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Tapa valla finantseerimisel 
korraldavad korteriühistud 
kortermaja elanikele ja korte-
riühistute juhatuse liikmetele 
koolituse „Kredexsi rekonst-
rueerimistoetuse uute tingi-

muste tutvustamine“. Kooli-
tus toimub Tapa Kultuuriko-
jas (Turu 8) 30. märtsil kella 
16-18.
Lektor on Kredexi toetus-
meetme tehniline konsultant 

Reijo Kesa. Lühikokkuvõtte 
komplektse rekonstrueerimi-
se tulemustest Tapa linnas 
KÜ Roheline 10 näitel annab 
juhatuse liige Peeter Lauring.

Korteriühistute koolitus Tapal

Teisipäeval, 24. märtsil toi-
mus Rakvere Põhjakeskuses 
teemapäev „Terve karjäär“, 
kus Lääne-Viru Maavalitsuse 
spetsialistid tõstsid keskmes-
se töökarjääri tema terviklik-
kuses: tööelu, vaba aja, pere, 
hariduse ja tervise kooskõla.
„Meie eesmärk oli teavitada, 
et maavalitsuse juures tegut-
sevad tervisedendaja, noor-
teinfospetsialist ja Europe Di-
rect Lääne-Virumaa teabe-
keskus, kelle poole ja kuhu 
võib alati julgelt vastava in-
formatsiooni saamiseks 
pöörduda,“ rääkis Lääne-Viru 
Maavalitsuse haridus- ja sot-
siaalosakonna vanemspetsia-
list Merle Maimjärv-Mirka.
Europe Directi maakondlik 
teabekeskus keskendus oma 
väljapanekus eeskätt teistes 
liikmesriikides elamist, tööta-
mist ja õppimist puudutava 
informatsiooni jagamisele.
„Tegime külastajatele ka väi-
kese teadmiste kontrolli selle 
kohta, kui teadlikud inimesed 
üldse oma õiguste kohta on. 
Uurisime, kas ollakse kursis 
oma õigustega viibida, elama 
asuda ja õppida ELi liikmes-
riikides, kas õppimisel teise 
liikmesriigi kõrgkoolis või-
dakse küsida kõrgemat õppe-
maksu, kas ollakse teadlik õi-
gusest töötada ja pensionile 
jääda mis tahes liikmesriigis 
jne,“ selgitasid Europe Directi 
teabekeskuse Lääne-Virumaa 
infospetsialistid Merle Maim-
järv-Mirka ja Moonika Aru-
vainu.
Küsimustele vastas pea sada 
inimest ja tuleb rõõmsalt tõ-
deda, et tegelikult on teadlik-
kus hea. „Kõige keerulise-
maks osutus ehk pensioni te-

Tulemuslikul inimesel on 
pea selge ja selg sirge„Et üks naaber võib olla nii kuradi sitt ja nii sant!“ laulab Jus-

tament oma „Petseri tsuras ja Hiitola ätis.“
Mida see naaber korraldab ja mõtleb, saab lugeda tänase 
Kuulutaja 4. leheküljelt. Eeltoodud salmirida võtab teema 
igatahes tabavalt kokku.
Julgeolekukonverents oli kaugelt mahukam, kui Kuulutaja 
ühele leheküljele mahutada õnnestus. Seepärast püüan paari 
reaga peatuda teemal, mis ülevaatest pea tervenisti välja jäi.
See on hirmutamine. 
Hirmutamine kuulub tänapäevase sõja juurde. Vaenlane kül-
vab kuulujutte, levitab paanikat ja saavutab selle, et osa vas-
tase väest ja rahvast on võitlusvõimetu juba enne esimest 
pauku. Kindlasti on paljud teistki mõnd oma sõpra kuulnud 
ütlemas: „Kui Eestis jamaks läheb, tõmban mina küll üle la-
he…“ Seega - hirmutamine on juba ühe oma eesmärgi täit-
nud: meil polevat lootustki, ainus võimalus on põgenemine.
Hirmutada saab igat moodi. Sõjaliste manöövritega piiri ää-
res, juhuslikult piiri rikkuvate lennukitega; aga kõige rohkem 
sõnadega. Ning sõnade edasikandjaks on muidugi televi-
sioon, mille levikul tänapäeval teatavasti piire pole.
Meediaekspert Raul Rebane esitas julgeolekukonverentsil 
mitu näidet, kuidas kõige tavalisem uudis on sõnastuse ja rõ-
huasetuse muutmisega võimalik täiesti pea peale keerata. Ja 
rohtu sellise ajupesu vältimiseks pole, loota saab ainult luge-
ja-kuulaja kainele mõistusele ning analüüsivõimele.
Kui sulle koolis - aga nõukogude ajal see nii oli ja on kahjuks 
pahatihti ka praegu - seatakse ette piirid, mis oma peaga 
mõtlemist ei soosi, siis on raske nõuda, et analüüsivõime te-
kiks hiljem. Mäletate ehk teiegi oivik-tüdrukuid, kes olid pä-
he õppinud lehekülgede kaupa teksti ja kandsid selle soravalt 
ette, ise sisust vähematki taipamata. Nüüd on need toonased 
neiud vanaemad ja lasevad end ajupesust loputada. Pole va-
het, kas see tuleb idast või Steinbocki majast või pealinna 
raehoonest.
Lõpetuseks tagasi alguse juurde. „Petseri tsura…“ sõnad kir-
jutas Villu Kangur, aga vähesed teavad, et Juice Leskinen on 
tõlkinud-kohandanud need ka soome keelde. „Aga ükski raa-
diojaam ei julgenud seda mängida, sest sõnad olid (soomlas-
te arvates) väga rasvased-krehvtised,“ on Justamendi liige 
Jaan Elgula öelnud. „Juice oli võtnud idee ning teinud täiesti 
omad sõnad, kus figureerisid näiteks laukku-ryssät – kotive-
nelased. Ta ei sallinud seda, kuidas Soome valitsus ja enne-
kõike Kekkonen venelaste ees lömitasid.“
Eks soomlased said omal ajal venelastelt muidugi kõvasti 
haiget, aga kas pärast seda suu vett täis võtta ning teha küm-
neid ja kümneid aastaid nägu, et nende idanaabril pole viga 
midagi, on muidugi iseasi. Selles valdkonnas meeldivad vä-
hemalt mulle eestlased palju rohkem.
Ärge laske end hirmutada ning veel vähem mõelge lömitami-
sele.

Aivar Ojaperv

maatika,“ kommenteeris 
arengu- ja planeeringuosa-
konna arendusspetsialist 
Moonika Aruvainu.
Lääne-Viru Maavalitsuse ter-
visedendaja Kaidy Aljama 
lausus, et inimene, kes on 
teadlik tervisemõjuritest, või-
malikest ohuteguritest ja ter-
vist kahjustavatest tegevus-
test, oskab enda ja teiste ter-
vist hoida. „Vaimselt ja füüsi-
liselt terve inimene on või-
meline tööl olles maksimaal-
selt panustama, seeläbi ise 
arenema ning karjääri tege-
ma,“ oli tema sõnum.
Päeva kordaminekule aitas 
tublisti kaasa ka haridus- ja 
sotsiaalosakonna praktikant 
Brenda Eistre, kes oli tegutse-
mises aktiivne, saades uusi 

kogemusi üritusele eelnenud 
ettevalmistusprotsessides kui 
ka kohapealsete tegevuste lä-
biviimisel.
“Terve karjääri” teemanädal 
on Eesti Karjäärinõustajate 
Ühingu algatatud iga-aastane 
sündmus, mil keskmesse tõs-
tetakse karjäär selle terviklik-
kuses: tööelu, vaba aja, pere, 
hariduse ja tervise kooskõla. 
Tegevus on suunatud praegu 
töötavatele  ettevõtjatele, juh-
tidele, tööturgu sisenevatele 
või kannapööret planeeriva-
tele, aga ka pensioniplaane 
tegevatele inimestele üle Ees-
ti.

Kristel Kitsing,
Lääne-Viru maavalitsuse 

avalike suhete peaspetsialist

Foto: Kristel Kitsing

Et üks naaber võib olla…



Kuulutaja reede, 27. märts 2015 3Uudised

MÕNE REAGA

Ühest liiklusõnnetuse teatest 
hakkab silma, et Cadillac 
Escalade on ümber nimeta-
tud veoautoks. Selgub, et kõik 
on õige, sest alates käesole-
vast aastast on üha usinamini 
hakatud maastureid ümber 
registreerima N1-kategooria 
sõidukiks ehk tegemist on siis 
kas kaubikute või veoautode-
ga.
Teema on terav eelkõige det-
sembrikuus jõustunud auto-
de käibemaksumuudatuste 
tõttu. Kulude säästmiseks on 
ettevõtjatel mõistlik tööau-
toks osta keskmisest muga-
vam kaubik. Eelmine aasta 
võis ametiautolt sisendkäibe-
maksu maha arvata 100 prot-
senti, nüüd on mahaarvamist 
piiratud 50 protsendini.
Kategooriad N1 ja N1G kuu-
luvad tarbesõidukitele, mis-
tõttu sõiduautode käibemak-
sumuudatused nende puhul 

Luksusmaasturid muutuvad kaubikuteks
Paljude arvates tegi riik 
ettevõtjaid kiusava seaduse 
ja nüüd valitakse, kuidas 
seaduslikul teel oma makse 
vähem maksta. Rahandus-
ministeerium soovis aga 
maksumuudatustega kor-
rale kutsuda ettevõtjaid, 
kes kasutavad tööautosid 
isiklikul otstarbel. 

Mari Mölder

ei kehti. Seadusemuudatus 
aga viis selleni, et näiteks 
Porsche tehasest tulevad Ees-
tisse luksusmaasturid Cayen-
ne (pildil), mida automüüja 
reklaamib avalikult N1-kate-
gooria sõidukitena. 
Maanteeameti tehnikaosa-
konna juhataja Jürgo Vahtra 
toimuvas probleemi ei näe, 
sest kõik lähtub seadusest. 
„Sõidukite ümberehituse kor-
da muudeti möödunud aasta 
detsembris ja vanade nõuete 
järgi ümber ehitada enam ei 
saa. Vanasti oli ümberehitusel 
kaks nõuet: et kaubikul oleks 
vahesein ja teiseks, et rohkem 
kandejõudu peab olema kau-
bale kui inimestele. Nüüd 
mängivad rolli ka kaubaruu-

mi mõõtmed,“ rääkis Vahtra. 
Ta lisas, et laadimisavale tuli 
kõrguse- ning pindalanõue. 
Lisaks on välja toodud kau-
baruumi pikkuse nõue, mis  
on protsent teljevahest. Li-
sandunud nõuete puhul ei 
täida maasturid neid lihtsalt 
ära. 
Küsimus ongi uutes ja vana-
des sõidukitüüpides. Sõidu-
kid, mis on toodetud pärast 
2012. aastat, peavad vastama 
uutele nõuetele, samas võib 
aga edasi toota enne seadu-
semuudatust tootmises ol-
nud sõidukeid. See tähendab, 
et vanemaid tüüpi sõidukeid, 
nagu näiteks Porsche Cayen-
ne, saab veel toota ja müüa 
leebemate kaubikunõuete 

alusel. 
„Praeguses seisus ongi inime-
sed hakanud tellima juba te-
hase N1 kaubiku tüübikinni-
tusega sõidukeid,“ selgitas 
Vahtra. „Eelmisel aastal ei 
müüdud ühtegi luksusmaas-
turit kaubikute pähe, tänavu 
on see number juba seitse.“
Sõiduautode kategooriate 
korrektset registreerimist 
kontrollib Maanteeamet. Ent 
kui Maksu- ja Tolliamet tu-
vastab hiljem, et selliseid sõi-
duautosid ei kasutata sihtots-
tarbeliselt ja need on ümber 
ehitatud M1-kategooriale 
vastavateks sõiduautodeks, 
siis toimub maksustamine 
vastavalt sõiduauto tegelikule 
kasutusele.

Laupäeval, 28. märtsil kella 12-
15 on Väike-Maarja gümnaa-
siumis sagimist palju, sest es-
makordselt leiab aset hoolivus-
laat. Laadale on kauplema kut-
sutud Väike-Maarja gümnaa-
siumi õpilased ja vallaelanikud 
nii käsitöö kui ka kasutatud as-
jadega. Ostma on oodatud aga 
kõik lähedalt ja kaugelt.
Õpilasesinduse presidendi Hannamari Soidla sõnul on laa-
dale müüma registreerunud nii õpetajaid, gümnaasiumi 
noori kui ka vallaelanikke, kes pakuvad oma käsitööd ning 
lasteriideid, kasutatud rõivaid ja muud kraami. 
Nädala algul võis Väike-Maarjas näha õpilasesinduse noori, 
kes flaiereid jagades kõiki laadale kutsusid.
Hoolivuslaada nimetus ei tulene aga pelgalt sellest, et taaska-
sutus on keskkonna suhtes hooliv tegu. Laat on nimelt heate-
gevusliku suunaga – avatakse annetuskast, kuhu saab poeta-
da raha, mille eest soetatakse gümnaasiumi õpilaskodule ja 
seal elavatele õpilastele vajalikke koolitarbeid. 
Väike-Maarja gümnaasiumi direktor Marje Eelmaa tunnustas 
õpilasesinduse algatust, öeldes, et hoolivuslaat paneb mõtle-
ma hoolivusele ning ärgitab soovi teha midagi head nende 
jaoks, kes seda vajavad. “Elutempo on kiire, infoküllane ja 
tarbimisele orienteeritud. Sageli napib aega iseendaga olemi-
seks. Püüame ajaga võidu joosta ning paljud pisiasjad jäävad 
tähelepanuta. Märgata, hoolida ja olla jätkusuutlik on märk-
sõnad, mis aitavad teha heategusid iseendale, sõbrale, kogu-
konnale,” rääkis Eelmaa. 
Hoolivuslaata korraldab Väike-Maarja gümnaasiumi õpilase-
sindus, kes on varemgi heategevuslike ettevõtmistega silma 
paistnud. Möödunud jõulude eel koguti toitu ja vajalikke asju 
Virumaa kodutute loomade varjupaigale.

Heili Nõgene

Väike-Maarja 
gümnaasium kutsub 
hoolivuslaadale

Põhjakeskuse Aardejahi 
suur loosimine!

28. MÄRTSIL
12:00-14:00

www.pohjakeskus.ee

TULE JA VÕIDA

X REIS GOTLANDILE

X 42” FULL HD TELER

ESINEB “The Rising Murphy”



Kuulutaja reede, 27. märts 20154

RAUL REBANE

Julgeolek

ILMAR RAAG

Lääne-Viru maavalitsus ja 
Europe Direct Lääne-Vi-
rumaa teabekeskus korral-
dasid kolmapäeval Rakve-
res julgeolekukonkurentsi, 
kus peaesineja, erukindra-
list Riigikogu liige Ants 
Laaneots rääkis oma kolm-
veerandtunnises ettekan-
des Venemaast ja Eesti jul-
geolekust.

Aivar Ojaperv

Erukindrali sisutihedale ette-
kandele lisasid omapoolse 
ülesastumise kommunikat-
siooniekspert Ilmar Raag ja 
meediaekspert Raul Rebane – 
kuulajad ammutasid kolme 
tunni jooksul endasse sellise 
infohulga, et selle seedimi-
seks kulub mitu päeva.
Veel esines ettekandega Kait-
seministeeriumi osakonnaju-
hataja Peeter Kuimet, kes rää-
kis riigikaitseõpetusest Eesti 
koolides. Vestlusringides said 
sõna Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm, Tapal baseeruva 
1. jalaväebrigaadi ülem Aron 
Kalmus, Päästeameti Ida 
Päästekeskuse juht Ailar 
Holzmann, Ida Prefektuuri 
prefekt Vallo Koppel, Lää-
ne-Virumaa Rajaleidja kesku-
se juht Merle Kodu, Tapa 
Gümnaasiumi direktor Elmu 
Koppelmann, riigikaitse õpe-
taja Anti Poolamets, kaitseväe 
allohvitser ja riigikaitse õpe-

taja Renzo Rajaste ning Eesti 
NATO Ühingu juhatuse esi-
mees Krista Mulenok.

Venemaa peab
end maailma päästjaks
Nii Laaneotsa, Raagi kui Re-
base sõnavõtust jäi kõlama, et 
see, mis Venemaal praegu 
meedia abil toimub, on müs-
tiline. „Kõik see, mida Vene 
meedia väljastab, on räige va-
le,“ kinnitas Laaneots. „Vene 
rahvas on zombistunud, us-
kudes pea kõike, mida neile 
räägitakse.“
„80 protsenti venemaalastest 
saab oma info televisioonist, 
aga televisioon on täielikult 
riigi kontrolli all,“ selgitas 
Raag. 
„Ühtki sõda ei võideta ilma 
kommunikatsiooni toeta,“ li-
sas Rebane. „Kolme põhika-
nali „valetamise maht“ on 
mõõtmatu. Samas ei oska ma 
öelda, kui palju Vene ajakir-
jandustöötajaid ise tõsiselt 
võtavad seda infot, mida nad 
väljastavad.“
Ants Laaneots selgitas oma 
ettekandes, mis on Venemaal 
viimastel aastatel juhtunud, 
et kogu maailma julgeolek on 
järsult halvenenud.
„Putini retoorika oma rahvale 
on, et Lääs tahab Venemaa 
küljest tükke rebida, Venemaa 
varad laiali jaotada. See on 
absurd: kui Lääs seda taht-
nuks, võinuks teha seda 
90ndatel pärast külma sõja 
lõppu.“
Putini populaarsus Venemaal 
hakkas järsult kasvama pärast 
seda, kui ta võimuletuleku jä-
rel viis riigi üle ekspordist sõl-
tuvale majandusele (energia-
kandjate ja metallide eks-
port), tänu millele hakkas 
kasvama näiline rikkus. Pä-
rast sajandivahetust kasvas 
Venemaa SKP tänu sellele 6-7 
protsenti aastas. Paraku ei 
toonud majanduslik tugevne-
mine kaasa mitte endaga ra-
hulolu, vaid kasvasid hoopis 
impeeriumimeelsed mõtted: 
praegu peetakse Venemaal 
oma riiki juba lausa kolman-
daks Rooma impeeriumiks, 
neostalinism on äärmiselt 
populaarne.
Kremli tellimisel ilmunud 
viies Venemaa doktriini käsit-
levas raamatus öeldakse otse, 
et „maailm on katastroofi ää-
rel“, „Lääs on kõige kurja 
juur“ ja „Venemaa on tsivili-
satsiooni päästja“. Samades 
väljaannetes leitakse, et kuna 
maakera elanike arv on 7 mil-
jardit, aga reaalselt „mahuks“ 
siia elama 4,2 miljardit, siis 
„tuleb liigsed jäsemed ampu-
teerida“.
„Tegelikult on Venemaa aga 
hiiglaslik arengumaa maha-
jäänud majandusega, mille 
eelarve tuludest üle 50 prot-

sendi annab energiakandjate 
müük,“ kinnitas Ants Laane-
ots.
„Pärast 2008. aasta kallale-
tungi Gruusiale sai Putin aru, 
et nende relvastus on Lääne 
omast kõvasti maas,“ jätkas 
ta. „Algas relvastuse kaasajas-
tamise programmi elluviimi-
ne, mis peaks lõppema 2020. 
aastal.“
Laaneotsa sõnul on Venemaal 
sõjahüsteeria, käib riigi pala-
vikuline militariseerimine. 
2014. aastal kasvas riigi kait-
seeelarve võrreldes eelmisega 
33 protsenti, see on jõudnud 
4,2 protsendini SKTst.
„Venemaal toimub üleminek 
diktatuurile, sündimas on Pu-
tini isikukultus,“ lisas Laane-
ots. „Opositsioon on olematu. 
Meedia on kontrolli all. Käib 
infosõda. Toimus reaalne kal-
laletung Ukrainale, mida jät-
kuvalt eitatakse – kõik see vii-

tab diktatuuri tekkimisele.“

Gruusia ja Ukraina
Laaneots rääkis põgusalt ka 
Gruusiale ja Ukrainale kalla-
letungimise põhjustest. Vene-
maa riikliku doktriini eemär-
gid on taastada kontroll post-
sovetliku ruumi üle ja saada 
endale globaalse administ-
raatori roll. Juba mainitud 
raamatutes seisab: kui USA 
ainult imiteerib globaalse ad-
ministraatori rolli, siis Vene-
maa on selle täitja.
Lisaks sai Gruusias võimule 
„noor vihane läänemeelne 
poistebänd“, president 
Šaakasvili deklareeris, et 
Gruusia tahab liituda NATO-
ga, mis ei mahtunud muidugi 
Putinile hinge. „Venemaa 
alustas majandussanktsioo-
nidega,“ rääkis Ants Laane-
ots. „Lisaks tegid nad osava 
poliitilise manöövri: andsid 

grusiinidele mõista, et Lõu-
na-Osseetia (separatistlik 
piirkond Gruusias – toim.) Ve-
nemaad ei huvita, võtku see 
endale, ainult ärgu Abhaasiat 
(teine separatistlik ala – 
toim.) puutugu. Ja kui Gruu-
sia asus Lõuna-Osseetias rii-
givõimu kehtestama, selgus, 
et Vene 58. armee juba ootas 
neid.“
Ukrainaga on lood laias laas-
tus sama – soov taastada 
postsovetlik ruum, lisaks veel 
majanduslikud ja geopoliitili-
sed huvid. „Venemaa esimene 
plaan oli allutada Vene mõju-
võimu alla 7 oblastit pluss 
Krimm, see taheti ära teha 
Ukraina toonase presidendi 
Janukovitši abiga,“ selgitas 
Laaneots. „Kui see plaan eba-
õnnestus, lasti käiku plaan B 
ehk praegune variant. Oli ole-
mas veelgi radikaalsem kava, 
mis nägi ette Ukraina täieliku 
tükeldamise: lisaks Venemaa 
kätte minevale territooriumi-
le pakuti tükikesi Ukrainast 
Poolale ja Ungarile, et kõik 
oleksid vait ja rahul. Vaid 
Kesk-Ukrainasse pidanuks 
jääma n-ö iseseisev Ukraina, 
seegi venelaste kontrolli all.“
Ukraina sõja käik on üldiselt 
teada. Kui Ukraina ei saanud 
Donetski ja Luganski oblasti 
separatistidest esimese hooga 
jagu, osalt oli süüdi ka regu-
laararmee allumatus ja soovi-
matus sõdida, siis formeeriti 
vabatahtlikest sisuliselt uus 
armee, kes augustiks sai sepa-
ratistlikud piirkonnad peaae-
gu kontrolli alla. Venemaa 
vastas kuue rasketehnikaga 
varustatud pataljoni saatmi-
sega Ukrainasse ning Ukraina 
formeeringud sunniti tagane-
ma. Kokkulepitud relvarahu 
on vaid näiline, tegelikult lii-
gutatakse jätkuvalt vägesid ja 
Venemaa pole taganenud 
oma soovist saada nimetatud 
oblastid oma kontrolli alla.
„Selles piirkonnas elab 8 mil-
jonit inimest, kellest umbes 2 
miljonit on n-ö venemeel-
sed,“ lisas Ants Laaneots.
Venemaa eitab jätkuvalt oma 
osalemist konfliktis. „Tegeli-
kult testivad nad seal muu-
hulgas ka oma uuenevat rel-
vastust,“ teadis Laaneots. 
„Rotatsiooni korras kasuta-
takse sõjategevuses üle Vene-
maa asuvaid väeüksusi, isegi 
Kaug-Idast on konfliktipiir-
konda vägesid saadetud.“

Venemaa
huvid Baltikumis
Vahelepõikeks üks huvitav 
fakt: külma sõja lõppedes oli 
NSV Liidul 62 000 tanki, NA-
TOl kokku samal ajal 22 000. 
Praegu on Venemaal relvastu-
ses 5000 tanki, lisaks veel üle 
20 000 konserveeritud lahing-
masina, millest vajadusel te-

hakse „abisaadetisi“ separa-
tistidele.
Ka Baltikumis on Venemaal 
omad huvid. Juba mainitud 
postsovetliku ruumi taasta-
miseks on Venemaal sõja-
lis-strateegiline ja majandus-
lik huvi.
„Kui vaadata kaardile, siis 
asub Baltikum geostrateegili-
selt väga halvas kohas,“ lau-
sus Ants Laaneots. „Me oleme 
nagu poolsaar, mil on vaid 70 
km pikkune maismaapiir 
Poolaga. Venelased on oma 
õppustel juba imiteerinud 
selle maa-ala hõivamist ehk 
„kõri läbilõikamist“. Konflikti 
korral, kardan väga, ei saa 
NATO oma vägesid mais-
maad mööda Baltikumi saata. 
Jääb vaid õhk ja vesi, stratee-
giliselt on muuhulgas väga 
tähtis Rootsile kuuluv Gotlan-
di saar.“
Selle tõdemuse peale võib 
igaüks ise oletada, mis asju 
ajavad Vene allveelaevad 
Rootsi rannikul…

ANTS LAANEOTS:
venemaalased on täiesti zombistunud

Mõned tsitaadid kom-
munikatsiooniekspert 
Ilmar Raagi ettekan-
dest.
„Propaganda ei mõjuta 
kunagi sadat protsenti 
inimesi. ENSV ajal tehti 
ka räiget propagandat, 
kuid hiljem selgus, et 
tähtis oli see, mida ini-
mesed omavahel tege-
likult rääkisid ja mõtle-
sid.“
„Natsionalismipuhan-
gu taga on alati läbi-
tunnetatud sotsiaalne 
alandatus. Iga konflikti 
taga on selge sotsiaalne 
probleem.“ (Nii oli see 
natsi-Saksamaal, on 
paljudes Aafrika konf-
liktides kui ka Vene-
maal – toim.)
„Kehtiva võimu vastu 
asuvad võitlema ja se-
gadust tekitama vaid 
1-2 protsenti piirkonna 
elanikest, aga tavaliselt 
õnnestub neil hulk ini-
mesi kaasa tõmmata.“ 
(Separatistlikest n-ö 
ülestõusudest – toim.)

Tsitaadid meediaeks-
pert Raul Rebase ette-
kandest.
„Ühtki sõda ei võideta 
ilma kommunikatsioo-
ni toeta.“
„See, kuidas Vene „aja-
kirjandus“ otsib ja leiab 
oma meediavaledes 
n-ö hingelähedasi tee-
masid, see on vapustav. 
Venelaste impeeriumi-
vajadus ja kirg selle 
vastu on tohutu suur.“
Meediast üldiselt: „Jär-
jest rohkem pöörduvad 
kasutajad tagasi toime-
tuse kontrolliga mee-
dia juurde. Mõne aja 
tagune arvamus, et n-ö 
tavameedia kaob ja sel-
le asendab sotsiaal-
meedia – Facebook, 
blogid, on-line-meedia 
koos oma kommentaa-
toritega – pole tõeks 
osutunud. Sotsiaal-
meedia on kaotanud 
usaldusväärsuse, kom-
mentaariruumidest on 
kadunud arvamusliid-
rid ja jäänud vaid lollid 
ja trollid (palgatud 
kommenteerijad-pro-
votseerijad – toim.).“
„Ärge kartke patriooti-
lisi üritusi, rituaale, tse-
remooniaid – tehke 
ära. Nende kaudu levib 
vahetu informatsioon 
ja mälu. Rituaalteemad 
pehmendavad ka tohu-
tult kogukonna omava-
helisi konflikte.“

Foto: Mari Riina RistPeaettekande konverentsil tegi Ants Laaneots.
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MUST KROONIKA

VARGUSED
Ööl vastu 22. märtsi varasta-
ti Rakvere Adoffi tänavale 
pargitud sõiduki Peugeot 
kaubaruumist saag ja 
akutrell. Kahju on 750 eurot. 
24. märtsil avastati, et Rakke 
vallas Salla külas on tallu 
murtud ja varastatud kolm 
televiisorit, muusikakeskus 
koos kõlarite ja võimendiga. 
Hoovist varastati sõiduauto 
Saab 9-5 Estate registrimär-
giga 304THV. Kahju on täp-
sustamisel.
Ööl vastu 23. märtsi murti 
Rakveres Veski tänaval sõid-
uautosse Volkswagen Golf, 
kust varastati tööriistu, 
mootorsaag ja kanister diis-
liküttega. Esialgne kahju on 
1028 eurot.
Ööl vastu 23. märtsi murti 
Rakveres Vilde tänaval sõid-
uautosse Toyota Land Cruis-
er, kust varastati tahvelarvu-
ti Asus väärtusega 300 eurot. 
Lõhkumisega tekitatud kah-
ju on selgitamisel.
20. märtsil avastati, et Tapal 
Kalmistu tänaval on murtud 
garaazhi ja varastatud 
murutraktor Partner väär-
tusega 2000 eurot. Lõhku-
misega tekitatud kahju on 
täpsustamisel.
Ööl vastu 19. märtsi murti 
Rakveres Tuule tänaval kõr-
valhoonesse, kust varastati 
mootorsaag, elektriline 
käsiketassaag ja kohver kahe 
akutrelliga. Kahju on 650 eu-
rot.

TULEKAHJU SAEKAATRIS
24. märtsil kell 20.57 tuli 
teade, et Viru-Nigula vallas 
Kutsala külas tuleb 
puidutööstushoonest suit-
su. Sündmuskohale 
saabunud Kunda päästeko-
mando päästjad selgitasid 
välja, et tulekahju oli puh-
kenud saekaatri laohoones. 
Päästjad pidid tulekahju 
kustutamiseks avama ka 
hoone laekonstruktsioone. 
Esialgsetel andmetel oli tu-
lekahju tekkepõhjuseks 
lühis laevalgustis. 

KUNDAS PÕLES KORTER
22. märtsil kell 13.28 teatati 
Häirekeskusele eluhoone 
tulekahjust Kundas Jõe 
tänaval. Sündmuskohale 
saadeti päästjad Kunda ja 
Rakvere päästekomandost, 
vabatahtlikud päästjad Aas-
ukalda päästekomandost, 
operatiivkorrapidaja ja mee-
dikud. Päästjate sündmus-
kohale jõudes põles tuba es-
imesel korrusel ja suits oli 
levinud pööningule. Pääst-
jad kustutasid tulekahju kel-
la 15.45ks. Tulekahjus hävis 
esimese korruse korter, 
trepikoda ja pööning said 
suitsukahjustusi. Inimesed 
tulekahjus vigastada ei 
saanud. Päästetööde käigus 
kukkus ja sai kergemaid vi-
gastusi päästja, kelle tervis-
likku seisundit kontrollisid 
meedikud kohapeal. Tu-
lekahju tekkepõhjuse selgi-
tab välja uurimine. 

Kuulutaja

Möödunud reedel peeti Rak-
vere Targas majas sarikapidu.
SA Virumaa Kompetentsikes-
kus juhatuse liige Kalle Kar-
ron ja Rakvere linnapea Mih-
kel Juhkami kiitsid ehitajaid, 
kes on graafikus ning lubavad 
objekti üle anda ette nähtud 
ajal, see peaks toimuma mai 
lõpus. Karron ja Juhkami said 
ka ülesande hoone kõige kõr-
gemast punktist alla tuua 
pärg, mille vastavalt vanale 
traditsioonile ehitajad sinna 
püstitasid.
Kuigi pärga toestavate lau-
ajuppide saagimine võttis 
pliiatsi ja arvutiga tööd tege-
vatel ametnikel aega, saadi 
sellega hakkama. Keegi ehi-
tusmeestest avaldas arva-
must, et küllap anti Karronile 
ja Juhkamile vasaku käe saag 
– seepärast saagimine ludinal 
ei lähegi.
Pärg alla saadud, koguneti 
pangamaja teisele korrusele 
(see on teatavasti üks osa tu-
levasest Targast Majast) ja 
maitsti head-paremat. Vasta-

Tihtipeale kurdavad maapiir-
kondades elavad inimesed 
vaba aja veetmise võimaluste 
puudumise üle. Samal põhju-
sel kogunesid ka Haljala kul-
tuurimajja asjast huvitatud 
inimesed, et selgust saada, 
millises olukorras on kultuu-
rielu nende koduvallas. Toi-
musid mõttetalgud „Haljala 
vald täna – kultuurne või kul-
tuuritu?“.
Tegemist on kodanikualgatu-
sega, mida veavad Haljala 
vallavalitsuse liige Veiko 
Veiert, Haljala Rahvamaja 
kunstiline juht Eleri Aitman ja 
Haljala Rahvamaja nõukogu 
liige Pille Sepp. Veierti sõnul 
on nende eesmärk teha Hal-
jalast äge koht, kus ei käidaks 
mitte ainult magamas ja 
hommikust söömas, vaid kus 
ka õhtupoolikuti ja nädalava-
hetustel midagi huvitavat te-
ha oleks.
Pärast paaritunnist arutelu 
sai selgeks, et tegelikult on 
Haljalas vastavad võimalused 
olemas. Võimalik on osaleda 
rohketes huviringides, sporti-
da, nautida teatrite külalise-
tendusi, käia kontsertidel ja 
tantsuõhtutel. Lisaks on val-
las läbi aegade korraldatud 
sündmusi, mis toovad kohale 
huvilisi ka kaugemalt ja mille 
üle ollakse uhked.
Samas jõuti tõdemuseni, et 
üldist pilti vaadates on valla-
rahva osavõtt neist ettevõt-
mistest siiski nigelavõitu. Ise-
gi ülimenukad stand-up-ko-
möödiad, mida mängitakse 
ka Haljalas täissaalidele, pole 
kohalike seas kuigi popid – 
tooliread on täis vaid tänu 
mujalt tulnud vaatajatele.

Targas Majas peeti sarikapidu

Foto: Aivar Ojaperv

valt kombele oli töömeestele 
ette nähtud ka pits-paar viina 
ning vaba õhtupoolik.
Rakvere Tark maja ehitatakse 
keskväljaku ääres asuva pan-
gahoone taha, tulevikus on 
kaks hoonet omavahel ühen-
duses. Targas Majas hakkab 
tegutsema SA Virumaa Kom-
petentsikeskus, uues hoones 
valmib ainulaadne demo- ja 
testkeskkond hooneauto-
maatika valdkonnas. Tarka 
Majja saab uued ruumid ka 

Rakvere Linnavalitsus.
Kompetentsikeskuste aren-
damise meedet rahastatakse 
Euroopa Regionaalarengu 
fondist. Meetme rakendu-
sasutus on Siseministeerium 
ja meetme rakendusüksus on 
Ettevõtluse Arendamise Siht-
asutus. Lisaks Euroopa rahas-
tusele finantseerib keskust 
Rakvere linn.

Aivar Ojaperv

Kalle Karron ja Mihkel Juhkami pusivad pärga alla saada.

Kunstnik Alvar Jõe seinamaaling Haljala jõusaalis toetab 
kehakultuuri.

Haljala rahvas
nõuab kultuurijuhti

Haljala Rahvamaja juhataja 
Martti Samolbergi sõnul on 
publiku hulgas kohalikke ini-
mesi poolesaja ringis, ülejää-
nud kaks ja poolsada tuleb 
väljastpoolt.
Miks valla inimesed on pas-
siivsed? Teravate probleemi-
dena tõstatati osa sündmuste 
küsitav kvaliteet ning info 
võrdlemisi kehv kättesaada-
vus. Tõdeti, et pole ühtset 
süsteemi, iga korraldaja toi-
metab vaikselt omas valdkon-
nas ja sündmuste ning hobi-
ringide edu sõltub vaid sel-

lest, kuidas konkreetne tegija 
suudab ja oskab end müüa 
ning millisel tasemel on tema 
organiseerimisvõime.
Koosviibimise tulemusena 
sündis otsus teha vallavoliko-
gule ettepanek luua kultuuri-
juhi ametikoht. Kultuurijuhi 
ülesanneteks oleks hallata 
valla kultuurikalendrit, kogu-
da ja jagada infot, organisee-
rida ja aidata ka teistele tegi-
jatele kaasa. 

Katrin Kivi

Foto: erakogu
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• Aaspere Agro OÜ võtab tööle 
lüpsja ja farmitöölise. Korteri 
võimalus. Tel 5757 0088

•  Va ja t a k s e  k o g e m u s t e g a 
seatalitajat Inju farmi (Vinni 
vald). Tel 5082 696

• Rakvere Takso OÜ võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639

• Korteriühistu Kundas pakub 
tööd prüg ikonteineritele 
betoonaluse valmistamiseks 
ja konteineriplatsi piiramiseks 
aiaga. Tel 5031 129

• Ilustuudio Voyage võtab tööle 
juuksuri ja maniküüritehniku 
(kohamaksuga). Tel 5901 9373 
või 5153 304

•  V i h u l a  m õ i s  v õ t a b 
tööle nõudep esija .  Töö 
v a h e t u s t e g a ,  v a j a d u s e l 
majutus. Tel 5640 215

• Vihula mõis võtab tööle 
a e d n i ku .  S o o v i  k o r r a l 
majutus. Tel 5450 2240

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm 
(Ulvi küla) pakub alalist tööd 
operaatorile. Info 5620 3552

• Raufarm OÜ Jänedal võtab 
tööle karjaku-traktoristi. 
Elamiseks ahiküttega korter. 
Info tel 56 489 919

• Pakkuda tööd traktoristile 
Salla ja Peetla turbarabas. Tel 
5664 4451, 5332 9223

• Vajatakse lüpsjat. Torusselüps. 
A s u m e  L ä ä n e -V i r u m a a l . 
Elamiseks korter. Tel 5699 0533, 
5656 4680

• Võtame tööle C-, E-kategooria 
autojuhi. Tel 5061 861

•  F i r m a  v õ t a b  t ö ö l e 
metsaveoauto juhi. Tel 5127 883

•  F i r m a  p a k u b  t ö ö d 
metsatöölistele ja -istutajatele 
Lääne-Virumaa piires. Palk 
tükitöö alusel, vajalik isiklik 
transport. Tel 5676 1334

• Otsin kodust tööd. Tel 5808 
5260

•Eesti või saksa keele eratun-
nid Rakveres. Tel 5385 3922

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitren-
ni. Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

Eesti jalgpalli esiliigas sai 
Rakvere JK Tarvas kolmandas 
voorus oma selle hooaja esi-
mese võidu meistrivõistlus-
tel, alistades FC Kuressaare 
3:1. Võidu, viigi ja kaotuse 
teeninud JK Tarvas on nüüd 
liigatabelis kuuendal kohal.
Rakverlased olid kogu kohtu-
mise aktiivsem pool, luues 
hulgaliselt väravavõimalusi, 
eriti esimesel poolajal. Tab-
looväärilist tuli 25. ja 29. 
mänguminutil, kui vastavalt 
Sergei Akimov ja Joonas Ljaš 
resultaati tegid. 
Poolaja lõpus teenis üks vas-
tastest kahe kollasega kaas-
neva punase kaardi ja näis, et 
mäng on tehtud, kuid võta 
näpust – vähemusse jäänud 

saarlased said sellest hoopis 
indu juurde.
Teise poolaja alguses õnnes-
tuski neil penaltist vahet vä-
hendada ning nad asusid 
püüdma ka viigipunkti. Paaril 
korral päästsid JK Tarva halvi-
mast värava raamid.
Kolmandal üleminutil nägi li-
gi kahesajapealine publik aga 
väravat, mida jalgpallis harva 
ette tuleb – pigem kuulub sel-
line sooritus hoki valdkonda. 
Viik silme ees terendamas, 
suundus nurgalöögi ajaks 
rakverlaste trahvikasti ka FC 
Kuressaare väravavaht Rait 
Hansen. Õhuvõitluse järel jäi 
pall JK Tarvale, see lükati kii-
resti edasi keskjoonele spurti-
nud Sergei Akimovile ja vii-

mane sai alustada teekonda 
tühja värava suunas. Kuigi 
üks Kuressaare kaitsjaist üri-
tas küll veel Akimovi sööstu 
nurjata, lõi vanameister ilm-
selt oma karjääri kõige lihtsa-
ma värava.
Ka järgmise mängu peab JK 
Tarvas kodus. 4. aprillil algu-
sega kell 14 on vastaseks Kivi-
õli Irbis. Tegemist on igipõlise 
rivaaliga naaberlinnast, kelle-
ga mängud on alati erilised ja 
võitluslikud, olgu tabeliseis ja 
meeskondade senised tule-
mused millised tahes. Käes-
olev hooaeg pole naabri-
meestel hästi alanud, kolme 
kohtumise järel on neil punk-
tiarve veel avamata.

Aivar Ojaperv

Eesti korvpallimeistrivõist-
luste esiliiga tugevamal va-
hegrupiturniiril sai Tamsalu 
Los Toros pärast 70:56 võitu 
Ambla üle viienda koha ja 
kohtus play off`i esimeses 
ringis Audentes/Noortekoon-
dis II võistkonnaga. Paraku 
tuli vastu võtta kaks nappi 
kaotust.
Möödunud pühapäeval toi-
munud kodumängus saadi 
kaotus 72:76, teisipäeval toi-

munud kordusmängu võitsid 
vastased 78:75.
Teise liiga n-ö alumises play 
offis võitis Virumaa PK kahel 
korral Valga Kutseõppekesku-
se (võõrsil 84:44, kodus 65:60) 
ja kohtub järgmises ringis 
Keila Korvpallikooliga.
Tugevamas play off seerias 
alistas BC Tarvas/Rakvere 
Spordikool avaringis võist-
konna Ei, Emotsioon ja män-
gis järgmises ringis Paide Vi-

king Windov meeskonnaga. 
Mõlemas kohtumises tuli 
vastu võtta kaotus – kodus 
71:74, võõrsil 68:104.
Seega madalamates liigades 
mänginud Lääne-Viru korv-
pallimeeskonnad Tamsalu 
Los Toros, BC Tarvas/Rakvere 
Spordikool ja Virumaa PK 
oma liiga medaliteni tänavu 
ei küündinud.

Aivar Ojaperv

Möödunud laupäeval võitis 
Rakvere Tarvas Alexela korv-
palli meistriliiga põnevus-
kohtumises võõrsil TYCO 
Rapla 69:66.
„Mu naisel ja Georg Otsal on 
täna sünnipäev, selline asi 
paneb ikka täiega pinguta-
ma,“ viskas Rakvere peatree-
ner Andres Sõber korvpallilii-
du pressiteenistuse vahendu-
sel nalja. „Mäng oli täielik tril-

ler, Raplas oli saalis väga pal-
ju rahvast. Mul ei olegi sellist 
mängu sel hooajal vist olnud. 
Meie olime ees, siis võttis 
Rapla järele, läks ette ja siis 
meie oma korda taas peal ja 
lõpp oli täiesti loterii. Hallik 
oli haige täna ja ei mänginud. 
Meeskond võitles hingega 
kõikide pallide eest ja poisid 
on praegusel hetkel väga tub-
lid, müts maha nende ees,“ li-

sas Sõber.
Üleplatsimees oli 33 punkti 
visanud Brandis Raley-Ross. 
Kahekohalise punktisumma-
ni jõudis Tarva poolelt veel 
Juris Umbrasko, kes viskas 11 
punkti.
Voor varem oli Tarvas võõrsil 
kindlalt üle TLÜ/Kalevi 
meeskonnast, teenides 90:60 
võidu.
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Laupäeval, 14.märtsil toimus 
Tallinnas Tondiraba Jäähallis 
kolmas No-1 Fight Show, mis 
on suurim taipoksi ja kikk-
poksi profiüritus Eestis. Ringi 
astusid kogenud võitlejad 
Eestist, Valgevenest ja Vene-
maalt.
No-1 Fight Show´d korraldab 
Garant Gym, mis on suurim 
ja kõige edukam taipoksi ja 
kikkpoksi klubi Eestis. Klubis 
treenib üle 1100 sportlase. 
Klubi peatreener Igor Shinke-
vitš pakkus välja, et kuni 70 
kiloste meeste matšis kohtuk-
sid nende võitleja Jevgeni 
Kozlov (Eesti meister muay 
thai`s) ja meie klubi võitleja 
Sergei Makejev. Oma vanu-
seklassis ja kaalukategoorias 
on Sergei olnud Eestis edukas 

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Näituse - 25.03.15 Rakvere lin-
nast Näituse tänavalt leitud va-
nem koer.

Õie - 25.03.15 Rakvere linnast 
Õie tänavalt leitud emane sõbra-
lik kass.

Mulla - 20.03.15 Rakvere linnast 
Mulla tänavalt leitud isane kass.

Moe - 14.03.15 Tapa vallast Moe 
külast leitud isane kass.

Rohuaia - 12.03.15a. leitud Rak-
vere linnast Rohuaia tänavalt isa-
ne kass, kiip puudub.

Semmu on umbes 7 aastane isane 
vahva koer. Vanuse tõttu on Sem-
mul nägemisega veidi probleeme, 
ent saab kuulmise ja lõhnataju 
järgi väga hästi hakkama. Hooli-
mata vanusest meeldib Semmule 
väga mängida, joosta ja uusi asju 
uudistada. Sobib hästi maakoju, 
kus temasuuruse koera jaoks 

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

oleks palju ruumi. Saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi.

Bim - Väike Maarja vallast Pike-
vere külast leitud isane koer. Ise-
loomult on Bim sõbralik, ent vei-
di umbusklik, seega vajab inimest 
kellel oleks aega ja tahtmist tema-
ga tegeleda, temaga jalutamas 
käia ja talle näidata et inimesi ei 
ole vaja karta. Bim sobib ka teiste 
loomadega, nii et võib minna ko-
ju, kus teda uued sõbrad juba ees 
ootavad. Ka on ta saanud kõik va-
jalikud vaktsineerimised, mikro-
kiibi ning lemmiklooma passi.

Liselle on 17.12.14a. Sondast lei-
tud emane umbes aastane koer. 
Iseloomult on Liselle väga sõbra-
lik, kuna on alles noor siis armas-
tab väga mängida ja ringi joosta, 
ning sobib hästi nii lastega kui ka 
teiste loomadega, ja sobib koju 
kus palju ruumi sest ta on väga 
energiline. Liselle on saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, mik-
rokiibi ning omab lemmiklooma 
passi.

Roki on omaniku haigestumise 
tõttu varjupaika sattunud isane 
sõbralik koer. Roki on igati tubli 
kutsa, kes oskab sõna kuulata ja 
ka puhtust pidada, ning ilusti jalu-
tamas käia. Ka on ta saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised, mik-
rokiibi ning omab lemmiklooma 
passi.

Kirsika on 10.12.14 omaniku 
kaotuse tõttu Jõgevamaalt varju-
paika sattunud sõbralik emane 
keskmises vanuses koer. Saanud 
vajalikud vaktsineerimised, mik-
rokiibi ning omab lemmiklooma 
passi. Sobib nii lastega kui ka 
teiste loomadega. 

JK Tarvas mängis saarlased üle

Lääne-Viru korvpallimeeskonnad 
langesid konkurentsist

Tarvas teenis
korvpalli meistriliigas kaks võitu

Rakvere
kikkpoksija võitis Fight Show´l

ja näidanud head taset. Ka 
seekord väljus Sergei Makejev 
ringist võidukarikaga (pildil).
Peamatš toimus K-1 reeglite 
järgi, võitlesid Edvin Erik Ki-
bus ja Valgevenest pärit maa-
ilmameister Kirill Martšenko. 
Neli aastat tagasi toimus nen-

de vahel matš taipoksi reegli-
te järgi, mis lõppes viigiga, 
seekord Kibus viigiga ei leppi-
nud ja saatis Martšenko teises 
raundis paremhaagiga põran-
dale.

Villu Nurmoja

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

TAMSALUS
UUDIS! A, A1, A2, AM, BE, C, CE
koolitusega võib alustada igal ajal

B-kat 17.04 ja 28.04
B-kat e-õpe 02.04 ja 23.04

B-kat 30.03

Esmaabi koolitus 10.04 ja 24.04

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme
koolitus

IGA NÄDAL!

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 23.04 kell 18.00
•

algab 04.04 kell 10.00
• algab 06.04 kell 18.00

• algab 07.04 kell 18.00
• algab 06.05 kell 18.00

• algab 05.05 kell 18.00

T-kategooria koolitus
Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus
A-kategooria koolitus

(traktor)

(35 ja 70 tundi)

(buss)

Vihula Vallavalitsus võtab teenistusse

PEARAAMATUPIDAJA
Kandidaadilt eeldame:

Kasuks tuleb:

15. aprilliks 2015

• raamatupidamisalane eriharidus
• erialane töökogemus
• arvuti kasutamise oskus (MS Word, Exel, PMen)
• kohusetundlik suhtumine töösse, täpsus
• eesti keele suuline ja kirjalik oskus kõrgtasemel

• töökogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse
asutuse raamatupidamise valdkonnas

• tööülesannete täitmiseks vajalike õigusaktide tundmine
• väga hea suhtlemis- ja koostööoskus ning pingetaluvus

Sooviavaldus, CV ja motivatsioonikiri koos palgasooviga saata
hiljemalt Vihula Vallavalitsuse aadressil
Võsu alevik Mere 6, 45501 Lääne-Virumaa või vald@vihula.ee.
Lisainformatsioon tel: 56696186 või 32 58 631.

Täpsem teave kandideerimise kohta www.vihula.ee

Seoses tootmismahtude suurenemisega

Pakume tööd

Peamised tööülesanded:
• erinevate toodete tootmine vastavalt tellimusele
• toote kvaliteedi tagamine
• seadmete tõrgeteta töö tagamine ja

pisirikete likvideerimine

Kandidaatidelt ootame:
• pingetaluvust
• valmisolekut vahetustega tööks
• vastupidavust

Omalt poolt pakume:
• tööd 2 vahetuses E-R (vahelduvalt nädala kaupa)

6.00-14.30 ja 14.30-23.00
• võimalik töötada ka ainult öövahetuses
• kindlat sissetulekut
• väljaõpet
• häid töötingimusi (riietusruumid koos saunaga,

sportimisvõimalused, oma söökla)
• transpordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu,

Väike-Maarja, Kunda, Viru-Jaagupi, Haljala
töötajate bussid

CV  palume saata hiljemalt 12.04.2015.a.
personal@jeld-wen.biz või JELD-WEN Eesti AS
Arkna tee 1 44317 Rakvere

Lisainfo telefonil 322 9130, 3229148, www.jeld-wen.ee või
meie kontorist Arkna tee 1, Rakvere.

TOOTMISTÖÖLISTELE

JELD-WEN Eesti AS on
JELD-WEN Northern
Europe´i osa, mis
omakorda kuulub
maailma suurima ukse-
ja aknatootja JELD-WEN
Inc. koosseisu.

Rakveres asuva tehase
peamisteks toodeteks
on siseuksed ning
ukselengid. Tehases
töötab 3 vahetuses
kokku pea 800 töötajat.

Täpsem info ettevõtte
kohta meie kodulehel
www.jeld-wen.ee.

Norax Koolituskeskus
SOOME KEELE ALGKOOLITUS (hooaja viimane) (E, K kell 17.30)

VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSED
B-kat AUTOKOOL

ESMAABIKOOLITUS

(Kell 10.00)
(E-õppe võimalus) (T, N kell 17.00)

E-õppesse saab registreerida ka kursuse väliselt
(koolid, ettevõtted) -

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee.

30. märts

11. aprill
7. aprill

aprillis
* Kursuste eest saab tasuda osadena!

Ehmofix OÜ otsib oma meeskonda kogemustega

Töökoht Rakveres

Info: tel kristo@ehmofix.ee

AUTOREMONDILUKKSEPPA

56 229 106 või
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Karl-Erik, olid superstaari-
saate 5. hooajal osalejana fi-
naalis, koguni TOPP 5-s ja 
oled nüüd kuuendal hooajal 
saatejuht.
Olen tänavu superstaarisaa-
tesiseselt isegi saatejuhtide 
TOPP-is (naerab).

Kõlab veel paremini. Kujutan 
ette, et televaatajal on hea 
kindel tunne sind vaadata, 
kuna nad on näinud, kuidas 
oled ise selle kadalipu läbi-
nud. Kuidas tunned end saa-
tejuhi rollis?
Ühest küljest ma muidugi 
tunnen end nagu täielik alga-
ja, sest see on minu esimene 
saade, mida juhtida. Teisalt, 
võib-olla tõesti, mõne teise 
saatejuhiga võrreldes, kes ei 
ole seda saadet läbi käinud, 
on mul eelis, et olen üsnagi 
kursis, mida lauljad tunnevad 
või läbi elavad. Ühel või teisel 
ajahetkel oskan võib-olla pa-
remini aru saada, mis toi-
mub.

Kui tehti ettepanek hakata 
saadet juhtima, kas võtsid 
mõtlemisaega?
Absoluutselt mitte. Mäletan 
väga hästi seda õhtupoolikut, 
kui pakkumine tuli. Loomuli-
kult, kuna mulle on teleaja-
kirjandus ja televisioon väga 
huvipakkuv ala nagunii, siis 
ma ei kõhelnud.

Kas saates finaali jõudmiseks 
ja seal hästi esinemiseks 
peab võistlejal olema hea 
pingetaluvus?
Ma arvan, et see on võib-olla 
kõige olulisem üldse, sest ole-
me näinud väga palju häid 
lauljaid, ka sel hooajal, kes 
lihtsalt pinge tõttu ei suuda 
endast anda seda, milleks 
nad tegelikult võimelised on 
ilma pingeta, mida kohtuni-
kud ja kaamerad pakuvad. 
Pingetaluvus on kindlasti üks 
võtmetegureid, aga seal on 
kindlasti veel palju asju.

Kas eelvoorudes tuleb edasi-
pääsuks valida lugu, mis 
kohtunikele meeldib?
Noh jah... Arvan, et mis puu-
dutab eelvoorusid ja teatri-
vooru, kus kohtunikud veel 
otsustasid, siis mul on ikkagi 
selline mulje, et nende laulja-
te juures, kes on tõesti muljet 
avaldava häälematerjaliga ja 
oskavad pingeolukorras seda 
kõike näidata, lauluvalik väga 

oluline ei ole.
Kohtunikud on muusikaliselt 
piisavalt pädevad, et osata 
hinnata ka vähem tuntud lau-
le, mida televaataja mõnikord 
ei oska.
Lauluvalik saab oluliseks siis, 
kui juba rahvas hääletab. Te-
levaatajateni on võimalik pi-
gem jõuda mõne tuttava lau-
luga. 

Mulle meenub eelmisest 
hooajast, et üks mu lemmik, 
finalist Anisa Vänikver, lan-
ges välja looga, mis stiililt 
erines neist lugudest, mida 
ta eelnevalt oli esitanud. 
Oot, mis ta laulis?

„Sind otsides“ - Tõnis Mäe 
lugu, mida ka Uku Suviste on 
esitanud.
No vot, võta nüüd näpust, vä-
ga tuntud lugu eks ole. See oli 
ka ühe tuntud telesaate tee-
malugu.
Ma ütlen ikkagi, et neid pus-
letükke on nii palju, et ta-
gantjärele mõelda, miks ühel 
või teisel osalejal nii läks, te-
gelikult ei saa, sest neid fakto-
reid on lihtsalt nii palju.

Kas see on pusle on praegu 
täiesti ettearvamatu ja nii 
kuni lõpuni välja? Kuivõrd 
suudavad asjatundjad en-
nustada saate kulgu?
Ma arvan, et see on ettearva-
matu.
Näiteks, kui mina olin osale-
jana saates, ennustati võitu 
küll ühele, küll teisele, küll 
kolmandale ja ka varem välja-
kukkunutele.
Ja tõesti ka Rasmusele (võit-
jaks tulnud Rasmus Rändvee 
– T.L.). Kuid tegelikult olid en-
nustajatel pigem minu mee-
lest kaardid sinna Elina poole 
(5. hooajal teise koha saanud 
Elina Born – T.L.).
See on nagu Eurovisioon, kus 
ennustatakse väga palju, kuid 
tavaliselt ei lähe täppi. Sel 
aastal küll „Eesti laulul“ see 
läks üsnagi täppi, sest Elina ja 
Stig olid tõesti favoriidid.
Eelmistel aastatel on olnud 
ikka nii, et finaal on täis ülla-
tusi.

Kas sul tekib osalejate seas 
ka oma lemmikuid? Kas tun-
ned, et peaksid jääma neut-
raalseks, kuna oled saate-
juht?
Eks ma tunnengi. Olen paar 
korda libastunud intervjuid 

KARL-ERIK TAUKAR:
igal pühapäeval televisioonis olla on mõjuv

Suurimas kevadhooaja telesaates „Eesti otsib superstaa-
ri“ panevad kümnel pühapäeval järjest noored andekad 
lauljad otsesaates proovile oma lauluoskuse ja esineja-
närvi. Kuidas kogu see kaadervärk toimib, rääkis Kuu-
lutajale saatejuht Karl-Erik Taukar.

Tõnu Lilleorg

andes, kui mult on küsitud, 
kas sul on lemmik.
Olen jõudnud jah ära öelda ja 
siis tulnud mõistusele, et ma 
ei saa ühtegi nime otseselt 
mainida, sest mina olen ikka-
gi saatejuht, ja isegi kui koh-
tunikud on ses saates selgelt 
välja öelnud, et vaat sina oled 
minu lemmik ja toetan sind 
saate lõpuni, siis mul ei ole 
seda mõistlik teha.
Minu roll on olla selles saates 
toeks võrdselt kõikidele laul-
jatele. Ja mul on seda raske 
teha, kui avaldaksin oma 
lemmiku.

Aga siiski, kas mõned osali-
sed on oma vingete esituste-
ga poolehoidu äratanud?
Ausalt öeldes, teatrivoor, mis 
on nüüd juba möödanik, oli 
täis pisaraid ja negatiivseid 
emotsioone, kurbust ja pettu-
must nende seas, kes edasi ei 
saanud.
Neil, kes sealt juba edasi said, 
on kõikidel läinud väga hästi. 
Stuudiovooru jõudmine on 
päris suur asi ja ma ütleks, et 
nüüd ma vaatan neid kui 
võrdseid.
Minu jaoks ei ole küll enam 
sellist favoriiti.

Kas tahaksid lohutada neid, 
kes edasi ei pääse? Oled sa 
hea lohutaja?
Ma olen iseenesest täitsa okei 
lohutaja.
Kahjuks selles saates ma ei 
saa olla päris otseselt ja ausalt 
lohutaja, sest alati, kui ma lä-
hen kedagi lohutama, on mul 
kaasas ka kaamerad.
Kui ma lähen kedagi kaame-
ratega lohutama, kes on pisa-
rates, ei ole see siiras, sest te-
an, et selles üritatakse saada 
„telemahla“, nii et olen küll 
tore lohutaja siis, kui kaame-
rad ei käi.

Mida ütleksid osalejate innu-
kuse kohta? 
Produktsioonitiim on öelnud, 
et nii palju pisaraid, kui nad 
nägid selle aasta teatrivooru 
väljakukkujate silmis, pole 
nad kunagi näinud.
See tuleb ilmselt sellest, et 
saatega on jäänud päris mitu 
aastat vahele, eelmine hoo-
aeg oli 2012. aastal. Ja osale-
jad on ka näinud, et saade on 
end aastatega nii palju tões-
tanud, ta pakub eesti muusi-
kas nii palju uusi lauljaid ja 
need, kes sealt kõrvale jää-
vad, on tõesti väga pettunud. 
Ja need, kes saavad sinna ka-
russellile, pingutavad seda 
rohkem.

Kas oled vaadanud tagasi, 
kuivõrd aitas finaali jõudmi-
ne sind muusikuna edasi?
Raske öelda, küllap oleks ikka 

oma asja edasi ajanud, nii na-
gu ma ajasin seda enne su-
perstaarisaadet, aga eks see 
andis ikkagi sellise kickstardi 
(lisakiirendus – T. L.) päris 
korraliku. Igal pühapäev tele-
visioonis olemine on ikkagi 
mõjuv.

Kas mõned võistlejad tule-
vad sinult nõu küsima?
Mitte väga paljud.
Aga neile, kes tulevad, ütlen 
alati hea meelega, mis ma ar-
van.
Aga eks ma sealjuures alati 
toonitan seda, et nõuandjad 
võivad olla, neid võib olla eri-
nevaid ja igaüks kindlasti on 
oma arvates kõige targem, 
aga tegelikult on kõige vasti-
kum asja juures, et sa pead 
ise vastutama oma loovaliku, 
kõige eest.
Ja ikkagi võtma lõpuks selle 
enda õlule, keegi ei saa min-
git lollikindlat nõu anda.

Üks teatrivoorus väljalange-
nud noormees ütleski, et 
okei, neli kohtunikku ütlesid, 
et täna me sind ei taha, aga 
see ei tähenda, et jätaksin 
oma asja tegemise soiku. See 
vastutuse võtmine, et muusi-
kuteed kõndida. 
See ongi, elu on kurat... elu 
on karm, noh.
Pead oma valiku ära tegema 
ja kui näed, et algul nii hõlp-
salt ei lähe, tuleb edasi raiu-
da, midagi pole teha.

Paljudele oli üllatus, et sa ei 
saanud oma looga „Eesti lau-
lu“ finaali. Mida arvad lõpp-
finaali saanud kolmest loost 
ja milline on Elina Borni ja 
Stig Rästa võiduloo väljavaa-
de suurel Eurovisionil?
Ma arvan, et finaalis olnud 
lugudest oli Elina ja Stigi lugu 
selgelt kõige konkurentsivõi-
melisem.
Seal on väga palju nüansse, 
esiteks see on väga hea lugu, 
teiseks olid Elina ja Stig ühed 
vähesed, kes usutavalt suut-
sid inglise keelt hääldada. 
Usun, et rahvusvahelisel kon-
kursil on see väga oluline. Jah, 
Daniel Levi oma bändiga ja 
Elisa Kolk, nad olid küll minu 
jaoks jupp maad Elinast ja 
Stigist tagapool, kuid ikkagi 
ka väga korralikud numbrid.

Elina ja Stigi võiduloos on 
basskitarril vist üsna suur 
roll ja sa ise oled ka ju basski-
tarrist.
Jah, me isegi arutasime Stigi-
ga, et loos on lahe ja preten-
sioonitu bassirida.
See pupsub mõnusalt ja toe-
tab bändi nii nagu kord ja ko-
hus.

Saatejuhina loob Karl-Erik Taukar stuudios head meeleolu. 

Foto: TV3
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Täna, 27. märtsil jõuab 
Rakvere kinno uus eesti 
mängufilm „Vehkleja“, kus 
peaosas mängib Märt 
Avandi. Film põhineb suu-
resti Haapsalu legendaarse 
vehklemistreeneri Endel 
Nelise elulool.

Tõnu Lilleorg

Eesti filmi teeb sellest eeskätt 
ülesastuvate näitlejate koos-
seis, tootmise poole pealt on 
tegu koostööfilmiga, kus jä-
medam ots oli soomlaste 
käes, ka filmi rezhissöör on 
soomlane Klaus Härö. 
Filmi tegevus algab 1952. aas-
tal, kui 400 kilomeetri kaugu-
selt Leningradist saabub ron-
giga kuurortlinna Haapsalus-
se peategelane, et asuda ko-
halikus koolis tööle kehalise 
kasvatuse õpetajana. Endlil 
tuleb kohaneda uues kesk-
konnas, kus olulisemad tege-
lased on ogarast agarusest 
pakatav koolidirektor (män-
gib Hendrik Toompere), süm-
paatne kolleeg (mängib Ursu-
la Ratasepp) ja salk lapsi, kes 
hakkavad käima tema vehkle-
mistrennis.
Peategelasel on ka saladus, 
millest filmi jooksul rohkem 
aimu saab, ja seotud on see 
selle sama Leningradi linna-
ga, kus mees omandas kõrg-
hariduse kehakultuuri alal. 
Selline geograafiline-drama-
turgiline telg Haapsalu-Le-
ningrad töötab filmis väga 
hästi. Loob pinget, ootusi, di-
lemmasid. Hästi toetab seda 
liini Endli sõbra rollis Kirill 

Käro, endine Tallinna Vene 
teatri näitleja, kes nüüd töö-
tab edukalt Venemaal ja keda 
mullu nägi teleseriaalis 
„Nuuskija“.
Kui vaatasin filmi Tallinna ki-
nos, hakkas publikust kõrvu 
keni reaktsioone. Kõrvalistu-
vate keskkoolineidude jutu-
katketest lugesin välja, et nei-
le meeldis vaadata Märt 
Avandit tegutsemas sellises 
teistsuguses maailmas, mida 
60 aasta tagune väikelinn 
oma luitunud linnapildiga, 
kus tänaval sõitsid hobura-
kendid, tänapäeva mõistes 
kindlasti on. 
Kümneaastased elasid kaasa 
oma eakaaslastele, arutades 
omavahel, „mis ta nüüd 
teeb?“, kui suures plaanis olid 
lapsnäitlejad aktiivses tege-
vuses. Kuskilt tagantpoolt 
kostis aga vanemas keskeas 
proua heldinud hääl: „Oi, 
need on ju Haapsalu täna-
vad!“ 
Võibki öelda, et tegu on selli-
se koguperefilmiga, kus huvi-
tavaid tegevusliine leiavad 
paljud vaatajaid. Kuigi tege-
vustik ei ole väga kirev ja pä-
ris seiklusfilmiks seda pidada 
ei saa, on sel oma sümpaatne 
võlu. Filmis on palju elulisi si-
tuatsioone, millesarnastega 
puutuvad kokku paljud ini-
mesed. 
Hea küll, eelmise väitega siis-
ki ei haaku olukord, kus tege-
last otsib taga riigi salapolit-
sei. Oma rahulikkuses, usuta-
vuses ja siiruses on see väga 
kena film, mida tasub kind-
lasti vaatama minna.

Sel hooajal on virulastel 
taas põhjus superstaarisaa-
det vaadates pöidlad pihku 
suruda, sest kaasa teeb 
omakanditüdruk Siret 
Tuula (pildil).

Tiia Paist

Missugune lapsepõlv ja pere 
on ühel sinusugusel muusi-
kat armastaval naisel?
Mul oli väga õnnelik lapse-
põlv Tapa linnas.
Kasvasin äärelinnas koos loo-
madega metsa serval. Pigem 
nagu maal. Oma aed, oma 
kaev ja heinamaa üle tee.
Pere on musikaalne: isa ja 
vend mängivad trompetit ja 
laulavad mõlemad. Ema lau-
lis kunagi kooliajal, aga hil-
jem sellega edasi ei tegele-
nud. Vanaisal olid kitarr ja 
akordion. Seega on muusika-
pisik minu sees juba väga va-
rajasest lapsepõlvest.
Olin kodune laps. Lasteaias 
käisin täpselt kaks päeva, üle-
jäänud aja hoidis mind vana-
ema.
Kooliaeg möödus nagu igal 
teisel koolinoorel meie linnas. 
Mul on kooliajast jäänud Ta-
pale parim sõber, kellega sai-
me lähedaseks just gümnaa-
siumiaastatel.
Pere ja sõbra pärast külastan 
kodulinna nii tihti kui võima-
lik - sõltuvalt sellest, mis tege-
vused mind Tallinnas kinni 
hoiavad.
Üle nädala või kahe püüan 
kodust läbi astuda. 

Millal ja mis sind pealinna 
viis?
Pärast gümnaasiumi lõpeta-
mist ei tahtnud ma kohe üli-
kooli minna, aga seadsin 
sammud siiski pealinna, et 
saada uusi kogemusi ning lei-
da töö. See oli aastal 2007. Tä-
naseks olen lõpetanud käsi-
tööeriala bakalaureuse Tallin-
na Ülikoolis. Praegu olen Tal-
linna Tehnikaülikooli tehno-
loogiaõiguse magistriõppes. 

Missuguseid huvitavaid pro-
jekte veel lisaks staarisaatele 
on käimas või tulemas? Või 
kas selleks õppimise kõrvalt 
üldse on mahti?
Hetkel ongi saates „Eesti otsib 
superstaari“ osalemine minu 
jaoks väga tähtis ja pühendan 
sellele palju aega. Teine oluli-
ne asi on lõputöö, millega ta-
han saada valmis aasta teises 
pooles. Rohkemaks praegu 
aega ei jätkugi. 

Mida pead elus üldse oluli-
seks? Mida hindad inimeste 
juures?
Kõige olulisemad on inime-
sed, kes toetavad ning ümb-
ritsevad. Ilma nendeta ei ole 

me pooltki need, kes muidu 
suudame ja tahame olla. Tei-
ne oluline asi on teha seda, 
mis teeb kõige õnnelikumaks, 
ning järgida oma unistusi. 
Paljud inimesed taanduvad 
oma tõelisest soovist muga-
vuse kasuks, aga tihti juhtu-
vad elus kõige paremad asjad 
just siis, kui astuda muga-
vustsoonist välja. Inimeste 
juures hindan ausust, lojaal-
sust ja lubadustest kinnipida-
mist. 

Kas tulevikuplaanid on seo-

tud eelkõige Eesti ja muusi-
kaga?
Hetkel kindlasti on. See saade 
motiveerib mind Eestis kar-
jääri tegema. Olen siin leid-
nud nii palju inimesi, kellele 
läheb korda, mida ma teen, ja 
ma ei taha neile pettumust 
valmistada seda pooleli jät-
tes.
Välismaal on kindlasti ka pal-
ju huvitavaid võimalusi ja ei 
saa välistada, et ma ka mõ-
nest neist tulevikus kinni 
haaran. Aga sellest on vara 
rääkida. 

Mis on Eestis nii hästi, et 
enam paremini olla ei saa?
Eesti on nagu Tallinna linn, 
mis kunagi ei saa valmis ning 
muutub pidevalt täiusliku-
maks. Eestis on palju muga-
vaid e-teenuse kasutamisvõi-
malusi. Oma vajalikud asjad - 
nagu näiteks pangateenused, 
lepingulised toimingud, vali-
mine - saab kiiresti aetud. 
Kindlasti on Eestis hea ka see, 
et kõik on hästi koos ning mi-
dagi ei ole tegelikult liiga kau-
gel.

SIRET TUULA -
meie oma superstaar

Vehklemistreeningul tuleb Märt Avandi mängitud peategelasel 
õppida ka endal, nimelt lastega suhtlemist. 

Film inimestest, 
kellesarnaseid
sa ilmselt tunned

Foto: Tuomo Manninen

Foto: TV3 / Mardo Männimägi

FILMIARVUSTUS
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iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621
aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

Raimo Koppel
) 510 8511
raimo@marbergkinnisvara.eu

SÕMERU, PÕLLU 7, 2-toal. I k, 47 
m2, korter heas korras, keskküte, 
aknad vahetatud. Majal uus katus, 
otsaseinad soojustatud.

Hind 17 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

NÄPI KÜLA, NÄPI TEE 12, 3-toal. 
II k, 51 m2, ahiküte, kivimaja, majal 
uus katus, puukuur.

Hind 16 000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

V Ä I K E  M A A R J A ,  J A A M A 
19, 2-toal. I k, 42 m2, ahiküte, 
seisukord keskmine, trepikoda 
lukus, puukuur.

Hind 7500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, RAVI 2, 3-toal. 
III k, 58 m2, ahiküte, seisukord 
keskmine, võimalik taastada 
keskküte.

Hind 9 500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

TAMSALU, VASARA 7, 3-toal. 
I k, 63 m2, keskküte, keskmine 
seisukord, trepikoda lukus.

Hind 9500 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

 

RAKVERE PAGUSOO 7 4-toaline, II 
k, 75,2  m2, keskküte, rõdu, sisukord 
hea, madalad kommunaalkulud, 
hoone renoveeritud, tegus KÜ

Hind 49 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LENNUKI 2 3-toaline, I 
k, 48,9 m2, keskküte, sisukord hea, 
madalad kommunaalkulud, hoone 
renoveeritud, tegus KÜ

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, KALEVIPOJA 5, 3-toal. 
IV k, 65,9 m2, keskküte, seisukord 
hea, trepikoda lukus.

Hind 14 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

HULJA , RAKVERE TEE 34, 3-toal. 
II k, 59,5 m2, ahiküte, remonti vajav.

Hind 8 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 1, 
4-toal. V k, 72,4 m2, keskküte, 
keskmine seisukord, trepikoda 
lukus.

Hind 13 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 7, 
3-toal. III k, 64,6 m2, keskküte, 
keskmine seisukord, trepikoda 
lukus.

Hind 14 499 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , KALEVIP OJA 10 , 
1-toal. I k, 33,2 m2, keskküte, 
seisukord hea, trepikoda lukus.

Hind 7 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A ,  N E E R U T I 
T E E  1 8 ,  4 - t o a l .  I  k ,  1 6 2 , 0 
m2,vesipõrandaküte, hea seisukord, 
kivimaja ehitatud 2010, tsentraalne 
vee- ja kanalisatsioonivarustus.

Hind 89 900 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VÄIKEMAARJA V. TRIIGI, 5-toal. 
üp.100 m2, kivimaja, keskküte, 
krunt 8900 m2, kõrvalhoone, suur 
ja hooldatud aed. Vaikne rahulik 
piirkond !!

Hind 45 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA VALD, JÕETAGUSE 
KÜLA, elamumaa, krunt  1084 
m2, olemas elekter, vee-ja kanali-
satsiooniliitumine.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, LUIGE 10, elamumaa, 
krunt 6837 m2, olemas elekter, 
ehitusprojekt.

Hind 8 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

MÜÜD AUTOT?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik kuulutused 
nähtavad ka interne  s kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Vilde 6a Rakvere
HELISTA

32 25 091

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Parim pakkumine, linna lähedal!
Sõmeru vald, Näpi, Näpi tee 6 
Hind 24 900 € UUS!
4-tuba, 62 m²,
korrus 2/3
Nele Lauk 56975217

Suvemaja jõe ja igiga!
Päide küla, Niidu  
Hind 45 000 € 
Kinnistu 4000 m², suvila 2 tuba, saun, 
köök, kamin, kasvuhooned.  
Margus Punane: 504 9998

Modernne maja, kaasaegsed lahen-
dused! Rakvere, Lõuna tn   
Hind 169 990 € UUS!
Kinnistu 923 m², elamu 211 m², 5-tu-
ba, saun, kamin, grillmaja. 
Margus Punane: 504 9998

Kodu Rakvere kesklinnas!
Rakvere, F.G.Adoffi 12
Hind 41 500 € UUS!
3-tuba, 68 m²,
korrus 3/5
Nele Lauk: 56975217

Majakene mere ääres!
Vergi küla, Vihula vald 
Hind 59 900 €
kinnistu 1398 m², kauni kiviaia ja igi-
ga kinnistu. Mereni ca 80 m.
Tel 5391 0678, Triinu

Korralikult renoveeritud Kundas! 
Kunda, Koidu 71
Hind 17000 €
Korrus 5/3, 3 tuba,
odavad kü ekulud.
Eve Kalm 56231 534

Omanäoline korter Vinnis!
Kiige 2, Vinni
Hind 13 900 €
2 tuba, 44,3 m2, korrus 4/5, muude-
tud 3toaliseks
Taivi Kask 5567 1233

Lopsaka aiaga elamu!
Vanaküla, Pajus , Vinni v.
Hind 62 000 € UUS HIND!
krunt 1593 m², 5 tuba, 138,3 m², ka-
min, uus keskkü eahi   
Taivi Kask 5567 1233

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Müüa hea kvaliteediga maja linna lähedal 
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline, 
soe ja hubane. Seinad kvaliteetselt 
soojustatud. Õhksoojuspump, ahiküte, 
keraamiline pliit koos soojamüüriga. 
Rahulik looduskaunis ja privaatne koht. 
Väga ilus aed. Kasvuhoone. Kõrvalhoones 
puhkemaja. HIND 120000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere kesk-
linna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. Ela-
mus on 5-tuba, oma küte, keskküte, õhk-
soojuspump ja elektriküte. Toimiv ühistu, 
elamul on madalad kommunaalkulud. 
Hoones puitpõrandad, mööbel jääb soovi 
korral sisse, 2 tuale  ruumi, saun, eraldi 
seisev garaaz ja puukuur, kinnistul on oma 
väikese aiaga hoov ja terrass. HIND 79000 
EUR. Helista 5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu 
tänaval erinevas suuruses kortereid. 
Kortereid on nii ahikü  ega kui ka kesk-
kü  ega. HINNAD 160-250 EUR. Helista 
5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägave-
re 35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. 
Maja asub kergelt leitavas asukohas ja on 
heade parkimis  ngimustega. Hoonel on 
kinnine sisehoov. Ruumides on remont 
tehtud, soovi korral jääb mööbel sisse. 
HINNAD: 12 m2 60 EUR, 20m2 80 EUR 
ja 50m2 145 EUR. Helista 5233830 Lisete

Rendile anda kesklinnas Gustav Adoffi   
tänaval Kroonikeskuse keldrikorrusel 
erinevas suuruses äripindu. 132-772 m2. 
Pinnad asuvad Kroonikeskuse parklaga 
samal tasandil, parkla on läbisõidetav. 
Pindu saab kasutada erinevatel ots-
tarvetel. HINNAD 5 EUR m2.  Helista 
5233830 Lisete

UUS HIND! Müüa Vana-Vinnis endine 
talukoht looduskaunis kohas, maatu-
lundusmaa, sobib elamu ehituseks. 
Krundil elektri liitumine, kü  epuid umbes 
500m3. Krundi suurus 6,1 ha. HIND 13600 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere kesklinnas Pos   25 privaat-
ses asukohas 2- korruselises majas teisel 
korrusel avar 4 toaline korter. Korteri 
vaheseinad kerges   teisaldatavad, kaks 
vannituba, sauna ehitamise võimalus, 
riiete hoidla ja muud abiruumid. Soodsad 
kü  e hinnad. HIND 45000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Huljal, Tõnismäe tänaval renovee-
ritud maja esimesel korrusel 4-toaline 
korter. Aknad on vahetatud, kaks tuba 
ja dušširuum on remonditud, elutoas on 
aga remont pooleli. Korteris on kaks rõdu, 
üks on köögis ja teine ühes magamistoas. 
Korteris on avar esik. Majas on toimiv KÜ. 
HIND 12600 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20, viiendal 
korrusel. Korteril 3 tuba,  osa aknaid va-
hetatud. Korter asub maja keskel, viiendal 
korrusel ja on keskmises seisukorras. 
HIND 6100 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa ilus umbes aasta aega tagasi reno-
veeritud 2 toaline korter viiendal korrusel 
Rakveres Võidu 84. Korteril on aknad 
vahetatud, paigaldatud 2 seina kappi. 
Korterisse jääb sisse köögimööbel. Korter 
on soe ja madalate kommunaalkuludega. 
HIND 31000 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel 
privaatses kohas metsa ääres talu. Kõr-
valhooneteks on saun, kelder, ait, laut ja 
pumbamaja. Maja on endine rehielamu, 
säilinud reheahi, rehelaune, 3 suurt tuba 
ja 1 väiksem tuba, avar köök. Maja taha 
jääb mets ja looduslik rohumaa. HIND 
29900 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakverest 26km kaugusel Tudu 
suunas Anguse külas talukompleks, 
kuhu kuuluvad elamu, kuur, laut, ait , 
saun ja kaev. Elamu on rehielamu, kuhu 
on sisse ehitatud väike saun. Elamu on 
mansardkorrusega, kuid toad on teisel 
korrusel väljaehitamata. Kõik ehi  sed on 
palkehitused. Krundi suurus 12000 m2. 
HIND 19000 EUR. Helista 53331805 Olev

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, 
KORTER, PÕLD, METS JM).

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

MÜÜA MAA

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJA

ANDA ÜÜRILE
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• Müüa 2toaline päikesepoolne 
ahiküttega korter Aasperes. II 
korrus. Korralik ahi, köögimööbel, 
aknad vahetatud, vajab remonti. 
Kelder, garaaž. Hind 8000. €. 
Telefon 5567 8846

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter (IV korrus, 
Kungla 5), vajab remonti. Hind 30 
000 € + garaaž üleval Ussimäel. Tel 
5111 458, Viktor

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 20520 €. Tel 
5690 1544

• Müüa 3toaline korter Pajustis. 
II korrus, 58 m2. Elektriküte, 
kaminakorsten on valmis ehitatud. 
Aknad ja välisuks on uuendatud, 
vajab san.remonti. Renoveeritud 
maja. Hind 13 000 €. Küsi infot: 
natskuke@hotmail.com, tel +358 
4429 10013 Andrei Jegorov

• Müüa 3toaline korter Kundas 
(60 m2, I k.) Kasemäe tn. Kool-
kauplus lähedal, mereni 3 km. Otse 
omanikult. Hind kokkuleppel. Tel 
5519 610

• Odavalt müüa 3toaline (61,3 
m2) korter Tamsalu vallas Sääse 
alevikus. Info tel 5566 1771

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kiire! Tel 
5363 9060

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
K a p. r e m o n t i  v a j a v.  A k n a d 
vahetatud. Esimene korrus. Hind 
13900 €. Tel 5262 267

• Müüa 4toaline korter Rakvere 
vallas Veltsi külas. Keskküte, 
mööbli võimalus, otse omanikult. 
Hind 10 000 €. Tel 5800 2142

• Müüa ridaelamuboks. 3 tuba, 
2 korrust, täiskelder, ahiküte, 
aiamaa koos aiamajaga, suur 
garaaž L-Virumaa V-Maarja v. 
Ebavere. Tel 5661 2039

• Müüa elamumaa Rakvere linna 
piiril. Tel 5171 522

• Müüa männimetsaga krunt 
Rakverest 3 km. Hind 10 000 €. Tel 
5190 1697

• Müüa elamumaa (1317 
m 2 )  K a d r i n a s .  O l e m a s 
kõik   kommunikatsioonid, 
kõrghaljastus.Tel 5052 060

• Kiiresti müüa ilus maakodu 
Vinni vallas. Tule ja paku oma 
hind. Info telefonil 5683 7141

• Müüa Haljalas pool maja 
koos krundiga (6000 m2, vesi, 
kanal.) või vahetada korteri vastu 
Rakveres. Tel 5690 2628

• Müüa maja Viitnal (97 m2, 3 
tuba, vesi, kanalisatsioon, dušš, 
puukuur, kelder, krunt 2761 m2). 
Garaaži ja sauna ehitusprojekt 
ning valla nõusolek on olemas. 
Tel 5344 0412

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

• Müüa Kalikülas suvila, krunt 
1625 m2, suvemaja (20 m2 + 
terrass), el. 10A. Hind 10 000 €. 
Tel eesti keeles 5559 6129, vene 
keeles 5557 5312

•  M ü ü a  g a r a a ž  K u n d a s 
Lähtalagedal. Garaažis kanal ja 
väike kelder. Lisaks veel metallist 
töölaud ja buržuika. Kontakt 5282 
826

Kuulutused

•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja 
kanal. sees. Uus vannituba! Hind 
11 500 €. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

• Müüa otse omanikult ren. 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Võidu 42 koos mööbli ja muu 
sisustusega. V korrus, madalad 
kom.maksed, hästi  tegutsev 
korteriühistu. Hind 20 000 €, tingi! 
Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Dušš ja WC 
sees, eraldi sissekäik. Hind 8900 
€, kiire! Tel 5198 8087

• Müüa  1toaline  ahiküttega 
korter .  Rakveres,  Tammiku 
juures, Mäekalda 10. Korteris 
on uus boiler, WC ja dušikabiin. 
Vahetatud aknad ja siseuks. Hind 
10 000 €.  Tel 5567 1672

• Müüa 1toaline korter Vinnis 
39 m2, II korrus, elektriküte. Tel 
5554 0402     

• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Väike-Maarjas. Tel 5230 428

• Müüa kap.remonti vajav 
1toaline korter Kunda linnas 
Pargi tn. Korteril uued aknad. 
Korteril ei ole kommunaalvõlga. 
Hind 1200 €. Tel 522 9233

• Müüa 1toaline  korter Kundas 
Mäe 14. Hind kokkuleppel. Tel 
5594 6841

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakvere kesklinnas 
Tuleviku 7 majas. Hind 21 000 
€. Tel 5187 979

• Müüa 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas (I k., 48 m2). 
Tel 5590 0853

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind 
15 900 €. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres Kungla tn 11, otse 
omanikult. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
renoveeritud majas Rakveres Ilu 
pst 6. Korter asub II korrusel, 
42 m2, soojustagastusega vent, 
klaasitud rõdu. Korter on vaba. 
Hind 26 700 €. Tel 5874 5469

• Müüa 2toaline remonditud 
korter Vinnis. Tel 5083 997

•  Mü ü a  Ha l j a l a s  2 t o a l i n e 
keskküttega korter. Teine korrus, 
rõdu, panipaik ja sahver. Majal 
on korteriühistu. Telefon 5803 
9744. Kiire!

KINNISVARA

ÜHETOALISED KORTERID

Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku pst, I k, 25 m2, 
ahiküte H: 1700 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I k, 
rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve

KAHETOALISED KORTERID

Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 
52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € 
tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III 
k, H: 14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Side 6, üp 36,6 m2, I k, 
H: 23 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Posti 7, üp 48,7 m2, III k, 
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas  
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 
H: 25 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rakvere,  Posti 25, I k, üp 57,6 m2 , 
uus H: 45 000 € tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, 
renov  H: 6900 € tel.: 5013 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
750 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
2100 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Valgejõe pst 8, 47,8 m2, H: 
8500 €  tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahi-
küte H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 m2, 
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H:4500 
€ tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, II 
k. H:13 100 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Männi tee, II k, üp 53,8 
m2, H: 2500 € tel: 5800 3648 Merle

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 
H:12 000 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 
Helve

KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k 
H: 32 500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, 
kamin  H: 7850 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2            
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 3500 € tel: 51 16 466 Helve

Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, 
V k, rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve  
Tapa, Pikk 8, 57,5m2, H: 8500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6a, üp 48,7 m2, III k 
H: 6900 € tel: 51 10 478 Urmas

NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1800 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 rõdu  
H: 6350 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, 
krunt 4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 
16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 

Vinni v, Roela al, Allika, üp 80 m2, 
krunt 2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 79 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, 
krunt 5546 m2 H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, 
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
15 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
49 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas 
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, 
krunt 754 m2, suvila, H: 29 000 € 
tel: 58 0036 48 Merle

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Soovin üürida 2-3toalise korteri 
Kundas. Tel 5056 147

• Üürile anda tuba eramajas. Tel 
5662 1987

• Üürile anda tuba eramajas 
korralike elukommetega õpilasele 
ajutiselt kuni suveni. Tel 5561 1125

• Anda üürile kööktuba (25 m2, II 
korrus, kõigi mug.) kesklinnas. Üür 
140 €. Tel 5029 052

• Anda üürile 1toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile 1toaline  k.m. 
möbleeritud korter Rakveres 
(külmik, pesumasin). Üür 140 € 
+ kom.maksud. Tagatisrahanõue. 
Tel 5391 8997

• Anda üürile kõigi mug. 1toaline 
korter (36 m2) kesklinnas, II 
korrus. Üür 160 €. Tel 5029 052

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapal 1. Mai pst 12, I korrus. Hind 
150 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 190 €. Tel 5034 972, info@
ko.ee

• Anda üürile pikemaks ajaks 
2toaline k.m. korter Rakvere 
kesklinnas (II k., külmik). Üür 160 
€ + kom.kulud. Tagatisrahanõue. 
Tel 5884 1201

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline korter 
Rakveres Laada tn 23. Tel 5362 
7224

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava  1-4toalis e korteri 
või maja Rakveres või selle 
lähiümbruses. Võib vajada 
remonti jne. Soodsa pakkumise 
korral raha kohe kätte! Tel 5226 
500

• Ostan Rakveres  1-2toalise 
korteri. Tel 5515 789

• Ostan 2toalise korteri hinnaga 
kuni 15 000 € Rakveres. Tel 5187 
979

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas otse omanikult. 
Tel 5550 0588

•  O s t a n  Ha l j a l a s  2 t o a l i s e 
ahiküttega korteri (I või II korrus), 
otse omanikult. Hind kokkuleppel. 
Tel 5307 8990

• Ostame maja/talukoha kuni 20 
km Rakverest. Hind kuni 25 000 €. 
Tel 5557 5171

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

• Müüa suvila Rakvere lähedal 
Paides Metsa 13. Krunt 2400 m2, 
majas saun, garaaž. Pliit, kamin, 
lokaalne vesi, kuivkäimla, terrass. 
Teed heas seisukorras. Kiirmüük 
29 000 €. Tel 5551 8067

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 1992. a 2,0 
bensiin varuosadeks. Tel 5345 
6270

• Müüa Audi 80 1991. a, 1,8 
66 kW tumesinine. Auto igati 
sõidukorras, kaasa talverehvid. 
Hind 600 €. Tel 5548 000

• Müüa Ford Focus 1,8 diisel. 
Rikkalik lisavarustus. Tel 5028 156

• Müüa Ford Focus 2007. a, 1,6 
hõbedane luukpära, suverehvid 
ja konks kaasa. Hind 4600 €. Tel 
5364 108

• Müüa Ford Focus 2003. a 1,8TD 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2500 €. Tel 5024 288

• Müüa Jeep Grand Cherokee 
2000. a  diisel 3,1. Hind 3300 €, 
tingi! Tel 53480627

• Müüa VAZ 2108 1996. a. Tel 
5831 5029

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 
2003. a must metallik, universaal, 
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga 
heas korras, üliökonoomne, 
rikkalik lisavarustus. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa Volvo V70 99. a, universaal 
2,5 bens. Musta värvi, kat.luuk, 
ABS, kliima, orig.valuveljed, üv 
09/15. Hind 2000 €. Asuk. Rakvere. 
Tel 5552 7148 

• Müüa Volvo V70 diisel 93 kW 
2007. a, hõbedane metallik. Tel 
5345 6270

• Müüa Volvo V70 2,4D D5 2007. 
a. Kõik lisad, otse Hollandist, Ford 

SÕIDUKID

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 
724

•Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 5031 849

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, Vene-
aegseid uusi rehve. Samas ostan 
VAZi varuosadeks. Tel 5157 395

• Ostan kaubiku või sõiduauto, 
millel puudub ülevaatus ja vajab 
vähest remonti. Tel 5031 849

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja 
- selle mootori, paadimootori. 
Tel 5648 6638

•  O s t a n  t e h n .  k o r r a s 
paadihaagise. Tel 5696 9500

• Ostan UAZ-469 dokumendid. 
Kiire! Tel 5558 5956

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/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        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
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

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.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

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

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

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

KASUTATUD 
SUVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 95.km

Tel 5568 4683

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. 160 €/kuu + 
kom.maksud. Tel 5375 8960

• Üürile anda 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter Lepnal. Tel 
5566 1274

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline keskküttega korter 
Vinnis. Tel 5624 4605

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter L-Virumaal 
Laekvere aleviku keskuses 
heas teeninduspiirkonnas, 
I  kor.  dushshinurk, aiamaa 
kasutamise võimalus, sobilik 
ka pensionärile, üür 65 €. Info 
tel 5073 918

• Anda üürile 2toaline korter 
Kundas. Tel 5566 2331, 5198 2721, 
5564 8064 (eesti keeles)

• Anda üürile 2toaline korter 
V i n n i s .  K o r t e r  o s a l i s e l t 
möbleeritud, keskküte. Info tel 
5358 6772

• Üürile anda 2toaline korter 
Kadrinas. Tel 5341 5241

• Üürile anda k.m.  remonditud 
3toaline korter Lennuki tn 
majas, I korrus, keldrikorrusel 
panipaik, välisuks lukustatud, otse 
omanikult. Üür 110 € + kom.maks 
(väga madalad), ettemaks 2 kuud. 
Tel 5840 9350

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

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

ÄRIPINNAD

Focus C-Max mahtuniversaal 
2,0D 2004. a. Otse Hollandist. Tel 
5028 156

TEENUSED

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Vajadusel koos lõikusega. Info 51 
46 788

• Viljapuude kevadine hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, 
Heino

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

•  Teostame v õ salõikustöid 
kruntidel,  kraavip er ve del, 
t e e ä ä r t e l .  T e e m e  k a 
kultuurhooldust. Varustus ja 
t r a n s p o r t  o l e m a s .  H i n n a d 
kokkuleppel. Tel 5196 2938 www.
energyhus.com

• Est Forest puhastab teie kraavid, 
teeääred ja põllud võsast. Samas 
puhastame ka lanke. Pakume ka 
giljotiini ja väljaveo teenust. Küsi 
pakkumist. Info tel 5837 3695, mail 
estforest@hot.ee 

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 5073 463, 
Hallan

• Küttepuude saagimine ja 
lõhkumine halumasinaga. Tel 
5284 160

• Pakun küttepuude saagimise 
ja lõhkumise teenust mobiilse 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5308 8742

• Puulõhkumisteenus. Tel 5668 
5343

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning  vannitubade remonti . 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
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Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 
5646 0674

• Teeme ehitus- ja remonditöid. 
Tel 5612 3743

• Korterite, eramute ehitus- ja 
remonttööd. Tel 53946666

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie  katus e, 
aknad, uksed. Teeme teie 
k o d u  k o r d a .  K o l i m i n e , 
eramute ja terrasside ehitus, 
renoveerimine.  Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud. 
Märtsis fassaadi või katuse 
re n ov e e r i m i s e  t e l l i jate l e 
vihmaveesüsteemid kauba 
peale!

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ, 5562 6123

• Kõik maalritööd (pindade 
t a s a n d u s  M P g a ,  p a h t e l , 
vär v,  tapeetimine, erinevad 
efektvärvid). Töökogemust üle 10 
aasta. Hinnad mõistlikud. Tel 5394 
1152, Jelena

• Ehitus, siseviimistlus, rem.
tööd. 25a kogemus. Tel 5045 560

• Betooni-, katuse- ja ehitustööd. 
Tel 5668 5343

• Väiksem ehitusfirma teeb 
kõiki ehitustöid. Korterite, 
eramute, äriruumide remont- 
ja ehitustööd. Tel 5349 1627

• Werktag OÜ teostab: ehitus-, 
lammutus-, haljastus-, kaeve- ja 
planeerimistöid. Hinnapäring 
palun saata e-mailile: werktag.
ivar@gmail.com  GSM: +372 585 
814 53

• Korterite ja vannitubade 
remont, torutööd. Tel 5565 6744

• Kõnniteede paigaldamine ja 
muud ehitus-remonttööd õues. 
Tel 5606 9271

•  Va n n i t u b a d e  r e m o n t  j a 
plaatimistööd nii eraisikutele kui 
ka fi rmadele. Tel 5874 6389

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

•  Te o s t a m e  a l u m i i n i u m i , 
roostevaba terase ja musta 
metalli keevitustöid. Tel 5566 
7202

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• Teostame teemantpuurimise 
ja teemantlõikamise teenust 
üle Eesti. Hinnad sõltuvad 
objekti suurusest ja asukohast. 
Küsi kindlasti hinnapakkumist.
Te l  5 1 6 9  2 7 4  j a  e p o s t : 
otsir1983@hotmail.com

• Hauaplatside aastaringne 
hooldus, kujundus ja ehitus. 
Tel 5133 744

• Keevitus, torutööd. Tel 5190 
1697

• Puksiirabi.  Veoteenus ed. 
A u t o a b i .  S õ i d u a u t o d e 
diagnostika ja remont.  Visa 
Transport OÜ. Tel 52 06 306, www.
puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

•  A u t o k l a a s i d e  p a i g a l d u s 
Tamsalus. Tel 522 2511

•  Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979 

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 5047 459

•  S a a s u  E h i t u s  O Ü  t e e b  
välikööke, välikaminaid, 
maakivitöid. Lisaks teeme 
e r i n e v a i d  ü l d e h i t u s -  j a 
viimistlustöid. Tel 5291 288,  
5175 181. saasu.ehitus@gmail.
com, www.saasu.ee

• Pottsepatööd, plaatimine ja 
muud ehitus-remonttööd. Tel 
5606 9271

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (pikk, täiskõrge). Tel 
508 2415

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

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

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

•  Ve o t e e n u s  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga (furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, 
tagaluuk, 750 kg). Tel 5557 8804

• Veoteenus  (kandevõime 
13,8 tonni, madel, kraana 
tõstevõime 5,4 tonni). 0,85 €/
km. Tel 5682 7009

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- 
ja 8kohaliste bussidega.  Ka 
vabariigist välja. Kuulutus ei aegu! 
Tel 503 2269

• Transporditeenus multilift 
k a l l u r i g a  ( m a h a k ä i v a d , 
vahetatavad kastid - 6, 13 ja 25 
m2). Tel 506 3296, 324 5761

• Veoteenus. Tel 5208 818

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga 0,35 eurot/km. Tel 
5682 1552

•  T r a n s p o r t  Fo rd  T ra n s i t i 
kaubikuga. Tel 521 5849

• 8 reisijale transporditeenus. 
Eesti-, Euroopa-, ürituste jne 
sõidud. Buss Opel Vivaro 
2009. a pika kerega (korralik 
pakiruum). Tel 55614 554 
oyplanet@gmail.com

• Teostame transporttöid üle 
Eesti ja ka Skandinaavias mahuka 
kaubikuga Fiat Ducato (pikkus 3,5 
m, laius 1,85 m ja kõrgus 1,8 m). 
Kandevõime 2 tonni. Võimalik 
ka haagise kasutamine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2928 www.
energyhus.com

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad 
kastid. Tel 502 6761, 553 6188, 
324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-
130, TD-75), kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, 
elekter,  CO,  metal l i lõikus), 
teraviljavedu. Kohaletulemise 
võimalus. Kuulutus ei aegu! Tel 
503 2269

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

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

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

• T V-antennid,  digi-,  SAT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
A s u m e  Ko i d u l a  1 ,  R a kv e re 
Tsentrumi II korrus. Helista juba 
täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite väga soodne hooldus ja 
remont. Tel 555 268 97

•  Pa r i mat e  o v e r l o k ki d e  ja 
masinate müük-hooldus. Alati 
kõige soodsam hind. Iga päev 
7-19 Rohuaia 20-2, Priit. Remont 
kõikidele masinatele, tarvikud - 
käärid, mootorid, rihmad, nõelad 
jne. Kuulutus ei aegu! Tel 32 45 
085,  5588 429

•  K o r t e r i ü h i s t u t e 
j u h t i m i n e ,  h a l d u s t e e n u s , 
raamatupidamine. Tel 5347 8168

•  K o g e m u s t e g a  b i l . v . 
raamatupidaja pakub teenust 
kokkuleppelistel tingimustel.  
Aastaaruanded soodsalt. Tel 
5568 6385

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

• Õhtujuhtimine ja muusika teie 
üritusele. Tel 5683 7141

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

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

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

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee
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Teostame 
üldehitustöid

Vundamendid, 
katused, uksed, 

aknad
Materjalid otse 

tootjatelt.
Tel 5896 7912

• 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS, HEKKIDE 
PÜGAMINE, VEOTEENUS, KÜT-
TEPUUDE MÜÜK. 
Tel 5300 2883

 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

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandad

Ehitustööd

Tel  5860 0196
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• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

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

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

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

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 
848

• Lõhutud küttepuud. Tel 5171 
522

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50 
cm). Kuulutus ei aegu! Tel 5695 
1163

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Transport 
on hinna sees. Tel 5894 7652

• Müüa lõhutud lepa ja metsakuiva 
küttepuud, 30€/m3, kohaletoomi-
sega. Tel 5077 961

• Müüa küttepuid (erinevad mõõ-
dud) ja kuiva kaske, leppa võrku-
des. Tel 5074 958

• Kuiv lepp ja kuivad kütteklotsid 
40L võrkudes. Tel 5171 522

• OÜ Puider müüb kuivi lepa küt-
teklotse 40L võrkkottides. Hind 
1,5 €. Alates 30 kotist Rakvere 
piires transport tasuta. Samas 
müüa ka sanglepa küttepindasid. 
Info 10.00-12.00 esmasp, kolmap, 
reedeti tel 322 4929

• Müüa uued halumasinad 
Taanist, Saksast, Itaaliast ja 
Kanadast. Elektri- ja bensii-
nimootoriga. Hinnad alates 
2250 €+km. Samuti pakume ka 
muud metsa- ja aiahooldusega 
seotud tehnikat. Info Rakveres: 
tel. 5453 8053 või mailto:aivar@
profi le.ee, www.mets24.ee

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570

• Ostan sepaalasi, sepa kruustan-
gid, puurpingi kruustangid, ääsi. 
Tel 5558 3686

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvita-
vad ka muud merevaigutooted) 
ja vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, 
kuld- ja hõbe ehteid, vanu söö-
giriistu ja palju muud. Maksan 
teie soovitud hinna. Alati aus 
asjaajamine ja aitan ka hinnata. 
Tel 5872 5458

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

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
okastraati, õlleankru. Tel 5031 
849

• Ostan veneaegse vahvliküpse-
taja Esta või Volta. Tel 5039 650

• Müüa väike nurgadiivan (kõik 
osad käivad lahti, pesukast). Tel 
5333 3276

• Müüa kõrge seljatoega pruuni 
kunstnahast kattega toolid. Tel 
56 997 279

• Müüa kasutatud elutoamööbel, 
sektsioon, diivanvoodi + 2 tugi-
tooli, puidust söögilaud + 4 tooli, 
koridorimööbel. Tel 5591 3495

• Müüa isevedav muruniiduk 
Husqvarna R152SV, mootor Hon-
da 190GCV, 5,5HJ. Tel 5379 6219

• Müüa metallist kasutatud kas-
vuhoone (2x3 m). Tel 5567 7555

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega (3x4; 3x6, 
karkass terasest ja kaetud pu-
runematu plastikuga). Hind 
koos tranpordiga 375 €; 460 €. 
Tel 5673 0411

• Müüa võsasaag-trimmer Husq-
varna R 39. Tel 5379 6219

• Müüa kasutatud väga heas kor-
ras elektriradiaatorid (Airelec, 
Atlantic), meeste/noorte uus 
sügistalvejope DE PUTA MADRE 
(S) , hamstripuur, metallgaraaž, 
värava sepishinged, söögilaud 
+ toolid, diivanilaud (kirss), 
nurgadiivan + tumba (beež), 2 
paari suusasaapaid (nr 38, valged 
ja sinised). Tel 5104 147

• Müüa  meeste käiguvahetusega 
vähe kasutatud  tänavasõidu-
jalgratas. Asukoht Rakkes. Info: 
5675 0239

• Müüa mootorratturi nahktagi 
(nr 56) ja kaboisaapad (nr 43). 
Tel 5575 132

Kuulutused 

www.kuulutaja.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

KODU
• Teostame remondi- ja ehitus-
töid. Plaatimine, tapeetimine ja 
muud maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa korralik lahtikäiv söögi-
laud (pruuni värvi). Hind super-
soodne. Tel 5079 984

• Müüa korralik lahtikäidav elu-
toadiivan (2-kohaline). Hästi 
hoitud. Hind supersoodne. Tel 
5079 984

• Ostan Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
Langebrauni toidunõusid, hõbelu-
sikaid, maale. Samuti võib ka muud 
vanakraami pakkuda. Tel 5665 5551

• Ostan veneaegset tehnilist kir-
jandust (raamatud autodest, trak-
toritest jne). Tel 5039 650

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
tsaariaegseid münte, Saksa ja 
tsaariaegset paberraha, nõukogu-
deaegseid märke, medaleid, orde-
neid. Tulen ise kohale, aus kaup ja 
raha kohe kätte! Tel 5590 6683

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 
5067 819, 32 30 702

• Ostan heas säilivuses Eesti kroo-
ni paberraha. Hind Eesti Panga 
kurss+10%. Tel 5043 349

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

• Ostan audio-videotehnikat, kul-
da ja igasugust muud huvitavat 
kraami. Raha kohe kätte! Tel 5556 
7508

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

• Soovin soodsalt osta 20 m3 
toorest lepahalgu Rakverre. Tel 
5614 2951

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa ehituslikku saematerjali 
ning terrassi-,   v o o dri-  ja 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

• Müüa sõelutud ja sõelumata 
mulda, ehitusliiva, täiteliiva ja 
killustiku. Tel 5858 9054

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435
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www.kuulutaja.ee

Hiljemalt neljapäeva kella 11.00 antud kuulutus 

ilmub reedeses lehes. Kuulutusi saab toimetusse 

edastada ka telefonil 322 5091 või 

e-pos  ga kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee
Kuulutuste vastuvõ   
toimetuses E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS
•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .  V a j a d u s e l 
tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või 51 962 628

• Müüa toidukartulit “Arielle”, 
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 5202 036

• Müüa toidukartulit “Milva”. Tel 
5699 6594

• Müüa otra 0,15 €/kg ja jahu 0,20 
€/kg. Tel 5200 783

• Müüa noored uted, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Müüa kitsed, sikud. Tel 5543 596

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
valmistatud mahekomposti. 
Transpordivõimalus. Lisainfo 
telefonil 5053 340, 5259 239

• Müüa aasta munenud kanu (4 
€/tk). Toon koju. Info ja tellimine: 
lottele@hot.ee, tel 5655 196

• Müüa kahehõlmaline jäik ader, 
kultivaator (3m), isevalmistatud 
höövelpink (tera laius 34 cm). Tel 
5190 5515

• Ostan traktori T-25, T-16, DT-75 
ja MTZ 85. Võib vajadaremonti. 
Tel 5031 849

•  O s t a n  m e t s a m a a d  j a 
raieõigust. Tel 5171 522

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 
(vana turuhoone). Tel 5067 819, 
32 30 702

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

• Jäägid õmblusest – nööbid, 
p a n d l a d ,  t r u k i d ,  n e e d i d , 
paelastopperid ja -otsad, niidid, 
vatiin, vooder, liimiriie, flanell, 
linane riie, kunstkarv, vaheriie. 
Info tel 5698 1900 (hulgi ära anda 
peaaegu muidu).

• Kiltsi kool Lääne-Virumaal ootab 
oma vilistlasi, endiseid õpetajaid 
ning töötajaid kooli aastapäevale 
6. juunil 2015. Info kooli kodulehel 
või telefonil 5202 921

• Rakveres leitud kõrvarõngas. Tel 
5669 4038

• Lp. mesinikud! Luke Vahavabrik 
ostab mesilasvaha (5 €/kg) ja 
vahetab kunstkärge (2,5 €/kg) 
laupäeval, 25. aprillil Rakveres 
Tammiku tn 6 kell 12-13. Tel 5133 
356

• Ootame teid Rakveres Laada 14 
juuksurid Alli 5620 3174 ja Ingrid 
5183 110

• Kuupakkumine! Geelküüned 16 
€. Tel 32 427 97 Karolina Salong

TEATED

TUTVUS
• 43a  mees lastega soovib tutvuda 
naisega sobivas vanuses. Tel 5892 
5892

•  4 1 a  m e e s  s o o v i b  l e i d a 
naisterahvast. Tel 5375 9984

MUUD
• www.toonklaas.ee

•  O s t a n  a j a l o o l i s e 
kalapüügiõiguse loa. Tel 5187 979

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

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

• Nõustamine. Hingeabi. Aitan 
leida sinu tõelist olemust. Tel 
56689629

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 
5289 418

• Anda rendile kutselisele kalurile 
ajaloolised püügiõigused  8 
nakkevõrku, 2 õngejada ja 2x3m  
ääremõrda soodsatel tingimustel. 
Püügipiirkond Lääne-Virumaa. 
Tel 5624 4605

• Ostan kasutatud merekonteineri 
(6- või 12m). Tel +358 401 478 578 
(eesti keeles)

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

•  Ostan vanametalli ,  vanu 
sõidu- ja veoautosid. Transport 
ja vajadusel lõikamine meie poolt.
Töötame iga päev 5679 7793

• O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või 
vanu arvuteid. Tel 5673 8790

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

• Soovin osta 10 plastmasskasti 
mõõtudega 17,5x59,5x40 cm. Tel 
5614 2951

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet omastele 

BORIS LESHINI 
kaotuse puhul. 

Tõnu, Meelis, Raivo, Eero

Kaastunne Tiinale, Maivele, Tiiule kalli 

EMA

kaotuse puhul. 

Evi, Virve 
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RINNAVÄHI ESINEMINE

Tervis

Hetkel on tervisekontrolli te-
gijatel ehk perearstil, tööter-
vishoiuarstil või liiklusmedit-
siini komisjonil võimalus väl-
jastada mootorsõidukijuhi 
tervisetõend digitaalselt või 
paberkandjal. 1. aprillist ala-
tes on kõikidel tervisekont-
rolli tegijatel kohustus väljas-
tada vaid e-tervisetõendit. 
Jõustuv liiklusseaduse raken-
dussätte muudatus lisab mu-
gavust ka Maanteeameti 
klientidele. Juhtimisõiguse 
taotlemisel või sellega seotud 
toimingute tegemisel ei pea 

enam pabertervisetõendit 
viima Maanteeameti liiklus-
registri büroosse, vaid tervi-
setõendi andmed laekuvad 
automaatselt liiklusregistris-
se tervise infosüsteemi va-
hendusel. 
E-tervisetõendi taotlemiseks 
tuleb esmalt täita tervisedek-
laratsioon patsiendiportaalis 
www.digilugu.ee. Seejärel tu-
leb külastada tervisekontrolli 
tegijat ning läbida tervise-
kontroll, mille tulemusena 
väljastatakse e-tervisetõend. 
Väljastatud tervisetõendi 

andmeid saab vaadata nii 
patsiendiportaalis kui ka 
Maanteeameti e-teeninduses 
(eteenindus.mnt.ee). Maan-
teeametile on tervise infosüs-
teemi vahendusel nähtavad 
vaid need andmed, mida on 
isikule dokumendi väljasta-
miseks tarvis. Isikut puuduta-
vad terviseandmed (haigus-
lood, diagnoosid ning väljas-
tatud retseptid) on nähtavad 
ainult isikule endale.

Kuulutaja

Kasemahlad juba liiguvad, 
kuid ka inimkeha vajab 
kevadel ergutust, et ener-
giad taas suure hooga lii-
kuma saada ja organism 
uuest värskusest pakataks.

Pamela Eesmaa

Massaazh on just kui laisa 
mehe trenn – ergutab vere-
ringet, töötleb lihased läbi, 
soodustab jääkainete väljuta-
mist, võib parandada isegi 
painduvust ja turgutada im-
muunsust. Vaadates salongi-
de menüüsid, siis läheb silme 
ees päris kirjuks ja endale so-
bilikku teraapiat valida on 
teinekord küllalt keeruline. 
AQVA spaa filipiinlannast te-
rapeut Arlyn Repil tutvustab 
lähemalt üht neist, shiatsu´t, 
mis võiks sobida eelkõige 
jõulisema kehatöötluse aus-
tajatele ja spordisõpradele.

Shiatsu ei vaja õli
„Shiatsu on Idamaade teraa-
pia, mis on aastatuhandete 
jooksul välja arenenud, saa-
des mõjutusi nii Idast kui 
Läänest,“ selgitas Arlyn.
Idamaa uskumuse kohaselt 
jookseb energiavoog üle terve 
keha mööda kindlaid kana-
leid (meridiaanid), millel on 
omad kindlad survepunktid, 
mis mõjutavad teatud orga-
neid. Kui hiina meditsiinis 

kasutatakse punktide surves-
tamiseks nõelu, siis shiatsu´-
ga tehakse seda sõrmede abil. 
„Seejuures kasutame ka veni-
tustehnikaid, kiropraktilisi 
võtteid, lümfide mõjutamist 
jne,“ lisas terapeut.
Kui massaazhe tehakse 
enamjaolt õliga, siis shiatsu´t 
läbi riiete. Inimesele antakse 
selga avarad riided ning alus-
tatakse lihtsamate mudimis-
võtetega. Teraapia käigus 
avaldab massöör sõrmede ja 
pihkudega üle keha survet 
(jalad, käed, selg, õlavööde, 
pea, kõht), mis on iseenesest 
küllalt tugev (koostöös tera-
peudiga võib teraapia olla ka 
pehmem), jõuline, aktiivne. 
Terapeut kasutab shiatsu´s ka 
põlvi, jalgu ja küünarnukke 
punktide survestamiseks ja 
tegutseb kliendi kehaga ak-
tiivselt, kasutades mitmeid 
võtteid.
„Shiatsu aitab väga mitme 
häda puhul: rahustab süm-
paatilist närvisüsteemi, pa-
randab vereringet, ainevahe-
tust, leevendab stressi, pea- 
ja seljavalu, ärevust, depres-
siooni, liigesvalusid, pingeid 
õlavöötmes,“ loetles Arlyn. 
Teraapia sobib hästi ka spor-
diharrastajatele liigesliikuvu-
se parandamiseks ja lihaste 
venitamiseks.
Ometi kaasnevad sedavõrd 
omapärase hoolitsusega ka 
mõned ohud. Filipiini tera-

peut selgitas, et pärast shiat-
su´t võivad inimesed kogeda 
külmetussümptomeid. „Kö-
himise ja rögaeritusega proo-
vib keha shiatsu´st saadud 
stimulatsiooni abil jääkidest 
lahti saada. Inimene võib ko-
geda ka väsimust. Eriti need, 
kel on pidev närvipinge, või-
vad tunda pärast stressist va-
banemist vajadust magada ja 
puhata.“ 
 Keha erinevates piirkonda-
des  võivad ilmneda ka valud, 
mis mööduvad tavaliselt mõ-
ne päevaga.

Väikses massööris suur 
ramm
Spordiga tegelev Ragnar Hää-
tarõ on shiatsu´t proovinud 
juba mitmel korral. „Mulle 
see meeldib ja on eriti sobilik 
pärast treeningut,“ lausus ta. 
„Shiatsu on hea just pärast 
jõutrenni või kui olen treeni-
nud mitu tundi ühes asendis, 
näiteks rattasõidul. Kuna ma 
ise venitamisega pea üldse ei 
tegele, siis filipiinlaste käte 
vahel hakkasin isegi mina 
painduma.“
Ragnar imestas, et isegi suu-
rema mehevolaski puhul suu-
davad väiksed terapeudid 
avaldada korralikku survet ja 
keha tuntavalt läbi töödelda. 
„Neis peeniketes kätes on to-
hutu jõud ja nad teavad juba 
hästi, kuhu seda suunata.“

Rinnavähk on naistel kõige 
sagedamini esinev pahaloo-
muline kasvaja. Mammograa-
fia ehk rinnanäärme radio-
loogiline uuring võimaldab 
avastada kasvaja enne, kui 
see põhjustab kaebusi ja on 
organismis levima hakanud. 
See on mõeldud eelkõige ter-
vete, kaebuste ja sümptomi-
teta naiste uurimiseks.
Eestis kutsutakse rinnavähi 
sõeluuringule 50-62aastaseid 
naisi kaheaastase intervalliga.

Uuringut finantseerib 
haigekassa
Sirli Lillmann, ASi Mam-
mograaf radioloogiatehnik, 
rääkis, et tänavu on kutse saa-
nud naised, kes sündinud 
aastal 1953, 1954, 1955, 1957, 
1959, 1961, 1963 ja 1965.
„Oleme Rakveres aprillikuu 
alguseni,“ täpsustas Lill-
mann. „Naised, kes mingil 
põhjusel pole veel sõeluurin-
gule jõudnud, saavad tulla 
suve lõpus, sest mammograa-
fiabuss on uuesti Rakveres 24. 
augustist 24. septembrini. 
Kaasa tuleb võtta ainult isikut 
tõendav dokument, sest 
kontrollitakse sünniaastat ja 
ravikindlustuse kehtivust.“
Küsimuse peale, mis saab siis, 
kui naisel pole mingil põhju-
sel ravikindlustust, vastas 
Lillmann, et rinnavähi sõe-
luuringut finantseerib Eesti 
Haigekassa. „Kellel ravikind-
lustust pole, aga tahab uurin-
gut, peab maksma omast tas-
kust 40 eurot,“ ütles Lill-
mann.
Radioloogiatehniku sõnul on 
mammograafia väga väikese 
kiirgusdoosiga ja mingit ohtu 
tervisele ei kujuta. Küll aga ei 
tohiks uuringule tulles kasu-
tada deodoranti, kehakreemi 
ja puudrit, sest need võivad 
mõjutada röntgenipildi kvali-

Rinnavähk pole ainult tänapäeva hai-
gus. Vanas Egiptuses on seda mainitud 
juba aastal 1600 eKr. Eestis haigestub 
rinnavähki iga 25. naine, neist üle 30 
protsendi on avastamise hetkel kauge-
learenenud staadiumis.
Inglismaal haigestub rinnavähki iga 
12. naine ja USAs iga 8. naine.
Kõige rohkem esineb rinnavähki Põh-
ja-Ameerikas, kus diagnoositakse 113 
juhtu 100 000 naise kohta aastas, Lää-

ne-Euroopas on 99 juhtu 100 000 naise 
kohta. Lääne-Aafrikas diagnoositakse 
rinnavähki harva: 7 juhtu 100 000 nai-
se kohta aastas.
Jaapanis ja teistes Kaug-Ida riikides 
esineb rinnavähki 5 korda vähem kui 
Ameerika Ühendriikides.
Peaaegu 80 protsenti kõikidest rinna-
vähkidest diagnoositakse üle 50aastas-
tel naistel.
Allikas: rinnavahk.ee

Mammograafiabussis 
jahitakse ohtlikku haigust
Rakveres Tuleviku tänava 
polikliiniku hoovis seisab 
alates veebruarist mam-
mograafiabuss, kus naised 
saavad kontrollida oma 
tervist, osaledes üleriigili-
ses rinnavähi sõeluurin-
gus.

Ülle Kask

teeti. Kummastki rinnanäär-
mest tehakse kaks erisuuna-
list ülesvõtet, mis võib põh-
justada ebamugavustunnet, 
kuid mitte valu.
Naisterahvas, kes mam-
mograafiabussist väljus ja 
oma nime avaldada ei soovi-
nud, rääkis, kuidas ta kaks 
aastat tagasi esimest korda 
sõeluuringul käis. „Kolme nä-
dala pärast sain kutse täien-
davatele uuringutele,“ ütles 
naine. „Ma pidin kreepsu saa-
ma, kui tuli kiri, et leitud on 
mingid muutused, aga karta 
pole vaja. Kuu aega pidin oo-
tama vastuvõtule, sest Tallin-
nasse radioloogiakliinikusse 
oli pikk järjekord. Kogu see 
aeg olin kui praepannil ja 
tundsin, kuidas hirm ligi hii-
lis. Õnneks leiti rinnast tsüst, 
mis pidi iseenesest ära kadu-
ma. Praegu küsiski pildistaja, 
kas tsüst tõmmati tookord 
tühjaks. Midagi ei tehtud. Eks 
näis, kas nüüd on tsüst kadu-
nud või tuleb jälle kutse eda-
sisteks uuringuteks,“ oli nai-
ne murelik.

145 rinnavähki aastas
Kui mammograaf näitab rin-
nanäärmekoes muutusi, kut-
sutakse patsient täiendavate-
le uuringutele. Põhja-Eesti 
elanikud Tallinnasse, lõu-
naeestlased Tartusse, kus te-
hakse uued mammograafili-

sed ülesvõtted ja vajadusel 
uuritakse rindu ultraheliga 
või võetakse koeproov.
SA Vähi Sõeluuringud tegev-
juht Katrin Kuusemäe ütles, 
et kutse täiendavatele uurin-
gutele ei tähenda rinnavähi 
diagnoosi. „2014. aastal osa-
les sõeluuringus 34 000 
naist,“ lausus ta. „Meil pole 
kahjuks statistikat, kui palju 
on vähki avastatud Eesti eri-
nevates piirkondades just 
mammograafiabussis. Küll 
aga avastati möödunud aastal 
145 naisel rinnavähk. Paraku 
on rinnavähki haigestumine 
aasta-aastalt suurenenud,“ 
nentis Kuusemäe.
Kõik naised peaksid olene-
mata vanusest jälgima regu-
laarselt oma rindu, sest rin-
navähk võib areneda ka kahe 
uuringu vahelisel ajal. Kind-
lasti tuleks pöörduda perears-
ti või günekoloogi poole, kui 
märgatakse midagi tavapära-
sest erinevat – tihendit rin-
nas, eritist nibust, rinna kuju 
või naha muutusi.
Katrin Kuusemäe sõnul võib 
helistada ka vähipatsientide 
nõuandetelefonile. „Lauate-
lefonilt saab tasuta helistada 
numbril 800 2233 esmaspäe-
vast reedeni kella 10-12 ja 18-
20. Mobiililt numbril 6311727 
helistades on hind vastavalt 
helistaja kõnepaketile,“ teavi-
tas Kuusemäe.

Niina läheb uuringule esimest korda.  Foto: Ülle Kask

Alates aprillist
tervisetõendeid paberil ei väljastata

SHIATSU –
just kui sõrmedega nõelravi
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KES OSALESID?

Esmakordselt Rakvere Ga-
lerii ajaloos joonistasid 
kunstnikud mees- ja nais-
akti ning ühtlasi kompasid 
kunsti piire.

Ülle Kask

Enne, kui aktimodell toolil is-
tet võttis, meenutas Rakvere 
Galerii kuraator Riho Hütt 
1980ndaid, mil joonistada 
tohtis ainult paljast naist, 
mitte meest ja keelatud oli si-
nimustvalge kompositsioon. 
„Tollal puutusin esimest kor-
da kokku, et kunstis midagi 
ära keelati,“ ütles ta.
Hüti meelest on üllatav, et tä-
napäeval on moodustatud 
ekspertkomisjone, kes usi-
nasti uurivad, kas see, mida 
sa kunsti pähe teed, on ikka 
kunst. Hütt tõi näite juudi ko-
gukonnas suurt vastukaja te-
kitanud videoinstallatsioo-
nist ja selle eemaldamisest 
Tartu Kunstimuuseumi näi-
tuselt. „Seepärast ongi kevad-
näituse teemaks „Kunst ja 
kunsti piirid“, kus kõik on lu-
batud,“ sedastas Hütt.

Miks akt?
„Miks seekord akti teeme?“ 
küsis Hütt. „Nõukaajal mees-
akte joonistada ei tohtinud, 
nüüd võib. Kunst on pinge ja 
toob ühiskonna valupunktid 
esile,“ arutles ta aktimaalijate 
poole pöördudes. „Kunst on 
usuküsimus, isikuvabadus ja 
religioon. Aga kui keegi tuleb 
ja ei lase tõde välja tuua, siis 
ärritab praegune olukord pal-
jusid loomeinimesi. Seepä-
rast ootan teilt teravaid töid, 
aga võib teha nii, nagu igaüks 
soovib, kevadnäitusele panen 
kõik välja.“
Modell Külli heitis oma alasti 
keha varjanud suure sinise 
salli üle tugitooli ja võttis sis-
se esimese poosi, tund aega 

kestva liikumatu asendi.
Ain Seeblum asetas suurele 
puust roniredelit meenutava-
le alusele papp-paberi ja hak-
kas sellele musta kriidiga ak-
tikontuure vedama. Seejärel 
võttis kätte punase kriidi ja 
jätkas tööd. Aktipilt valmis 
kogenud kunstniku sõrmede 
vahel kiiresti.
Aednik ja skulptor Hallan Ki-
visaar joonistas aktist visandi 
pliiatsiga. Kivisaar kirjeldas 
oma tehnikat, et alguses tuleb 
põhi musta söega, siis valge 
kriit ja lõpuks lakk.
Klaasikunstnik Riho Hütt, kes 
istus modellile kõige lähemal, 
näitas, et oskab hapra mater-
jaliga ümber käia. Hoogsad 
pliiatsitõmbed ei jätnud va-
hele ühtegi kurvi.
Naiskunstnikud joonistasid 
kas hariliku või söepliiatsiga.
Juuksur Ene Saul rääkis, et te-
ma tegeleb kunstiga hobi kor-
ras. „Kõik inimesed oskavad 
joonistada, sest joonistamine 
on vaatamise kunst,“ ütles 
Saul, kes on käinud Athena 
koolis, kus tema õpetajad olid 
Eliko Kajak ja metallikunstnik 
Harvi Varkki. Nemad astusid-
ki mingil ajal galerii uksest 
sisse ja andsid oma õpilasele 
nõu.

Akti on raske maalida
Naine, kes end samuti hobi-
kunstnikuks nimetas ja oma 
nime avalikustada ei soovi-
nud, ütles, et akti on raske 
maalida. „Eriti meesakti,“ lisa 
ta ja joonistas musta söega 
paberi ühele poolele aktikon-
tuure. Siis aga keeras teise 
külje ja alustas hoopis port-
ree tegemist. Naise sõnul tuli 
ta galeriisse kätt harjutama 
ega uskunud, et akti näituse 
jaoks valmis teeb.
Ärinaisel Riina Rillol kulus vi-
sandi tegemiseks pool tundi. 
Algul joonistas ta pliiatsiga, 
siis vesivärvidega, kasutades 

punast ja kollast. Seejärel pa-
ni ta asjad kokku ning lahkus 
ruumist. Kodus on aega lõpe-
tada küll.
Dagne Aaremäe kasutas mus-
ta akvarellpliiatsit ja temal oli 
esimese tunni jooksul kena 
aktipilt valmis. Uuspoliitiku 
kaasa disainer Evelin Poola-
mets aga ütles, et tema töö on 
veidi proportsioonist väljas. 
„Sest käsi on veel külm,“ sel-
gitas ta.
Poolamets on õppinud kuns-
tiakadeemias tootedisaini. 
Vabade kunstide professori 
Sirje Runge käe all on ta tu-
deerinud kompositsiooni ja 
värvusõpetust. Poolametsal, 
kes perega hiljuti Kulinale ko-
lis, on plaanis hakata Viru-
maal kunstilaagreid korralda-
ma.
Kui Dagne Aaremäe ütles 
Evelin Poolametsale, et ta so-
biks ise aktimodelliks, vastas 
Poolamets, et ühes poosis 
paigal olemine on keeruline 
töö, mis nõuab sportlikku et-
tevalmistust. „Et lihased ei 
väsiks,“ lisas ta.
Rakvere Galeriis joonistatak-
se akti kolmel laupäeval. Vii-
mane seanss on homme.

Alasti mees ja naine panid 
kunstnikud piire kompama

Akti joonistasid:

Riina Rillo

Maila Merilo

Evelin Poolamets

Ene Saul

Dagne Aaremäe

Hallan Kivisaar

Urmas Uustal

Ain Seeblum

Riho Hütt.

Modellid olid Keio 
ja Külli.

Kevadnäitus „Kunst 
ja kunsti piirid“ ava-
takse 28. aprillil.

Kunstnikud akti kallal. Foto: Ülle Kask

Harrastusteater KaRakTer ja Eesti 
Harrastusteatrite Liit
28. märtsil ootab Teid harrastusteater KaRakTer ja Eesti Har-
rastusteatrite Liit Rakverre rahvusvahelist teatripäeva tähis-
tama. Osalevad harrastusteatrid üle Eesti.
Päevakava:
Kell 14 avame teatrilaada. Teatrilaat tutvustab 2015. aasta re-
pertuaari ja suveprojekte.
Kell 14.30 algab harrastusteatrite teatriturniir. Trupid pane-
vad ennast proovile erinevates ülesannetes, mis toob esile 
nende näitlemisoskuse, huumorimeele ja miks mitte ka 
sportlikud võimed. Mõõduvõtt algab truppide tutvustavast 
sissemarsist.
Päeva juhib Rakvere Teatri näitleja Margus Grosnõi ning teat-
ritruppide sooritusi hindab zhürii.
Pilet 3 eurot, puuetega inimestele tasuta!

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Ürituste algus kell 22.
28. märtsil videodisko DJ Margus Roots, sissepääs tasuta.
3. aprillil suur reede. Toimub munade koksimise võistlus, DJ 
Janis. Südaööni sissepääs tasuta! Pilet 2 eurot.
4. aprillil videodisco, DJ Margus Teetsov. Südaööni sissepääs 
tasuta! Pilet 2 eurot.

Rakvere Teater
31.03. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen) 
1.04. kl 19 Algused v. maja (lav. Nils Riess)
2.04. kl 19 Põhjas v. maja (lav. Jussi Sorjanen) 
2.04. kl 19 8 armastavat naist s.maja (lav. Eili Neuhaus)

10 trummi
Reedel, 27. märtsil - 10 trummi retro. DJ Alvar Orula. Tasuta
Laupäeval, 28. märtsil - 10 trummi live. Kell 23. Sõpruse 
Puiestee. Pääse 7 eurot 

Biore 
Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- 
ja rohupood Rakveres, Laa-
da 3a 
29.03 kell 12-15 Anne Tip-
ner- Torni Hiina meditsiini 
alused. Maks kui Kindra. 
Maksa ja sapipõie energeeti-
ka
9.04 kell 18.15-21 Hiina me-
ditsiin. Põrna ja mao ener-
geetika. Anne Tipner-Torn
18.04 kell 11-14 Hiina me-
ditsiin. Neerude ja kusepõie 
energeetika. Anne Tip-
ner-Torn
26.04 kell 12 Hiina Medit-
siin. Energiakanalite põhi-
punktid. Anne Tipner Torn
Seljaabi-kiropraktiku vastu-
võtt iga esmaspäev, teisi-
päev ja kolmapäev.
Kaaniteraapia 10., 17. ja 24. 
aprillil.
Tervisliku seisundi testimi-
ne iga neljapäev.
Info ja reg. Tel 5017 960
info@biore.ee; www.biore.ee
www.tervisepood.biore.ee

Angelic 
Alternatiivravi
Kiropraktiku vastuvõtud Rak-
veres Lõuna põik 1a. Info ja 
eelregistreerimine: 
56 992 458. Facebook Angelic 
www.angelicalternatiivravi.ee

Lääne-Virumaa 
Pensionäride Ühing
26. aprillil kell 13 muusi-
ka-aasta pidupäev Roela 
Rahva Majas – „Laulavad ai-
nult mehed“. Pääse 3 eurot. 
Pääsmete eelmüük kolma-
päeviti Lääne-Virumaa Pen-
sionäride Ühingus. Lisaks 
kontserdile kaasaegsete 
ehete müük, Oriflame too-
dete müük, MTÜ Johanna 
kaunid suveniirid.
Info tel 5278 162.

Lääne - Virumaa 
Kurtide Ühing 
Lääne - Virumaa Kurtide 
Ühing palub kõiki oma liik-
meid ja teisi asjast huvita-
tuid tulla 4. aprillil kell 12 
Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Kotta, Rakveres, 
Lille tn 8 “SMS - 112 kooli-
tus”  koolitaja Edvi Freiberg, 
kohal ka viipekeeletõlk.

KUHU MINNAKUHU MINNA
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LÜHINUMBER

Püsiklientidele

hinnasoodustus

TEL
322 4238
506 3100

1242

TAKSOBUSS 8

KOHTA JA

KAUBATAKSO

10%

rakvereteater.ee

27. ja 30. märts kell 20
Thriller

(Alla 14 a keelatud)

MUST MERI

27. ja 30. märts kell 16 ja 18
Ajalooline draama

(Alla 6 a mittesoovitatav)

VEHKLEJA

KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

28. märtsil

4. aprillil

Tauri Anni
Parvepoisid

Pääse prii

Pääse 5 €

Berliini Trahteris
Laupäeval, 28. märtsil Tasuta!

Lai 15, Rakvere, kell 21:30

Info 56966999 www.berliinitrahter.ee

SEPO SEEMAN
monokomöödias

EESTI MEES JA TEMA POEG

Info ja piletite broneerimine:

info@palmse.ee

Tel. 3240070

Palmse mõisas 7. aprillil kell 19

Piletid 16 eur/14 eur

K 1. aprill kell 18 Jõhvi kontserdimaja

Pilet 5 € (Jõhvi)

N 9. aprill kell 19 Jõhvi kontserdimaja

Pilet 8 € (Jõhvi)

R 17. aprill kell 19 Jõhvi kontserdimaja

Pilet 8 € (Jõhvi)

R 24. aprill kell 19 Jõhvi kontserdimaja

Pilet 8 € (Jõhvi)

L 25. aprill kell 17 Jõhvi kontserdimaja

Piletid 17-35 €

Viljandi Pärimusmuusika Ait soovitab:
Kontsertkohtumine: EEVA ja VILLU TALSI.
Eeva ja Villu Talsi on noored eesti muusikud, kes on hästi tuntud
ansamblist Curly Strings. Abikaasad on otsekui rahva lemmikuks
sündinud - noored, ilusad, hoogsad, mängivad pilli ja oskavad
südamesse minevalt laulda ka eesti keeles. Ida-Viirumalt Püssist pärit
Villu ja Tartumaalt pärit Eeva on mõlemad õppinud Viljandi
Kultuuriakadeemias.

Kontserdisari “Eliitkontserdid”
Virgo Veldi (saksofon), Marius Järvi (tšello), Jaak Lutsoja (akordion)
Kavas Milhaud, Kapustin, Piazolla, Lutsoja, Kerem
Koostöös Eesti Interpreetide Liiduga.

“Vaikuse laul”
Eesti Rahvusmeeskoor
Kadri Voorand (vokaal)
Marek Talts (kitarr), Mihkel Mälgand (bass), Aleksandra Kremenetski
(löökpillid)
Dirigent Mikk Üleoja
Olav Ehala helilooming Kadri Voorandi seades
“Seaded ei muuda Ehala kirjutatud muusika sisu, vaid pigem toovad
esile teoste selle kõla, mis minu jaoks nende lugude puhul kõige ilusam,
olulisem või määravam tundub. Võtsin seada Ehala loomingut, mis mind
isiklikult on puudutanud.“ (Kadri Voorand).

Kontserdisari “Müstilised kõlad”
Külalised vahetusprojektis “Hiina muusika aasta Eestis”
Lan Weiwei (pipa, Hiina)
Li Liangzi (zheng, Hiina)
Luo Zhifeng (bambusflööt, Hiina)
Pipa on traditsiooniline siidkeeltega hiina näppepill, mille vanuseks
hinnatakse umbes kaht tuhandet aastat. Lan Weiwei on tuntumaid hiina
pipa-virtuoose, kes on oma karjääri jooksul esinenud paljudes Euroopa
riikides, sh Eestis (2011). Sissejuhatus kontserdisarja kunstiliselt juhilt
Peeter Vähilt.

"Elukestev skleroos"
Näitleja, lavastaja ning Moskva satiiriteteatri kunstilise juhi Aleksandr
Širvindti loominguline õhtu (vene keeles).

Piletid on müügil Eesti Kontserdi kassades,
Piletimaailmas ja Piletilevis.

Lisainfot leiate Eesti Kontserdi kodulehelt:
http://concert.ee/johvi

Jõhvi Kontserdimaja kassa: 334 2000
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* Põllumajandusehitised

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

HINNASULA!

UUS!

2,20

2,05

6,40

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga

Grill-liha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Otsite
professionaalset

IT partnerit?
Vaadake:

www.visioline.ee

Esitage oma küsimus kohe!
Skype teel (tugi.visioline)

või helistage 501 6105!

Visioline on Virumaa suurim

ärikliendile suunatud IT teenuseid

ja lahendusi pakkuv ettevõte.

Võtke ühendust!

IT audit potensiaalsele
kliendile 199EUR!

Juveeliäris Candra
Lai valik käevõrusid
Ostad ühe 6.-, saad
teise TASUTA!

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi l korrus
E-R 9-18, L 9-15. Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Koliauto
Telli: 55 000 87

e-kiri:

• Väikeveod Eesti linnades
Kolimine, tõstetöö ja montaaz
Ebavajaliku äravedu
Pakkematerjalide müük

info@koliauto.ee

www.koliauto.ee

•
•
•

SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
SILLASTEND
MOOTORITE REMONT
PLOKIKAANTE REMONT
ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK CASTROL,CHAMPION,COMMA
SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK
KLAASIVAHETUS JA AUTOKLAASIDE MÜÜK
REHVIVAHETUS
VEERMIKU JA PIDURITE REMONT
PLEKK JA VALUVELJED
HAMMASRIHMA VAHETUS
PÕLLUMAJANDUS REHVID

205/55 R16
HANKOOK K115 91H

e-post: kristo@ehmofix.ee, janek@ehmofix.ee

195/65 R15
HANKOOK K425 91T

54,-
koos km65,-

koos km

Rakvere Kütteladu müüb:
PUITBRIKETT
TURBABRIKETT
SAEPURUGRAANUL
KÜTTEKLOTSID

* (hele, kandiline) 0,960t
0,950t

(8mm) 0,975t
40L võrk

149 €
109 €

179 €
1,50 €

*
*
*

Narva tn 17, Rakvere
E-R 8.30-17.30, L 9-14

Tel 32 51 101

www.algaveod.ee

LIPUMASTID

Tel 5094 530
vikingmast.viru@gmail.com

MÜÜK
TRANSPORT
PAIGALDUS

www.virumastid.eu
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