noortega, kellel puudub huvi 
tööle minna, kuna neile on 
toeks vanemate priske raha-
kott. Lisaks leidub noori ini-
mesi, kellel on küll diplomid 
taskus, kuid kellel napib sot-
siaalseid oskusi, mistõttu on 
nad koduseinte vahele jää-
nud.

On täiesti normaalne, kui 
noored on lühemat aega 
tööelust eemal ja tegelevad 
eneseleidmisega. Aastaid kes-
tev töötupõli koos niisama 
passimisega, millega tihti 

kaasneb mõnuainete lõksu 
langemine, võib aga viia sel-
leni, et noorest inimesest ku-
juneb hoopis heitunu, kes on 
kõigele käega löönud ja kellel 
puudub ka ravikindlustus. 
See tähendab nii isiklikke ja 
perekondlikke tragöödiaid 
kui ka suurt kaotust ühiskon-
nale.

Kõige selle taustal on igati 
tänuväärne, et riik tahab mit-
tetöötavatele ja mitteõppiva-
tele 16-26 aastastele ulatada 
abikäe ja pakkuda neile koha-
like omavalitsuste kaudu in-
formatsiooni erinevatest tee-
nustest, mis nad kas tööle või 
siis uuesti koolipinki juhatak-
sid. Meil on tuhandeid riigi 
vaateväljast kadunud noori. 
Näiteks on nooruk läinud 
kutsekooli, jätnud seal õpin-
gud pooleli, kuid pole pärast 
seda kodukanti naasnud. Sa-
muti ta ei tööta ega teeni kait-
seväes.

Praegune süsteem eeldab, 
et noor teeb ise esimese sam-
mu jõudmaks töötukassasse, 
mis aga sageli ei toimi. Nii 
olemegi pannud suured loo-
tused nn noortegarantii tugi-
süsteemile, mis võimaldab 
omavalitsuse töötajatel lihtsa-
mini oma piirkonna mitteak-
tiivsete noorteni jõuda. Nen-
de jaoks tekib omamoodi di-
gitaalne tööriist, kust saab 
kindlate reeglite alusel erine-
vatest riiklikest registritest 
päringuid teha. Selleks, et 
„riskinoori“ aidata, tuleb nad 
ju kõigepealt üles leida ja siis 
vaadata, kas nad üldse vaja-
vad abi, ja kui, siis millist – 
kas aidata nad pooleli jäänud 

haridusteed jätkama või töö-
turule.

Kui sotsiaalkomisjon alus-
tas arutelusid noortegarantii 
tugisüsteemi asutamise üle, 
siis helistas mulle mitu ema, 
kelle süda valutas oma poja 
pärast. Neis oli tärganud loo-
tus, et ehk tõuseb sellest kasu 
ka nende lastele. Kõigiti hea 
plaan, leidsid nad sarnaselt 
minuga. Kahjuks ei arva nii 
mitu vastasrinna poliitikut, 
kes on asunud eelnõu ründa-
ma ja rääkima sellest, et ohus 
on nii eraelu puutumatus kui 
isikuandmete kaitse.

Kõigile rahustuseks kinni-
tan, et vägisi kedagi aidata ei 
saa ega ole ka plaanis. Kui 
sotsiaal- või noorsootöötaja 
avastab, et noor pole töötuna 
arvel ega ka üheski muus re-
gistris, siis ta püüab saada te-
maga kontakti. Juhul, kui ini-
mene keeldub, jääb asi sinna-
paika.

Õiguskantsleri kantselei on 
sotsiaalkomisjonile kinnita-
nud, et mingit riivet või vas-
tuolu põhiseadusega ei ole. 
Seega kellegi põhiõigusi ei ri-
kuta. Samuti vastab tugisüs-
teem kõigiti andmekaitse 
nõuetele.

Olen kindel, et meil on ar-
vestatav hulk noori, kes abi 
vastu võtavad. Noored saavad 
üha enam aru, et hariduseta 
jääb tänases kiiresti muutuvas 
maailmas hätta. Nii näiteks 
õpib Viljandi täiskasvanute 
gümnaasiumis praegu pea 
300 noort. Kõigest paar aastat 
tagasi oli seal vaid sadakond 
õppijat.

7. märtsil läbis vastav eel-

nõu riigikogus teise lugemise 
ning eeldatavasti seadustab 
riigikogu selle lähiajal. See tä-
hendab, et noortegarantii tu-
gisüsteem stardib mais ja esi-
algu viies omavalitsuses – 
Tartus, Võrus, Saaremaal, 
Kohtla-Järvel ja Raasikul, kus 
on vastav valmisolek olemas. 
(Piloot)projektiga, mida aitab 
rahastada Euroopa Liit, saa-
vad liituda ka teised omava-
litsused, kus on tahe oma ko-
gukonna noori toetada.

Sotsiaalministeerium peab 
umbes 10000 noort uue tugi-
süsteemi võimalikuks 
sihtgrupiks. Eesti on väike 
riik. Meile peab olema oluline 
iga inimene, iga oma elu ha-
kul seisev noor, kellest nii 
mõnigi on kaotanud enese-
usu ega tea võimalusi, mis te-
ma jaoks loodud on.

Helmen Kütt,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

esimees, SDE aseesimees

Rakvere bussijaamas muutuvad 
kassade lahtiolekuajad

Rakvere bussijaamas muutuvad alates märtsist kassade 
lahtiolekuajad nädalavahetustel – kassad avatakse laupäeval 
ja pühapäeval senise 7.30 asemel kell 9. Kassade sulgemise 
kellaaeg jääb samaks – 18.

Muudatuse lahtiolekuaegades tingib vähene bussipiletite 
ostjate hulk nädalavahetuse varahommikutel. „Piletimüügi 
statistika näitab, et laupäeva ja pühapäeva hommikutel osta-
vad sõitjad vaid üksikuid pileteid, kusjuures käesoleva aasta 
esimesel kahel kuul on esinenud lausa kolm nädalavahetuse 
päeva, kus kassad ei ole müünud esimesel lahtioleku tunnil 
mitte ühtegi piletit,“ täpsustas Rakvere bussijaama haldava 
T grupp ASi teenuste ärijuht Ingmar Roos.

Reisijad, kes soovivad nädalavahetuse varahommikul bus-
sipileteid osta, saavad seda teha pangakaardiga T pileti pile-
timüügiautomaadist, sularaha eest bussijuhi käest või ka T 
pileti veebilehe ning äpi kaudu.

Bussijaama lahtiolekuajad ei muutu, olles endiselt igapäe-
vaselt avatud alates kell 7st kuni 20.30ni.

Kuulutaja

Rakvere bussijaam. 
Foto: Liisi Kanna
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Rakvere spordikes-
kus taotleb EASist 
rahastust jõulinnaku 
rajamiseks – kui kõik 
hästi läheb, saab see 
valmis juba tänavu 
sügisel.

Liisi Kanna

Viimatisel Rakvere linna-
volikogu istungil otsustati li-
sada linna arengukavasse 
muudatused seoses sporti-
misvõimaluste arendamisega: 
jõulinnaku rajamine kinnis-
tule Kastani 14 Rakvere ja 
discgolfi raja loomine linna-
metsa.

Projekti rahastus
Muudatused võeti tavatult 

vastu esimesel lugemisel, ku-
na ukse ees oli tähtaeg esitada 
EASile taotlus välijõusaali 
ehituse rahastuse saamiseks – 
hindamisel saab taotlus lisa-
punkte, kui kavandatav tege-
vus sisaldub piirkonna aren-
gukavas. Linnaku eeldatav 
rajamismaksumus on 30-40 
tuhat eurot, millest 75 prot-
senti on võimalik taotleda 
„Regionaalsete investeerin-
gutoetuste programmist“.

Rakvere spordikeskuse di-
rektor ja linnavolikogu liige 
Marti Kuusik ütles, et EASi 

komisjon teeb otsuse mai lõ-
puks. „Positiivse arengu kor-
ral loodame juuni lõpuks 
hanke läbi viia ja linnaku ra-
jamine toimuks teisel 
poolaastal – arvatavasti su-
vel-varasügisel,“ lisas ta.

Kui aga EASist positiivset 
otsust ei tule, peab jääma 
lootma linna rahakotile. „Ala-
ti on võimalus, et linn rahas-
tab asju ainult omavahendi-
test, kuid arvusaadavalt seisa-
vad linna ees pidevalt ka tõsi-
sed valikud, nii et selle linna-
ku loomiseks kuluks lisaraha 
väga marjaks. Loodame pari-
mat!“ sõnas Kuusik.

Ka Rakvere linnapea Mar-
ko Torm tõi istungil välja, et 
jõulinnaku rajamist tuleb igal 
juhul kaaluda. „Kui rahastust 
ei saada, siis on see tõenäoli-
selt lisaeelarve küsimus,“ 
märkis Torm. Ta nentis, et 
rajatise mõjuala võiks olla 
umbes tuhatkond inimest, 
maakonna mõõtmes isegi 
kaks tuhat, aktiivselt kasuta-
jaid umbes viiskümmend.

Treeningelemendid
Jõulinnakut planeeritakse 

spordikeskuse territooriumi-
le, rannavolleplatside kõrva-
le, tiigi suunas, Kastani pst ja 
Silla tn nurka muruplatsile. 
Marti Kuusik kirjeldas, et te-
gemist oleks rikkaliku kasu-
tusvõimalust pakkuva jõulin-
nakuga, kus leiavad häid lii-

gutamisvõimalusi nii noored 
kui vanad. „Lisaks staatilistele 
seadmetele tuleb teatud ma-
hus ka liikuvaid seadmeid. 
Põhiliselt on tegemist siiski 
kangide, redelite, rööbaspuu-
de, postide ja rõngastega, mis 
pakuvad laia võimaluste amp-
luaa tegeleda treenimisega 
oma keharaskuse abil,“ mär-
kis spordikeskuse direktor.

Jõulinnakute võrgustik
Jõulinnakuid kui viimastel 

aastatel järjest populaarsust 
koguvaid spordirajatisi loo-
detakse aga tulevikus Rakver-
re rohkemgi püstitada. „Plaan 
on vajalik juba sellekski, et 
edasiliikumine oleks sihipära-
ne. Jah, oleme visandanud 
kava jõulinnakute võrgustiku 
rajamiseks,“ kinnitas Kuusik.

„Pikemas plaanis võiks lin-
nas olla lisaks ühele suurele 
jõulinnakule ka mõned kesk-
mise suurusega näiteks kooli-
de juures ning rida väikseid 
punkte üle linna parki-
des-haljasaladel, et liikumis-
harrastajal oleks neile hea n-ö 
otsa komistada – et kasuliku 
tegevuse alustamise lävi oleks 
võimalikult madalale viidud,“ 
selgitas ta.

Rakveresse planeeritakse ehitada jõulinnak

Jõulinnakut planeeritakse spordikeskuse territooriumi kinnistule Kastani 14, rannavol-
leplatside kõrvale, tiigi suunas, Kastani puiestee ja Silla tänav nurka muruplatsile. 

Foto: Liisi Kanna
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Männiku Teravili OÜ 
otsib oma meeskonda 
PÕLLUMAJANDUS- 

MASINATE 
OPERAATOREID. 

Kasuks tuleb T-kate-
gooria juhiload, hea 
tehniline taip, ausus, 

vastutusvõime ja kohu-
setundlikkus. 

Pakume tööd kaasaegse 
tehnikaga, konkurent-
sivõimelist töötasu ja 

elamispinna võimalust 
kokkuleppel. 

Kandideerimiseks saada 
oma CV 

mannikuagro@
gmail.com, 

lisainfo tel 503 3883

Rakvere Ametikooli leiutajad 
said auhinnalise esikoha

Noorteprogrammi Digi Pass finaalüritusel sai peavõidu 
pakiveo jagamisteenuse äpi leidliku ideelahenduse eest Rak-
vere Ametikooli meeskond FCQ Trans. Oma nutikate idee-
lahendustega võistles finaalis 10 kutsekoolinoorte mees-
konda kõikjalt üle Eesti.

Neli kuud kestnud koolitusprogrammi võidutööd selgusid 
pärast noorte ettekandeid ja žürii hinnanguid Eesti parima-
te digilahenduste esitluskeskuses, e-Estonia Showroomis. 
Žürii andis tänavu peavõidu ja 3000 euro väärtuses elekt-
roonikaseadmeid Samsungilt Rakvere Ametikooli noorte 
meeskonnale FCQ Trans, kes tuli välja pakisaatmise jagami-
se teenuse ideelahendusega. Noori juhendas mentorina Ala-
ri Ehandi ettevõttest Pakipoint OÜ.

„Väga põnev oli näha, kuidas alles sügisel programmi as-
tunud ja digioskusi omandama asunud kutseõppuritel on 
nüüd valmis täitsa oma digitaalsed ideelahendused. Iga esit-
letud projekti puhul on noored suutnud leida üles problee-
mi, mis vajab nutikat lähenemist, ning tulnud välja tõeliselt 
põnevate ideelahendustega, millest üsna mitu võivad minu 
hinnangul nende teostamisel päris edukaks saada,” rääkis 
Samsung Eesti juht Toomas Tiits, kes hindas finaalis noorte 
poolt esitatud projekte.

Tallinna Ülikooli poolt välja töötatud programmi koordi-
naator Pirje Jürgens tõi välja, et võidulahenduseks välja va-
litud pakisaatmise jagamise teenus ja selle välja pakkunud 
Rakvere Ametikooli logistika-eriala teise kursuse õppurid 
Kevin Varzin, Diana Piilsaar ja Tanel Arumäe suutsid teiste 
seast silma paista eeskätt oma lahenduse suurema pildiga 
ehk sooviga lahendada väikemahulise kaubaveoga seotud 
probleemid.

„Võidumeeskond eristus just sellega, et oli suutnud kaar-
distada eriala spetsialistina ära suurema lahendamist vajava 
probleemi ning pakkunud sellele ka üsna detailse lahenduse, 
ehk leidnud viisi, kuidas viia kokku paki saatja ja inimene, 
kes on niikuinii sel suunal oma sõidukiga liikumas. Just sel-
line probleemkoha leidmine, konkreetse lahenduse pakku-
mine välja töötatud teenuse mudeli näol ning projekti de-
tailne planeerimine eristusid selgelt Rakvere Ametikooli 
noorte puhul,” rääkis Jürgens esikohaga tunnustatud noorte 
nutikast leiutisest.

Auhinnalise teise koha andis žürii Luua Metsanduskooli 
noortele maastiku 3D visualiseerimist ja planeerimist või-
maldava äpi ideelahenduse eest ja kolmanda koha pälvisid 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse noored ideelahendusega, 
mis võimaldab äpi kaudu piirkonna turvalisust tagada.

Kuulutaja

Ühel ja samal kuu-
päeval, 9. märtsil 
pommitasid Nõuko-
gude Liidu lennukid 
Eesti pealinna Tallin-
na ja Ameerika 
Ühendriikide pommi-
tajad tegid peaaegu 
maatasa Jaapani pea-
linna Tokyo.

Allan Espenberg

Mõlemal juhul oli tegemist 
suurte purustuste ja rohkete 
inimohvritega. Erinevus on 
aastaarvus: kui venelased käi-
sid Tallinna julmalt hävita-
mas 1944. aastal, siis ameerik-
lased tegid võika õhurünnaku 
Tokyole 1945. aastal.

Hävitati ligi 
kolmandik Tallinnast

74 aastat tagasi pandi toime 
enamlaste barbaarne terro-
rirünnak Tallinnale. 9. märt-
sil 1944 ründasid linna umbes 
300 nõukogude lennukit. Pu-
naarmee rünnak kestis õhtul 
kella poole seitsmest kuni 
umbes kella poole neljani öö-
sel. Linnale heideti hulgaliselt 
süüte-, lõhke- ja fosforpom-
me. Arvatakse, et kahe 
õhurünnakulaine ajal sai Tal-
linn endale kaela üle 3000 
pommi.

Eesti pealinna massipom-
mitamises hävines palju aja-
loolisi ehitisi, nagu näiteks 
Estonia teater, Niguliste ki-
rik, juudi sünagoog, keskaeg-
ne vaekoda, tugevasti sai kan-
natada raekoda. Purustati ka 
palju haiglaid, muuseume, ki-
nomaju, ametiasutusi ja elu-
maju. Süütepommidest said 
alguse tulemöllud, mis levisid 
kiiresti edasi ja võtsid puit-
majade piirkondades oma 
valdusesse terveid kvartaleid. 
Kokku hävines umbes 5000-
6000 hoonet ning vähemalt 
veerand või isegi rohkem 
Tallinnast jäi rusudesse.

Inimohvreidki polnud Eesti 
mõistes vähe: kui sõjaväelasi 
sai surma poolsada, siis 
tsiviilelanikke hukkus ametli-
kel andmetel 586, kuid koos 
vigastustesse surnutega oli 
hukkunuid üle kuuesaja. 
Kümned tuhanded inimesed 
jäid peavarju ja elatusvahen-
diteta. Ka ründajad ei pääse-

ki – suure tulekahju, mis haa-
ras enda alla kümneid 
elukvartaleid. Kuna suurem 
osa majadest olid puidust, siis 
levis tuli kiiresti ja seda suurt 
tulesammast polnud enam 
võimalik kustutada. Et purus-
tused oleksid suuremad, kor-
raldasid ameeriklased pom-
mirünnaku Tokyole sel ajal, 
kui tuulekiirus oli 45 kilo-
meetrit tunnis. Seetõttu aitas 
tule levimisele suuresti kaasa 
ka tuul.

Võimsas tulekeerises põles 
maha 330 000 hoonet ja hävi-
sid ligi pooled Tokyo eluma-
jadest. Temperatuur oli seda-
võrd kõrge – väidetavalt ko-
guni 980 kraadi Celsiuse järgi, 
et inimeste seljas olnud riided 
läksid iseenesest põlema. Mit-
mes kohas süttis ka asfalt.

Pommitamiste tulemusel ja 
tulekahjudes hukkus umbes 
100 000 inimest, kuigi mõni 
ajaloolane on rääkinud ka 
125 000 või isegi 200 000 
hukkunust. Kuid kui palju oli 
tegelikult surmasaanuid, seda 
ei saa me enam kunagi teada. 
Lisaks jäid ööl vastu 10. märt-
si Tokyos enam kui miljon 
inimest oma kodudest ilma. 
Samal ajal demonstreeris Jaa-
pani õhukaitse oma manne-
tust ja suutis alla tulistada ai-
nult 14 USA lennukit.

11. märtsil külastas Jaapani 
keiser Hirohito purustatud 
pealinna ja hakkas nutma, nä-
hes kunagise õitsva linna ase-
mel tossavaid varemeid. Sa-
mas lükkasid jaapanlased 
USA kapitulatsiooniettepane-
ku tagasi, mistõttu augustis 
toimusid tuumarünnakud 
Hiroshimale ja Nagasakile. 
Alles seejärel otsustas Jaapan 
alla anda ja 1. septembril 
1945. aastal lõppes Teine 
maailmasõda ka Aasias.

1944 ja 1945: suurriigid 
pommitasid Tallinna ja Tokyot

nud terve nahaga ning kand-
sid tõsiseid kaotusi, sest öö-
hävitajate 
eskadrilli ja õhutõrjeüksuste 
poolt lasti alla ligi 40 nõuko-
gude lennukit.

Ajalehe Eesti Sõna 11. 
märtsi numbris oldi venelaste 
peale põhjendatult erakord-
selt tigedad. Juhtkirjas ajalehe 
esiküljel kirjutati: „Ööl 9. ja 
10. märtsi vahel tuli Tallinnal 
üle elada suur terrorirünnak. 
Et see oli tõeline terrorirün-
nak kõige puhtamal kujul, 
näitab see, et rünnaku sihiks 
olid just elamukvartalid ja 
kultuuriloolised mälestus-
märgid. Sellelgi on oma süga-
vam tähendus. Raevutsev 
barbar tahab teise juures hä-
vitada ikka seda, mida tal en-
dal ei ole. Loomastunud ja 
tuimunud bolševik oma kom-
muunamaal ei teagi, mis on 
inimesemoodi elamine omas 
kodus ja korteris. Ta ei tea, 
mis on sajanditest pühitsetud 
kultuurivarad. Sest ta ise ei 
oska kultuuri üldse luua. Aga 
kui ta näeb hüvesid teiste juu-
res, tekib temas metsik hävi-
tuskirg. Sellepärast ta suu-
nabki oma hävitusrünnakud 
suure heameelega kodude ja 
kultuurivarade vastu teise 
rahva juures.”

Samas ajalehenumbris aval-
dati ka juhiseid käitumiseks 
õhurünnakute puhul, kui 
neid peaks veel tulema. Esi-
joones soovitati inimestel säi-
litada rahu, enesevalitsemist 
ja meelekindlust ning tegut-
seda täie kohusetundega ja 

osutada isiklikku algatusvõi-
met. Aga Estonia teatri rusu-
dele püstitati pärast rünnakut 
loosung „Varemeist tõuseb 
kättemaks!”. See hüüdlause 
sai mõni nädal hiljem 20. Ees-
ti SS-vabatahtlike diviisi aja-
lehe nimeks.

1944. aasta märtsipommita-
miste käigus pommitasid 
Nõukogude Liidu õhuväed li-
saks Tallinnale ka Narvat, 
Tartut, Jõhvit ja Pärnut. Neist 
linnadest sai kõige raskemini 
kannatada Narva, mida vene-
lased pommitasid 200 lennu-
kiga umbes 11 tundi järjest ja 
mille tulemusel ei jäänud lin-
nast praktiliselt midagi alles.

Vähemalt 100 000 
hukkunut Tokyos

Täpselt aasta pärast Tallin-
na pommitamist sattus peaae-
gu samasse olukorda Jaapani 
pealinn Tokyo, kuid jaapan-
laste purustused ja eeskätt 
inimkaotused olid märkimis-
väärselt suuremad. 9. märtsi 
rünnakut Tokyole nimetatak-
se üheks purustavamaks ja 
hirmsamaks õhurünnakuks 
maailma ajaloos. Jaapanlased 
ise hakkasid seda pommitus- 
ööd kutsuma „musta lume 
ööks”.

1945. aasta märtsiks oli sel-
ge, et Saksamaa on hävingu 
äärel ja Teine maailmasõda 
hakkab Euroopas lõppema, 
kuid tõsist ohtu kujutas liit-
lastele Aasia suurriik Jaapan, 
mis ei kavatsenudki alistuda. 
Jaapanlaste mõjutamiseks 
olidki mõeldud Ameerika 
Ühendriikide õhurünnakud, 
aga ka hilisemad Hiroshima ja 
Nagasaki tuumapommitami-
sed.

1945. aasta 9. märtsi õhtul 
tõusid Mariaani saartelt õhku 
334 USA strateegilist pommi-
tajat B-29 ja võtsid kursi 
Tokyole. Paari tunni jooksul 
heideti Jaapani pealinnale tu-
handeid tonne pomme, mis 
põhjustasid – nagu Tallinnas-

1944. aasta märtsipommitamises hävinenud vaekoda Tallin-
na Raekoja platsil. 

Allikas: wikipedia.org

Võidumeeskonda kuulusid (vasakult) Kevin Varzin, Dia-
na Piilsaar ja Tanel Arumäe. 

Foto: Samsung Digi Pass
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Põllumajanduse  evõte 
Lääne-Virumaal pakub tööd 

traktoris  dele. 
Helista ja räägime läbi. 

Tel 5308 7181

• Farm Harjumaal otsib kogemustega 
LÜPSJAT. Töötasu konkurentsivõi-
meline.

Elamispind farmist 200 m kaugusel. 
Rohkem infot tel 510 8866

• Ehitusettevõte otsib oma töökasse 
kollektiivi uusi oskajaid töömehi 
SOOME objektidele. Erinevad ob-
jektid ja erinevad tööd. Pakkuda nii 
sise- ja välistöid. Sisetööd: vaheuste 
paigaldamine, vahelagede ehitami-
ne jne. Välitööd: teede objektidel 
müratõkke aedade paigaldamine 
ja puusepatööd. Töö pikaajaline ja 
palk iga 2 nädala tagant. Tööturva-
lisuskaart kohustuslik, soome keel 
tuleb kasuks. Tel 5676 2345

• Raum OÜ otsib ukse ja akna toot-
misesse höövlioperaatorit ja toot-
mistöölisi liimpressile. Asukoht 
Rakvere Tootmise 6. Tel 515 6342

• CarStyle autopesula võtab tööle au-
topesija. Tel 5827 1622 või 5853 4560

• M.K. Reis-X OÜ pakub tööd bussi-
juhile Kiviõli ja Rakvere piirkonda. 
Täiendav info tel 502 5996

• Voyage OÜ võtab tööle osalise tööa-
jaga bussijuhi Haljala (sobib pensio-
närile). Info tel 509 2583

• Pakun tööd noorpensionärile, kellel 
oleks olemas B-kategooria juhiload. 
Välimüük, kohapeal abistamine, tasu 
kokkuleppel. Võiks asuda Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 528 5416

• Võtame tööle autojuht-ekspediitori. 
Tel 5830 8436

• Päevahooldus vajab abikokk-koris-
tajat. Tel 5830 8436

• Kui soovid lisa teenida, siis tule meile 
lapsehoidjaks/koduabiliseks. Töö 
sobiks hästi hakkajale pensionärile - 
oleks lastele nagu vanaema. Ideaalis 
võiks leida kellegi, kes elaks Linnuriigis 
või selle lähistel, kuna tööaeg oleks 
hommikuti paar tundi ja ka siis, kui 
lapsed tõbised ja lasteaeda minna ei 
saa. Tel 516 5085

• Vanem proua otsib tööd (0,5 kohta). 
Tel 5801 5321

Loe kuulutusi
www.kuulutaja.ee
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ARVUSTUS

Laupäeval toimus popimast 
popima, „kogu rahvale vaata-
miseks kohustusliku“ laulu-
võistluse Eesti Laul selleaasta-
ne finaal, mis tõi Saku Suur-
halli kohale ligi kuus tuhat 
huvilist.

Eesti Vabariik 100, Eesti 
Laul 10 – sellise mitteametli-
ku, kõlava deviisi all juube-
lihõnguline Eesti Laul see-
kord usinalt toimetas, pakku-
des vahetult kohapealt jälgi-
tuna Saku Suurhallis vinge-
mat sorti visuaalset vaate-
mängu.

Kuigi, kui natuke norida, 
siis kummalisel kombel just 
Eesti Laul 2018 muusikaline 
and ise jäi kesiseks, tõelisi hit-
te nappis, üldtase pidanuks 
olema tublisti kõrgem, vähem 
alternatiivsetel väljadel ekst-
reemselt seiklev. Või kes teab.

Vaid üks 
eestikeelne laul

Igatahes aasta tagasi toimu-
nud Eesti Laulu finaali võis 
pidada palju põnevamaks ja 
lausa intrigeerivaks, kohati-
seks otsustavaks piikide rista-
miseks noorema ja vanema 

„Pagana (lausa kadestamis-
väärselt) tugeva rahvusvahe-
lise plaadifirma on Miljardid 
endale suutnud taha sebida,“ 
on üks esimesi vilksatanud 
mõtteid antud albumi puhul. 
Ja seetõttu on loomulikult 
sellega kaasaskäiv voldikki 
oluliselt mahukam ning ilme-
kam.

Komeedina Miljardid möö-
dunud aasta teisel poolel ko-
dumaisesse muusikataevasse 

kerkisid ja tegid sel aastal 
Eesti Muusikaauhindadel (et-
tearvatult) küllaltki puhta 
töö. Viiest kategooriast, kus 
kandidatuur üles seatud, pan-
di kinni koguni kolm! Muin-
asjutuline edulugu on just ni-
melt esikalbumiga otseselt 
seotud – Aasta Debüütalbum, 
Aasta Rockalbum ja tähtsa-
matest tähtsaim Aasta Al-
bum.

Kui eelnevalt eetrist kuul-

dud kahe-kolme loo põhjal 
Miljarditest nüüd liiga võim-
sat muljet küll ei jäänud, siis 
niivõrd tõsiste tunnustuste 
põhjal tuli ikkagi terve album 
paratamatult „ette võtta“ ja 
tähelepanelikult otsast otsani 
ära kuulata. Ning oh imet, ar-
vamus neist paraneski tublis-
ti.

Kuigi tegemist ei näi olevat 
sugugi mingi spetsiaalse 
kontseptalbumiga, tunduvad 

lood ikkagi omavahel kenasti 
lülidena ühendatud olevat – 
teemad ja esitus haakuvad su-
juvalt.

Mitte kuidagi ei tahaks neid 
rokkbändiks lugeda, väidaks, 
et noored mehed tõestavad 
ennast laial alternatiiv/indie-
muusika väljal, ometi peitub 
neis mõistagi seda rokiainest-
ki. Rohkem kui tsipake.

Alguses mulle laulja Mar-
ten Kuninga veidi uimasevõi-

tu vokaal sugugi ei sobinud, 
kuid ühtlaselt ja täiesti eristu-
valt, meisterlikult tuksleva 
rütmisektsiooniga ühtseks 
sulandununa/sulatatuna mõ-
jub valdavalt isegi positiivselt. 
Väljaarvatud mõned üksikud 
lood, nagu „Pseudoprobleem“ 
või „Suhkur, suhkur“, mis aga 
sõnastuse kohapealt jällegi la-
hedalt ja nutikalt vormista-
tud.

Tahad või ei taha, avaloo 

„Olendid“ värsiread jäävadki 
kummitama, neid ei ole enam 
mingi valemiga võimalik mä-
lust välja pühkida: „Me ajame 
taga enese saba. Me oleme 
olendid, oleme vabad...“

Antud lugu, nimilugu ja 
„Vilkuvad kollased“ ongi va-
hest need kõige-kõige toimi-
vamad, sellised, mis vabalt 
debüüdikat kõikjal esindama 
sobiksid.

Ülo Külm

Miljardid, „Kunagi läänes“
Universal Music Group

Reportaaž: Eesti Laul

Eesti Laul 2018 lõplikult paigas – ülisoositud Elina Nechaye-
va täielik triumf. 

Foto: Ardo Säks

põlvkonna vahel. Rääkimata 
sellest, et tubli ports lugusid 
olid niigi elujõulisemad, mõ-
nusate viisidega, mida kordu-
valt ja korduvalt kuulata jak-

sab, atraktiivselt esitatud jne.
Nüüd oli kogu krempel vä-

heke teisiti – liiga palju tund-
matuid artiste finaali „sokuta-
tud“, väga vähe võluvaid me-

loodiaid, arvestatavaid tegi-
jaid lugusid.

„See on ju eesti laulude 
võistlus. Miks siis siin mitte 
ükski lugu ei kõla eesti kee-
les?“ päris pagariametit pidav 
teravmeelne ja tähelepanelik 
venelannast sõbratar mult 
aru ja hoobilt nagu ei osanud-
ki talle selle peale midagi kos-
ta.

Tõele au andes, nagu näha, 
Eliis Pärna ja Gerli Padar ik-
kagi modifitseerisid oma 
„Sky“ („Taevas“) lõppvõistlu-
seks eestikeelseks. Tublid 
„tüdrukud“ kahtlemata, kuid 
kogu ülejäänud seltskond vi-
listas emakeelele.

Ning paradoks, ainum ees-
tikeelne lugu jäeti kokkuvõt-
tes viimaseks.

Kõik ammu ette teada
Arvamusi tänavuse laulu-

võistluse kohta leidus rahva 
hulgas loomulikult mitmesu-
guseid.

„Seekord ma isegi vaatasin 
seda Eesti Laulu. Midagi sil-
ma küll ei jäänud. Ühesõnaga 
ei midagi uut, ei mingit põne-
vust!“ märkis neljakümnen-

dates muusikahuviline Tar-
mo.

„Noh kõik oli tegelikult ju-
ba ette teada. Nechayevast 
muudkui räägiti ja räägiti igal 
pool. Sellest kõigest sai juba 
ammu üledoos. Kuid kahtle-
mata on tal hea hääl ja laitma-
tu esitus,“ leidis kuueküm-
nendates härrasmees Mart.

„Kuna olin tööl, siis sain 
kaasa elada ainult lõpus su-
perfinaalile. Nendest kolmest 
oli loomulikult Nechayeva 
selgelt parim, kuigi tegelikult 
polnud mul ka selle noorme-
he Vaje vastu midagi, süm-
paatne ja meeldiv. Üldse tun-
dus, et sel aastal oli päris hea 
tase,“ kinnitas veendunult 
tuttav keskealine proua.

Elinale ei 
saanud keegi vastu

Meeldetuletuseks, Eesti 
Laulu kohtunike top 3 nägi 
välja selline: 1. Elina Nec-
hayeva, 2. Sibyl Vane, 3. 
Frankie Animal.

Rahvahääletus (esimene 
raund 71 000 helistajat) nõus-
tus spetsialistide arvamusega 

vaid Elina osas, kuid tema 
kõrvale superfinaali sättis 
Stig Rästa ja Vaje.

Elina Nechayeva võitis üle-
kaalukalt, kuid tema võimali-
ku edukuse kohta Eurovi-
sioonil leidus kohapeal kaasa- 
elanute hulgas arvamusi sei-
nast seina.

„N-ö ooperilauljaid on Eu-
rovisiooni lavadel ennegi 
nähtud. Ei mäleta, et nad seal 
väga suurt edu saavutanud 
oleksid. Ei usu, et Elina ise 
seal midagi korda saata suu-
daks. Igatahes ei usu mina, et 
ta Euroopa rahvastele eriti 
peale läheb, et neile taoline 
lugu meeldida võiks!“ prõm-
mis tema noorem kolleeg.

„Hoidsin talle algusest peale 
pöialt. Õnneks nii ka läks, et 
Elina võitis. Keegi teine ei 
saanud talle kaugeltki vastu. 
Arvan, et tema ainsana suu-
dab Eestit hästi esindada, vä-
hemalt kuhugigi tipu poole 
välja jõuda,“ rõõmustas lem-
mikartisti võidu üle igal aastal 
Eurovision Song Contest’i 
vaatav Rein.

Ülo Külm
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KUHU MINNA

O Kõrts
Võsu, Jõe 3a
Pidude algus kell 22 (bänd alustab südaööl), pilet 5 
eurot
10. märts naistepäeva eriüritus, ansambel Kapriiz, 
DJ Ailan Kytt

Rakvere kultuurisündmused
14. veebruar-24. märts Nicolas Bouvy fotonäitus 
„Teekond pilvedesse“ Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
15. veebruar-20. märts Lylian Meisteri tekstiili-
näitus „Möödanik+“ Rakvere Teatrigaleriis
20. veebruar-17. märts portreenäitus „Meie, viru-
lased!“ Rakvere Galeriis, näitus on pühendatud 
Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale
9. märts kell 21 Sadamasilla naistepäevakontsert 
Buena Vista Sofa Clubis
10. märts kell 11 emakeelepäeva ettekandekoos-
olek „Keel ja (aja)kirjandus“ Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus
11. märts kell 12 eakateklubi „Hämarik“ sünnipäe-
vapidu Rakvere Rahvamajas
11. märts kell 18 ansambli Miljardid kontsert „Ku-
nagi läänes“ Rakvere Teatri väikses saalis
13. märts kell 19 EV100 kontsert, esineb Trio Co-
modo Targas Majas
14. märts kell 17.30 külas ajaloolane ja poliitik 

Küllo Arjakas Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, 
teemaks Eesti Vabariik 1918-2018: iseseisvuse 
mõtte arengust kõige olulisemate otsusteni
14. märts kell 18 kammerkontsert „Muusikatund 
Otsa kooliga“ Rakvere Kaurikoolis, esinevad keel-
pilli erialade õpilased
18. märts kell 19 etendus „Grace & Glorie“ Rakve-
re Teatris
20. ja 21. märts kell 19 Tallinna Linnateatri eten-
dus „Köster“ Rakvere Teatris

Rakvere Teater
09.03 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri 
suur maja (lav. Elina Purde)
09.03 kl 19.00 Lahus esietendus Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Üllar Saaremäe)
12.03 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Karl Koppelmaa)
14.03 kl 19.00 See kõik on tema, venekeelse tõlke 
võimalus, Rakvere Teatri väike maja (lav. Helen 
Rekkor)
15.03 kl 19.00 Lendas üle käopesa, venekeelse tõlke 
võimalus, Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili Neu-
haus)
15.03 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Helen Rekkor)
16.03 kl 19.00 Küllus Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Filipp Los)

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Alustame registreerimist 2018. aasta reisidele:
15. juuni Pandivere (Muuga, Mädapea, Neeruti, 
Kiltsi mõisad) hind 49 eurot;
19. juuni Lääne-Lahemaa (Kolga, Näkiallika, Lee-
si) hind 49 eurot;
27. juuni Märjamaa, Vana-Vigala, Velise hind 35 
eurot;
2.-4. juuli Ruhnu saar hind 176 eurot;
11-12. juuli Hiiumaa (Reigi, Tahkuna, Kassari, 
Kärdla jt) hind 90 eurot;
1. august Lääne-Harjumaa (Saue, Kumna, Vääna 
mõis, Eesti Mootorispordi Muuseum) hind 57 eu-
rot;
21.-22. august Läti Cesis hind 118 eurot.
Büroo on avatud teisipäeviti 10-14 aadressil Veski 
4.
Ootame tasuma liikmemaksu.

Biore Tervisestuudio
Rakvere, Laada 5
12. märts homöopaat Mirjam Heinloo vastuvõtt, 
hind 35 eurot
13. märts ja 20. märts nõelraviarsti Arina Grigor-
jani vastuvõtt, hind 25 eurot 

Publikumagnet Jennifer 
Lawrence tegutseb oma uusi-
mas filmis „Punane varblane“ 
Venemaa salateenistuse agen-
dina ja demonstreerib seejuu-
res täiuslikku pokkerinägu.

Nii jäävad teised Domi- 
nika – tema ongi filmi kange-
lanna – hingeseisundi nüans-
sidest teadmatusse ja tõlgen-
davad naise käitumist ning 
motiive oma mätta otsast, 
mis omakorda annab Domi-
nikale teatava eelise.

Lisaks näole kasutab Domi-
nika meisterlikult oma keha, 
muutes selle omamoodi rel-
vaks võrgutamismängudes, 
mida õpetatakse naisele spet-
siaalse ettevalmistuse käigus. 

Ja kuna agendi mõistus töö-
tab nagu koorelahutaja, la-
hendab ta aina keerukamaid 
ülesandeid.

Nõustun filmiveebis Rotten 
Tomatoes väljatoodud kriiti-
kute arvamusega, et linateose 
lugu rullub lahti eelkõige pea-
tegelasekeskselt ja sisaldab 
mitmeid konarusi. Kohati 
tundub uskumatuna, et Do-
minika on vaid pärast mõne-
kuulist väljaõpet oma töös nii 
osavaks saanud. Samas mõjub 
ta ekraanil piisavalt salapära-
se ja sügavana, nii et ehk tões-
ti suudab ta omandada käigult 
oskused, mille abil sündmuste 
keerises toime tulla ja keeru-
kad olukorrad enda kasuks 

kallutada.
Kiidusõnu väärib Domini-

ka ja ameerika agent Nate`i 
(Joel Edgerton) suhteliin, mis 
toob muidu üsna karmi-
koelisse linaloosse veidi lohu-
tust.

Tõnu Lilleorg

Jennifer Lawrence on Domi-
nika Jegorova. 

Foto: Forum Cinemas AS

Punase varblase tiivalöögid
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 1-toaline korter 
Koidula tn, Rakvere
Täielikult renoveeritud. 

Ilus vaade. Hea asukoht.

27 m², IV k 34 500 €

Müüa 2-toaline korter 
Heina tn, Rakvere
Toad eraldi, heas seisukorras. 

WC ja dušš, köögimööbel. 

Õhksoojuspump, ahikütte.  

45 m², II k 35 000 €

Müüa 1-toaline korter 
Kaevu tn, Rakvere
Renoveeritud, uus torustik, 

uus elektrijuhtmestik, 

uus köögimööbel.

 
32.3 m², II k 29 000 €

Müüa maja
Voore tn 2, Näpi küla
Majas 3 tuba, köök. 

Saun eraldi. Kinnistu 

suurus 853 m². 

74.3 m²

Müüa 3-toaline korter 
Rohuaia 22, Rakvere
Hea asukoht. Hea planeering, 

toad eraldi. WC ja dušš eraldi. 

Aktiivne ühistu. 

61.6 m², II k 45 000 €

39 500 €

Müüa maja
Nooruse 15, Uhtna alevik
4 tuba, köök, abiruumid, 

garaaž. Ahjuküte, õhksoojus-

pump. Kinnistu 1600 m². 

180 m² 77 000 € Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve 

Rakvere,  Rahu 13, üp 58,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 700 €  tel: 50 13 
658 Anu

Kunda, Pargi 18, II k, üp 61,5 
m2 enampakkumine H: 450 € 
+ KÜ võlg tel: 50 13 658 Anu

KOLMETOALISED KORTERID

ÜHETOALISED KORTERID
Kunda,   Tammiku põik 2, III k, 
üp 39,6 m2, enampakkumine, 
H: 360 € + KÜ võlg tel: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Fr. R.Kreutzwladi tn 
19, üp 42,7 m2, I korrus, rõdu 
H: 30 900 €  tel: 51 16 466 Helve

Tapa, Roheline 16, üp 26,4 
m2, III korrus, vajab remonti. 
H: 6000 € tel: 51 16 466 Helve

NELJATOALISED KORTERID

Vinni v, Roela, Järve 6, III 
k, 80 m2, rõdu, küte puudub  
H: 10 000 € tel: 50 13 658 Anu

ÄRIPINNAD

Väike-Maarja v, Kaarma k, 
põllumajanduslik tootmishoo-
ne ja –maa, krunt 379 000 m2, 
hoone 2932 m2, elekter, vesi, 
maagaas H: 49 000 €  tel: 51 16 
466 Helve

KAHETOALISED KORTERID
Kunda, Pargi 18, II k, üp 43,9 
m2  H: 12 000 € tel: 50 13 658 
Anu

Kiviõli, Uus 5a, III k, üp 53,7 
m2  H: 4800 € tel: 50 13 658 Anu 

Kunda, Pargi 18, III k, üp 44,3 
m2 H: 7800 € tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Rägavere tee 12, 
I k, üp 34,9 m2, ahjuküte, 
renoveeritud, või vahetada 
ü h e toa l i s e  mu gav u ste ga 
korteri vastu (I-II korrus)  H: 
25 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rakvere, Nisu tn 3, kaas-
omand, II korrus, üp 45,4 
m2, krunt 560 m2, palkmaja, 
ahiküte H: 27 500 € tel: 51 16 
466 Helve

Väike-Maarja al, Aia tn, 
kaasomand, 2 k, üp 79,05 
m2, krunt 2038 m2, palkmaja 
H: 8900 € tel: 51 16 466 Helve

Haljala vald, Aaspere küla, 
Kase, II k, ridaelamuboks 120 
m2, hea seisukord H: 28 700 € 
tel: 58 00 3648 Merle

Ambla v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a üks 
korter 45,7 m2). H: 8900 € 
tel: 51 16 466 Helve
Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

MAJAOSAD

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 
2834 m2, üp 157,5 m2, 5 tuba, 
saun, garaaž H: 70 000 € tel 58 
00 3648 Merle

SUVILAD

ÜÜR

Büroopind Rakveres, Haljala 
tee 5, II korrus, üp 100 m2, 
ÜÜR: 2 €/m2 + komm kulud  
tel.: 50 13 658 Anu

MAA
Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 000 
€ tel: 50 13 658 Anu 

Rakvere, Piiri 8b, krunt 713  
m2, elamumaa, H: 12 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle

Vihula v, Natturi k, krunt 1,48 
ha,  maatulundusmaa 100%, 
enampakkumine H: 80 000 € 
tel: 50 13 658 Anu

Rakvere, Karja 39, krunt 774 
m2, üp 197,6 m2  H: 86 000 € tel: 
50 13 658 Anu 

Kunda, Mageranna tee, krunt 
2665  m2, üp 110,8 m2 H: 23 000 
€ tel 50 13 658 Anu

Rägavere v, Põlula k, krunt 
65068 m2, üp 109,7 m2 H: 45 
000 € tel 58 00 36 48 Merle

Vihula v, Adaka k, krunt 21700 
m2, üp 95,8 m2  H: 75 000 € tel: 
58 00 36 48 Merle 

Vinni v, Vetiku k, Muru vkt, 
krunt 4300 m2, üp 172,1 m2 H: 
49 700 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rägavere v, Mõedaka k, krunt 
2000 m2, üp 63,2 m2, H: 28 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

MAJAD

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, üp 
167,1 m2, rah.seisukord H: 47 
000 € tel: 51 16 466 Helve

7 TUBA:  Tamsalu v, Porkuni 
k, II k, 186,3 m2 (terve II korrus) 
H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 13 
658 Anu

Vihula v, Võsupere k, III k, 
81,7 m2  H: 17 000 € tel: 50 13 
658 Anu

• Müüa kõigi mugavustega 1toaline 
korter kesklinnas, võib ka järelmak-
suga. Tel 5554 0490

• Müüa Tamsalus 1toaline korter, III 
korrus, Ääsi 15-38. Tel 5650 2524

• Müüa Rakvere kesklinnas Lai tn 5 
2toaline korter (38,2m2), toad läbi 
maja, 1/3, aknad vahetatud, vannituba 
koos wc-ga remonditud, keskkütte 
süsteem renoveeritud. Tel 5645 2786

• Müüa Veltsis ahjuküttega 2toaline 
renoveerimisjärgus korter. Korteris on 
alustatud renoveerimist, uued aknad, 
uus turvauks, uus torustik, elektrijuht-
mestik, siseviimistlus vajab lõpetamist. 
Korteriga saab kaasa korraliku integ-
reeritud tehnika (pliit, ahi, külmik, 
kubu, valamu, segisti) köögimööbli 
ning kvaliteetse laminaatparketi kogu 
põranda katmiseks. Osaliselt on ehi-
tusmaterjal ka olemas. Korteri juurde 
kuulub keldriboks ja õueala. Rakverest 
6 km. PS! küttekehad on korrastatud. 
Vannitoas elektri põrandaküte. Hind 
6900 €. Tel 523 6196 

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline kor-
ter, I korrus, möbleeritud. Sobib hästi 
pensionärile või ka üürile andmiseks. 
Hind 13 500 €, kiire ostu korral saab 
tingida. Tel 511 0478

• Müüa korter Ervital Väinjärve ääres, 
renoveeritud maja, vedelgaasiküttel. 2 
tuba, 52,1 m2, ½, maja keskel, kelder 12 
m2. Hind 14 800 €. Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline ahjuküttega korter 
Sallas, vajab remonti. Või vahetada 
kuni 1000 € maksva ülevaatusega auto 
vastu. Tel 5820 1898

• Müüa (kokkuleppel ka osalise jä-
relmaksuga) või üürile anda Tapal 
85% renoveeritud korter 3 tuba + 
köök, dušš-wc koos, ühes toas veel 
teisaldatav dušinurk, köök + eraldi wc, 
pikk koridor, mis võimaldab kasutada 
kahe 1toalise eraldi korterina, 2/3, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud, 5 minuti 
kaugusel rongipeatus ja pood. Võima-
lik välja ehitada veel  pööningukorter 
ja keldris suur saun, mõlemad 70 m2, 1. 
sissemaks kokkuleppel 5000-10 000 €. 
Üür + maksud 100-150 € korter. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa maja Tapal, raudtee lähistel. 2 
korrust, all 3 tuba ja köök, teine korrus 
poolenisti väljaehitatud - võimalik ka 
sinna toad teha. Kuivkäimla sees, saun 
ja abihooned, suur aed. Lisainformat-
siooni saamiseks võta julgelt ühendust! 
Tel 5373 1543

• Müüa maja Lääne-Virumaal otse 
omanikult. Tel 5343 3667

• Müüa kahekorruseline remonti vajav 
maja Väike-Maarja vallas. Hind 17 999 
€. Tel 5374 3571

• Müüa maja Järvamaal Koerus. Tel 
504 5560

• Müüa Kadrinas elamumaa. Tel 514 
3781

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

• Sooviksin osta 1 või 2toalise remonti 
vajava korteri Rakveres või Haljalas, 
oodatud kõik pakkumised. Tel 518 8770

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

• Ostan garaaži Pagusoole või Ussi-
mäele. Tel 5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Müüa või rendile anda Moel asuv 
remonti vajav tootmishoone 5000 m2 
koos 3 h maaga. Tel 5342 7120

• Soovin üürida kiiresti Rakveres 
3toalist ahjuküttega korterit, otse 
omanikult, asjaga kiire! Tel 5566 1803

• Soovin üürida 2-4 toalist korterit 
Mõisaväljal. Tel 5348 7973

• Pere soovib üürida maja Rakveres, 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

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

• Üürile anda äsja remonditud 1toali-
ne kõigi mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas, maja renoveeritud. Hind 
220 € + kommunaalmaksud. Tel 520 
6145

• Üürile anda 1toaline möbleeritud 
kõigi mugavustega korter Rakvere 
Kungla tn. Hind 170 € + kommunaal-
maksud. Tel 5554 0476

• Anda üürile 1toaline korter Veltsis 
otse omanikult (möbleeritud). Tel 
512 2025

• Anda üürile 2toaline keskküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Hind 200 
€ + kommunaalmaksud. Tel 5371 6339

• Omanik annab üürile Rakvere vana-
linnas 2toalise ahjuküttega korteri. 
Korteris WC, dušš, soe vesi boileri-
ga. Hind 200 €/kuu + kulud KÜ arvelt 
+ elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 1 
kuu ettemaks + tagatisraha (kokku 400 
€). Tel 5664 9966

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Üürile anda 3toaline korter Rak-
veres, Ilu pst l, renoveeritud majas, 
osaliselt möbleeritud. OTSE OMA-
NIKULT! Hind 300 €. Tel 5614 1352

• Anda üürile 3toaline korter Ubjas 
otse omanikult. Tel 512 2025

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Avant 2,0 100kW, 
diisel v.a. 2013. Või vahetada Toyota 
Rav 4 diisel, Honda CR-V diisel vastu. 
Tel 5393 9435

• Müüa Audi A4 2,5 120kW, diisel , 
2002. a. Hind 3100 €. Tel 5614 1352

• Müüa Audi A6, 1999. a, 2,4, bensiin, 
väga heas korras. Hind 1200 €. Tel 
520 4322

• Müüa Mazda 6 2,0 bensiin, 2005. a, 
sinine, facelift. Hind 1300 €. Tel 5614 
1352

• Müüa Seat Toledo 1,9 47kW, üle-
vaatus 06/2018, 1998. a. Tel 5617 8360

• Müüa Toyota Avensis Verso 2,0 
D4D Diisel, 2001. a. Hind 1400 €. Tel 
5614 1352

• Müüa heas korras Volkswagen Boro 
2002. a. Eestist ostetud uuena, üks 
omanik olnud, läbisõit ainult 166 000 
km. Universaal, halli värvi, remonti ei 
vaja - istu sisse ja sõida. Hind 1250 €, 
asub Järvamaal Paides. Tel 5809 6086

• Ostan VAZide, Moskvitši, Volga uusi 
plekk, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• OSTAN TEIE SEISMA JÄÄNUD VÕI 
SÕITVA AUTO! Võib pakkuda igas 
seisukorras autosid. Tel 5463 2953

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 56123431 ja saate teada palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

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

www.wiruauto.ee 

Renault Twingo ,  10/2008a. 1.1 
(56kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 114 158km.
Hind: 2990.-
Mazda 6, 03/2009a. 2.2 (92kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 206 600km.
Hind: 5490.-
Peugeot 208, 02/2013a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
88 587km. 
Hind: 6490.-
Renault Koleos ,  10/2008a. 2.5 
(126kw), bensiin, manuaal, nelikvedu, 
hall met. Sn: 159 470km. 
Hind: 6490.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 
Hind: 6990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 8490.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 121 450 km. 
Hind: 8790.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 33000km. 
Hind: 8990.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
63 795km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hõbedane 
met. Sn: 100 057km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 1.6 
(86kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 73 380km. 
Hind: 10 990.-
Honda Accord, 06/2013a. 2.0 (115kw) 
bensiin, automaat, hõbedane met. Sn: 
104 500km. 
Hind: 11 990.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 28 330km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, auto-
maat, must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 17 780km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Tekna, 09/2014a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 64 200km. 
Hind: 14 790.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 07/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin. automaat, lilla met. 
Sn: 100 684km. 
Hind: 15 290.-
Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, auto-
maat, hall met. Sn: 6830km. 
Hind 15 990.-
Nissan Navara ,  11/2015a.  2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 111 828km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 1.6 
(121kw), bensiin, automaat, tumepruun 
met. Sn: 41 820km. 
Hind: 17 490.-
Nissan X-Trail Acenta, 10/2014a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
118 650km. 
Hind: 18 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 04/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. 
Sn: 9900km. 
Hind: 19 490.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 4km. 
Hind: 20 990.-

• Ostan kiirmüügihinnaga auto ala-
tes 2005. a, võib olla ka avariiline. 
Tel 5629 1114

• Ostan kasutusena jäänud sõiduauto 
või kaubiku, võib vajada remonti. Tel 
512 7543   bar500@hot.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• S ettekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni vallas 
ja lähiümbruses. Võimalik sõlmida pe-
rioodilisi teenuse osutamise lepinguid. 
Hind kokkuleppel. Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevudetühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Sillaxer OÜ annab rendile järele-
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Tel 521 
8832

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. Tel 5667 5947 www.rakso.
ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Veoteenused 7-päeva nädalas 
Ford Transit kaubikuga teile vaja-
likus suunas, sõbralike kokkuleppe 
hindadega. Kaubik asub Rakveres. 
Tel 5646 3518

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 506 
1547

• Teostame teenuseid: kaubaveod 
(Rakvere ja lähiümbrus) - 16€/
tund, kaubaveod (Eesti piires) - 
0,40€/km, kolimisteenused - 18€/
tund, mööbli monteerimine ja 
demonteerimine - 20€/tund, kau-
biku rent koos juhiga - 130€/päev. 
Hinnad ei sisalda käibemaksu. Tel 
5565 7959

• 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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Trantsporteenus, hoovikoristus. 
Tel 5685 6320

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• 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

• Kolimisteenus kiire ja mugav. Tel 
5646 7038

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Santehnilised tööd, külmunud 
torustiku sulatus, veoteenus multilift 
kallurautoga. Tel 514 3783

• Puurkaevude rajamine ja pu-
hastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 
Maaküttesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279, 526 9604, www.puur-
kaevumeistrid.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

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

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

• Kodumasinate remont ja paigal-
dus (külmkappide, pesumasinate, 
nõudepesumasinate, mikrolai-
neahjude jne.) Teenus võimalik ka 
kodukutsel. Tel 5648 7258

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsitee-
nus. Tel 5373 3408

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Katusetööd, fassaaditööd, sise-
viimistlus, korterite remont, plaa-
timine, üldehitus, vundamentide 
ehitus ja soojustamine, saunade 
ehitus, terrasside ehitus. fi nest-
builders@gmail.com. Tel 5662 6483

• Ehitus- ja remonditööd, toru- ja san.
tehnilised tööd, siseviimistlustööd, 
plaatimine, tapeetimine, värvimine, 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Teostame lamekatuste ja viilkatuste 
ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee . Tel 5845 5717

• Üldehitustööd, müüritööd, van-
nitubade ehitus, terasside ehitus, 
torutööd, tänavakivide paigaldus, 
parklate ehitus, äärekivide paigal-
dus. Tel 5673 4632

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

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

• Teostame ehitus -ja remonditöid 
ja renoveerime vannitubasid. Tel 
5656 4031

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* 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

sül

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

Kuulutused
 veebis: 

kuulutused.kuulutaja.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

KÜTTEPUUD

• 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

OST

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

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

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

TORUTÖÖD
Vee- ja kanalisatsiooni-

torude sulatamine

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus (sise- ja 
välistrassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤  Reoveepaak ide  ja 
septikute müük ning 
paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnili-

sed tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, keskküttesüsteemid. 
Tel 5552 8487

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pehme mööbli remont, riide valik ja 
veovõimalus. Tel 322 7822 või 506 1547

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

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

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Tel 557 4792

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• ADRANUS OÜ teeb korstnapüh-
kimistöid, paigaldab moodulkorst-
naid, korstnahülsse, kaminaid ja 
pelletkaminaid, samuti teeme müü-
ritistöid. Peamine tööpiirkond on Lää-
ne- ja Ida-Virumaa, vajadusel pakume 
teenust üle Eesti. Tel 5345 7446

• 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

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

• Valmistame tellimisel puidust 
Soome tehnoloogiaga kaheraa-
milisi aknaid (MSE ja MSU). Val-
mistame tellimisel puidust sise- ja 
välisuksi. Valmistame vastavalt 
kliendi soovile, erinevad mõõdud 
ja värvitoonid. Valmistame ka 
mööblit, erinevate profi ilidega liis-
tud ja aknalauad. Täpsem info: viru.
aknad@gmail.com. Meie veebileht: 
www.viruaknad.ee. Tel 5615 7538 

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Bänd, kolmes keeles, parim. 
Tel 559 3419

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

• Ansambel, õhtujuht alates 200 €. 
Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

• 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

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

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

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Kogenud kinnisvara maakler 
võtab müüki teie kinnisvara: ma-
jad, korterid ja maad. Tel 5664 2161

• Viljapuude kevadine hooldus, 
noorenduslõikus. Heino. Tel 514 3787

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Müüa pelletikatel Everclean 50 
täies komplektis, pelletipõleti 
PV 50 B 25-50 kW, pelletimahuti 
730 l. Ekspluatatsioonis olnud 2 
aastat. Info tel 505 2060

• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

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

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse ümmar-
guse laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema 
puhveti või kummuti ja muud mööb-
lit. Tel 503 1849

•Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• 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 portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

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

• Ostan vanu 1970 – 1990. a, valmista-
tud Vene 1/43 mudelautosid ja Norma 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise Eesti 
Vabariigi aegseid vanu postkaarte ja 
fotosid. Pakkuda võib ka muud vana-
vara. Tel 5812 8287

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid(40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

• Müüa 3-m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

• Aastaringselt halupuud 30-55 cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige, milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

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

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja 
kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5569 1610

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 35 €/rm, transpordi võimalus. 
Pikkused al 25–60 cm. Tel 5045 632

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239
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MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS
• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise ja 
nelikanthöövelduse teenus. Info tele-
fonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

E  evõte müüb ehitus-
likku saematerjali ja 

puidust kaubaaluseid, 
asume Väike-Maarjas. 
Transport kokkuleppel. 

Tel 515 0268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

• Ostan väiksema (1-2 hektarit) met-
sakinnistu, võib pakkuda ka raiutud 
kinnistut. Tel 5562 2919

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

• Mesi otse mesinikult! Klaaspurgis 
900 g/6,5 €, toiduplast ämber 1kg/7€. 
Rakvere piires kohale toomine tasuta. 
Rohkem infot : www.meemeistrimesi.
ee. Tel 5396 7664

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Va-
jadusel tükeldamine. Tel 5354 3002 
või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohale toomisega. Tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Tel 5351 7414

LOOMAD

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Müüa või ära anda kitsed ja sokk. 
Kiire! Tel 5838 8787

• Müüa odavalt kassile wc, kott ja maja. 
Tel 5333 1403

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

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

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

TEATED

Meeste- ja naiste-
juuksur

Turukaubamaja 
II korrusel!

Avatud E-R 9-17

          L 9-14

Ootan vanu ja uusi 

kliente!

Tel 526 9069

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Hea Kuusalu 
kihelkonna 
inimene!

Kutsume Sind 
15. märtsil 

Kuusalu 
rahvamajja. 

Arutame üksmee-
les korralduslikke 

täpsustusi meie ki-
helkonnast esinda-
ja valimiseks 2018 
sügisel toimuvale 

Maakogule.
Lugupidamisega 
Kuusalu kihel-

konna toimkond. 
Info 

www.maakogu.ee

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
tn.6  müüme vana mööblit,  val-
g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

TUTVUS
• Härrad maarajoonidest,  olete 
oodatud Tallinnasse külla. Teid võtab 
vastu kena daam, kelle juures saab ka 
ööbida. Tel 5890 1302

• 54-aastane mees Rakverest tutvub 
pikemat kasvu vaba naisega, et tant-
simas käia. Tel 5867 7528

• Vanaduspensionär tutvub üksiku 
173 cm pika saleda, mittesuitsetaja, 
endast noorema materiaalselt kindlus-
tatud naisega, kes oleks hea perenaine, 
tantsupartner. Soovitav sõiduauto 
olemasolu. Tel 5569 0085 KIIRE!

• Lääne-Virumaalt pärit naine pari-
mates aastates soovib tutvuda mehe-
ga kooselu eesmärgil. Seiklejatel palun 
mitte tülitada, pärast kella 20.00 palun 
mitte helistada. Tel 5891 2786

MUU
• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 
Enele lastega 

AARNE VÄNDA
kaotuse puhul.

Ene, Virve, Mai

Mälestame kallist ema 

LIIDA TÕEVÄLJA   
07.03.1938 - 18.09.2012 

80. sünniaastapäeval.
 
Lapsed peredega

 

 Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab. 

OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks on aval-

dada kuulutus Kuulutajas.

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuuluta-
ja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Vilde 6a Rakvere
HELISTA

32 25 093
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MÕNE REAGA

Ära mine 
tuisuga välja!
Telli Kuulutaja 
endale hoopis 
KOJU!
Telli internetist 
tellimine.ee
või telefonil
617 7717

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 8. märts 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 6,00

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Redis punt 1,00

Õunad (Eesti) kg 1,50

Jõhvikad liiter 5,00

Kuivatatud õunad kg 8,00

Metspähklid kg 5,00

Kreeka pähklid kg 5,00 10,00

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Laupäeval, 17. märtsil turul 
Saaremaa lambavillast lõnga müük!

RMK kingib Eestile 100. 
sünnipäevaks kogu riiki hõl-
mava matkateede võrgustiku, 
mille äärde märgitakse 100 
Eesti jaoks olulist lugu ning 
kus toimub 6.-25. augustini 
suur ühismatkamine, kuhu 
saab end juba kirja panna.

Kahele olemasolevale Ees-
tit läbivale RMK matkatee 
harule Oandult Iklasse ning 
Perakülast Ähijärvele lisan-
dub augustikuuks kolmas – 
üle 600 kilomeetri pikkune 
matkatee Penijõelt Kauksi. 
Eesti Vabariigile 100. sünni-
päevaks valmiv RMK matka-
teede võrgustik jääb üle 1800 
kilomeetril liikumis- ja avas-
tamisrõõmu pakkuma palju-
deks aastateks.

„Avame matkateede võr-
gustiku augustis juubeliaas-
tale kohaselt suure ühismat-
kamisega, kuhu on oodatud 
nii suured kui ka väikesed 
matkahuvilised, kellel on 
võimalus kogeda Eesti mit-
mekülgset ja kordumatut loo-
dust. Matku juhivad kogenud 
matkajuhid, kellega eksimist 
karta pole ja kes pajatavad põ-
nevaid jutte matkateele jääva 
saja loo, loodusväärtuste ning 
matkatarkuste kohta. Matka-
mise lõpetab suur lõpupidu 
Aegviidus,“ rääkis RMK kü-
lastuskorraldusosakonna ju-
hataja Marge Rammo.

Kõigi kolme matkatee haru 
ääres on kokku kaardistatud 
100 huvitavat ja olulist lugu, 
mis Eesti Vabariigi 100 aas-

RMK kutsub suurele 
juubeliaasta ühismatkale

Esimese RMK matkatee haru Oandu-Ikla avamatk 2012. aastal.
Foto: RMK fotopank

ta jooksul neis paigus aset on 
leidnud. Huvitavate faktidega 
pikitud matkaelamus aitab 
esile tuua Eesti metsade oluli-
sust ja rolli meie kultuuriloos 
ning pakub lustlikke elamusi 
matkajatele. Tahvlid saavad 
loodusesse paika ühismatka 
alguseks. 

Lisaks valmib suveks „RMK 
100“ äpp, mis hakkab sisal-
dama kogu informatsiooni 
matkateel rändamise ja kul-
tuuriobjektide kohta, aga ka 
erinevaid mõistatuste-, loo-
jutustamise- ja avastusmänge.

Ühismatkamine toimub 
6.-25. augustini, matkatak-
se nii jalgsi kui jalgratastel. 
Matkagrupid alustavad lii-
kumist matkatee otspunk-

tidest Kauksist, Ähijärvelt, 
Penijõelt, Perakülast, Iklast 
ja Oandult ning kohtuvad 25. 
augustil matkapealinnas Aeg-
viidus, kus toimub lõpupidu. 
Kõige pikem ühismatka lõik 
on Perakülast Aegviitu, mis 
kestab 20 päeva ning on 627 
km pikk. Vahetuva koossei-
suga matkagruppe on kokku 
6, igas grupis maksimaalselt 
25 liiget. Matkadega saab lii-
tuda kas valitud etappideks 
või kogu matkaks.

Registreerimine kestab juu-
likuuni või kuni kohti jagub. 
Täpse info matkalõikude ja 
registreerimise kohta leiate 
rmk100.ee.

Kuulutaja

RMK juhatuse esimees Aigar Kallas.

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22










Eestis kütiti 
101 hunti

Kuu algusega lõppenud 
hundijahi hooajal kütiti 
kokku 101 hunti lubatud 
112st. Lisaks kütiti kahjus-
tuste vältimiseks 3 hunti 
eriloaga väljaspool jahi-
aega.

„Jaht oli suunatud eel-
kõige rohkete kiskjakah-
justustega piirkondadesse 
ning vähem suurematel 
loodusmaastikel asuvate-
le hundikarjadele. Selliselt 
majandades saame tagada 
hundi asurkonna soodsa 
seisundi säilimise ja liigi 
ökoloogilise funktsiooni 
toimimise, hoidudes see-
juures ülemäärastest kah-
judest loomakasvatajate-
le,“ lausus Aimar Rakko, 
Keskkonnaameti jahinduse 
ja vee-elustiku büroo juha-
taja.

Kahjustuste paremaks 
ohjamiseks ja arvukusnäi-
tajate saavutamiseks oli 
huntide küttimismaht jao-
tatud maakondade asemel 
18 ohjamisala vahel. Küt-
timismaht määrati Kesk-
konnaagentuuri esitatud 
hundi küttimisettepaneku 
ja Keskkonnaameti kogu-
tud kiskjakahjustuste and-
mete põhjal. Lisaks arves-
tati maakondlike jahindus-
nõukogude ettepanekuid 
küttimise korraldamise 
osas.

Enim hunte kütiti roh-
kete kiskjakahjudega silma 
paistnud Võrumaal, kus lu-
batud 17st kütiti 15 hunti. 
Sama palju kütiti ka Lääne-
maal, kus realiseeriti kogu 
etteantud limiit. Seevastu 
kahjustustest puutuma-
tusse Ida-Viru maakonda 
limiiti ei määratud ning 
ühtegi hunti seal ei küti-
tud. Lääne-Virumaal kütiti 
4 hunti, mis oli ka siinseks 
limiidiks.

Hundijahti on lubatud 
pidada varitsus- või hii-
limisjahina 1. novemb-
rist kuni 28. veebruarini, 
Hiiu- ja Saaremaal kuni 31. 
märtsini.

Kuulutaja
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„Kes tahab kõige esimese-
na startida?“ küsisin las-
telt esmaspäeva õhtul, 
kui olin valmis saanud 
stardimaterjalid valmi-
vale Sõmeru kaardile. Te-
gin laste treenimiseks 
kolme raskusastmega ra-
jad, kaardi mõõtkava 
1:2500. Kaartide kätte-
andmisel läks trügimi-
seks – kii-
relt moo-
dustati 
stardijär-
jekord 
ning võist-
lus võis ala-
ta.

Kaardi mõõtkava 1:2500 
tähendab, et üks sentimee-
ter kaardil vastab 25 meetrile 
looduses. Kaart on maastiku 
vähendatud kujutis ülaltvaa-
tes. Mida kõrgemalt vaada-
ta, seda väiksemad paistavad 
esemed. Objektide piltlik 
ettekujutus- ja üldistusvõi-
me on orienteerumiskaardi 
mõistmise aluseks.

Kaardi mõõtkava 
ei ole raketiteadus

Oletame, et sul on prae-
gu laual kohvitass. Pane see 
maha ja vaata ülevalt alla. 
Mida kõrgemalt vaadata, seda 
väiksemaks muutub kohvi-
tass. Seega, seda rohkem on 
tassi vähendatud ja seda suu-
rem on mõõtkava. Mõõtkava 
näitab, mitu korda on maasti-
ku kujutist kaardil vähenda-
tud. Tegelikult peaks kõigil 
mõõtkava põhimõtted olema 
selgeks õpitud geograafia ja 
matemaatika tundidest. Aga 
kes seda mäletab, eksju.

Mida ma selle teadmisega 

Kuhu ma minema pean?

-

t-
a-

Toivo Murakas
toivo.murakas@gmail.com

Termosetäis kosutavat teed lonksati pärast treeningut kiirelt ära.
Fotod: erakogu

peale hakkan, et kaardi mõõt 
on 1:2500? Pean esmalt ära 
mainima, et see mõõtkava ei 
ole väga levinud. Pigem kasu-
tatakse mõõtkavasid 1:5000, 
1:10000 või 1:15000, mis on 
siis maastikul vastavalt 50, 
100 või 15 meetrit 1 senti-
meetri kohta kaardil.

Teepikkuse mõistmine 
orienteerumisel on küllaltki 
oluline. Üldjoontes peaksid 
kõik oskama hinnata kau-
guseid, et edukalt kaardiga 
liikuda. Tihti tehakse viga, 
mis minulgi ette tuleb, et kui 
õige teeharu on välja valitud, 
siis joostakse seda mööda nii 
kaua, kuni jaksu on. Ühel 
hetkel vaadatakse aga, et sai 
vist palju joostud – ja siis lön-
ta-lönta tagasi.

Teepikkuse mõõtmiseks 
kasutatakse paarissamme. 
Oluline on meelde jätta, kui 
palju paarissamme 100 meetri 
läbimiseks kulub – mõõta ära 
mööda teed joostes ja met-
sas liikudes. Selle teadmisega 
enam õigest kohast mööda ei 
kihuta.

Mispidi ma 
kaardi ette võtan?

Lihtne — orienteerumis-

kaardi ülemine serv on alati 
põhjasuunas. Lapsed võivad 
kergesti kaardi põhjaserva-
ga eksida, eriti kui kaart on 
kokku murtud nii, et trüki-
kirjad kusagilt ei paista. Edu-
ka orienteerumise eelduseks 
ongi, et kaart on kogu aeg 
õigetpidi ees. Kaarti tuleb 
kogu aeg keerata ümbritseva 
maastiku järgi – siin on abiks 
kompass.

Kirjutasin eelnevas artik-
lis, kuidas käisin Riias orien-
teerumas. Kuna metsaalune 
oli teeradasid paksult täis ja 
kontrollpunktide võtmine 
käis igas ilmakaares, siis lõ-
puks oli pea nii sassis, et ei 
saanud enam aru, mispidi 
kaart ees peab olema. Paras-
jagu viibisin metsasihtide ris-
tumispaigas ning ümberringi 
oli maastik üsna sarnane ning 
selle järgi ennast õigeks sät-
tida ei suutnudki. Seal pidin 
just nimelt kompassi abiks 
võtma.

Loogika on selline, et meist 
paremal pool näha olevad ob-
jektid on kaardil meie asuko-
hapunktist paremal ja vasakul 
paistvad objektid kaardil sa-
muti vasakul. Kui kaardi järgi 
läheb meie asukohast metsa-

tee otse edasi, siis peaksime 
kaardilt silmi tõstes enda ees 
seda teed nägema. Kui eda-
si liikudes on vaja pöörata 
teeristist paremale, siis tuleb 
kaarti samavõrra pöörata, et 
see taas maastikuga vastavu-
ses oleks.

Kaardi õigesse suunda kee-
ramise ja õiges suunas hoid-
mise vajadust tuleb endale 
peas koguaeg meelde tuleta-
da. Esialgu õpetan noortele 
kaardi keeramist vastavalt 
liikumisele maastiku järgi, 
mitte kompassi järgi. Nii saab 
kõige paremini põhimõtte 
selgeks. 

Tean inimesi, kes kompassi 
ei kasuta, vaid jälgivad päi-
kest. Jah, päike on hea kom-
pass. Aga kui ilm on pilves?

Trennis korrutan kogu aeg 
noortele, et hoidke kaart õi-
gesti ees. Ikka ja jälle näen, 
et mõni on kaardi tagurpi-
di ette keeranud ning liigub 
suunas, kuhu mitte ühtegi 
kontrollpunkti ei jää. Seepä-
rast ongi mul esimesed tree-
ningud maastikul planeeritud 
nii, et noored on mul kindlalt 
nägemisulatuses. Näen ära, 
kui keegi „jookseb kinni“ või 
nagu orienteerujad omavahel 

ütlevad „seenel käib“.

Ära näpi kontrollpunkte
Esmaspäevase trenni viisin 

läbi kontrolltähistega ning 
märkesüsteemiks kasutasin 
vanakooli varianti – värvi-
pliiatsid paela otsas. Elekt-
rooniline süsteem oleks kind-
lasti noortele huvitavam, 
kuid kahjuks varustust mul 
veel ei ole.

Ei pidanudki kaua ootama, 
kui esimesed noored tulid 
rajalt minu juurde ja kurtsid 
muret, et ühes kontrollpunk-
tis pole pliiatsit. Keegi oli 
selle paela otsast ära võtnud. 
Siinkohal tahan kõikidele 
inimestele südamele panna, 
et isegi kui need kontroll-
punktid maastikul pakuvad 
sulle huvi, siis ära neid riku – 
muidu rikud sa treeningu või 
võistluse.

Hea küll, võtsid selle pliiat-
si. Ole lahke, mul on neid 
veel. Aga kui hakkan trenni 
tegema elektroonilise märke-
süsteemiga, siis nende apa-
raatide ära virutamine ajaks 
väga kurjaks. Ühe märkesüs-
teemi jaama hind on umbes 
95 eurot. Niisiis, kui näed 
maastikul oranži ja valgega 

tähistatud prismat (kontroll-
punkti), siis mine tee selie, 
pane hässtääg „leidsin kont-
rollpunkti“, aga ära endale 
midagi kaasa võta.

Ja kui ikka väga „isutab“ 
neid kontrollpunkte katsuda, 
siis mine orienteeruma, liitu 
mõne klubiga või alusta ke-
vadel päevakutel osalemisega! 
Usu mind – näed pärast unes 
ka neid prismasid. 

Tutvu päevakute infoga 
veebilehel orienteerumine.
ee/kalender. Rakvere Orien-
teerumisklubi poolt korral-
datav esimene selle aasta kol-
mapäevak toimub 11. aprillil 
Rakveres.

Soe tee 
peale treeningut

Noored said kõik edukalt 
esimese päris orienteerumi-
se Sõmerul tehtud. Pakkusin 
punetavate põskedega mul-
jetavatele osalejatele kosu-
tuseks magusat marjateed ja 
selleks korraks saigi treening 
läbi. Aga uus nädal on tule-
mas ja esimesed diplomid oo-
tavad väljaandmist.

Metsas näeme! 

Ärge rikkuge kontrollpunkte – nii rikute ka treeningu 
või võistluse.

SISESTA OMA 
KUULUTUS
KUULUTUSTE
PORTAALIST.
PORTAALIST 
SISESTATUD
KUULUTUSED
ILMUVAD KA 
AJALEHES.
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Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

MÄRTSIS

10%

SAABASTELE
LISAALLAHINDLUS

* RIEKER

* AALTONEN

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,89 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad laias valikus kiiresti valmivaid

snitsleid, kotlete ja lihalõike.
Lisaks pakume maitsvaid Ühistu

Eesti Lihatööstuse sinke ja vorste.

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

PAKUME EHITUSTEENUSENA:

OTSIME:

Asume Tamsalus

Kontakt: +372 58167712

outimtar@gmail.com

- elu- ja mitteeluhoonete ehitamist (vundamendid, fassaadid,

katused, tehnosüsteemid, kinnistusisesed vee- ja

kanalisatsioonisüsteemid, viimistlus)

- hoonete, kinnistute, rajatiste hooldust ja remonti

- ehituse omanikujärelevalvet, projekteerimist,

detailplaneerimist

- , palk kokkuleppeloskustöölisi

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

MÄRTSIKUU
KAMBRILAAT

9.-10. märtsil
12.-13. märtsil

ja

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
MÖÖBLIRIIDED 5 €/m

Kvaliteetse VOODIPESU soodusmüük
220 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3 €/m

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

teksapood!

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

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Kõik kampsunid -70%

Märtsis suur
allahindlus!

Paljud tooted

-20% -50% -80%

Kapp

Näpi Mööbel • Näpi tee 20a • Näpi
Rakvere vald • Tel: 5292692

Hind
alates

€226
Soodustus kuni

kaupa jätkub
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