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236 aasta tagasi, 23. märtsil 
1782. aastal ilmus Prantsus-
maal romaan „Ohtlikud suh-
ted“, mis tekitas ühiskonnas 
suurt poleemikat ning pole 
kaotanud päevakajalisust ka 
kaasajal.

Romaani autoriks oli sõja-
väelane ja kirjanik Pierre 
Ambroise François Choder-
los de Laclos. Kuna tollal il-
mus see erinevaid vastukaja-
sid tekitanud erootiline teos 
anonüümsena, siis ei saanud 
keegi adresseerida kellelegi 
oma tänusõnu ega kriitika-
nooli.

Romaan oli 
Prantsusmaal keelatud

Romaani „Ohtlikud suhted” 
(Les liaisons dangereuses), 
alapealkirjaga „Kirjad, mis on 
kokku kogutud ühest selts-
konnast ja avaldatud õpetu-
seks mõningatele teistele”, 
peetakse üheks esimeseks 
psühholoogiliseks teoseks ja 
selle autorit analüütilise ro-
maani suurmeistriks. Kuulus 
prantsuse kirjanik, romaani-
de „Punane ja must“ ning 
„Parma klooster” autor 
Stendhal nimetas Laclos’ ro-
maani 18. sajandi prantsuse 
kirjanduse väljapaistvaimaks 
teoseks.

Kohe pärast ilmumist sai 
romaan erakordselt popu-
laarseks ja esimene tiraaž 
(2000 eksemplari) müüdi ma-
ha ühe kuuga, millele järgne-
sid arvukad kordustrükid, 
kusjuures oli ka hulganisti 
ebaseaduslikke publikatsioo-
ne.

„Ohtlikud suhted” on satii-
riline kiriromaan (romaan 
kirjades) Suure Prantsuse re-
volutsiooni eelse aristokraa-
tia moraalist ja kommetest, 

tunnetest ja silmakirjalikku-
sest. Romaan koosneb 175 
kirjast, millest esimene on 
dateeritud 3. augustiga ja vii-
mane 14. jaanuariga. Seejuu-
res aasta koht on jäetud mõ-
nevõrra lahtiseks, sest kuu-
päevade järele on kirjutatud 
kõigest 17**. Teose autori 
kinnitusel olevat kogu kirja-
vahetus ehtne ja tema roll 
olevat seisnenud vaid toime-
tajatöö tegemises.

Kuigi juba varem oli haka-
tud romaani tõsiselt kritisee-
rima ja paljud aristokraadid 
olid selle peale tigedad, jõuti 
konkreetsete tegudeni alles 
1823. aastal, kui kohtu kor-
raldusel kuulusid raamatu 
kõik eksemplarid hävitamise-
le. Põhjuseks toodi asjaolu, et 
teoses solvatakse kõlblust ja 
moraali. Mõni tsensor nime-
tas teost koguni pornograafi-
liseks.

Romaani on tõlgitud sajan-
dite vältel korduvalt paljudes-
se maailma keeltesse. Eesti 
keeles on „Ohtlikud suhted” 
ilmunud Kristiina Rossi tõl-
kes 1987. ja 2006. aastal.

Millest „Ohtlikud 
suhted“ räägib

Erootiliste sugemetega ro-
maani peategelasteks on vi-
kont de Valmont ja markiis 
de Merteuil, kes kunagiste ar-
mukestena on nüüd vaid sõb-
rad. Ühes kirjas kirjutab vi-
kont markiisile: „Teie teate, 
kui palavalt ma ihaldada võin 
ja kuidas ma kõik takistused 
purustan; kuid ühte Te ei 
tea – nimelt seda, kui ägedalt 
üksindus kirelõõma leegitse-
ma puhub.” Markiis aga on 
kirjutanud vikontile järgmi-
sed read: „Tõepoolest, vikont, 
te olete talumatu. Te käitute 

minuga hoolimatult, nagu 
oleksin ma Teie armuke. Kas 
Te ka teate, et ma võin nii-
moodi vihaseks saada ja prae-
gusel hetkel olengi juba ko-
hutavalt halvas tujus?”

Kahekesi koovad vikont ja 
markiis peene intriigi, et kät-
te maksta oma vastastele. 
Kloostri kasvandik ja rikas 
pärijanna Cécile de Volanges 
lahkub kloostrist, et minna 
ema korraldusel mehele 
krahv Gercourt’ile. Kuid 
markiis de Merteuil on olnud 
armusuhetes ka Gercourt’iga 
ja seetõttu taoline plaan talle 
ei meeldi.

Vikont ja markiis mõtlevad 
välja kavala taktika ja stratee-
gia, et võrgutada noor neiu 
Cécile, et sellega häbistada 
krahvi ja muuta ta ühiskon-
nas naerualuseks. Seejuures 
manipuleerivad vikont ja 
markiis oskuslikult inimeste 
nõrkuste ja puudustega. Mõ-
ni aeg hiljem hukkub aga vi-
kont de Valmont krahviga 
peetud duellil. Pärast vikonti 
surma kaotab markiis rõugete 
tõttu oma suurima väärtuse – 
kogu ilu ja sarmi ning jääb il-
ma ka oma privileegidest 
ühiskonnas.

Romaanis on esikohal int-
riigid, kired, kiusatused, ah-
vatlused, võrgutused, armas-
tus, külm arvestus, arvete-
õiendus, kättemaks, küünili-
sus, naiivsus, ülbus, upsakus. 
Vikonti ja markiisi saab aga 
õigustatult nimetada egoisti-
deks, manipulaatoriteks, sil-
makirjatsejateks, kaabaka-
teks, lurjusteks, kurjategija-
teks, kättemaksjateks, moraa-
lituteks mänguriteks, kes 
trambivad teiste inimeste sü-
dametel ja tunnetel. Romaa-
nis kujutavad markiis ja vi-

kont kogu kurjust, millest 
headus loomulikult jagu saab.

Autor oli 
sõjaväelane ja leiutaja

Romaani „Ohtlikud suhted“ 
autor Pierre Ambroise 
François Choderlos de Laclos 
(1741-1803) oli 18. sajandi 
Prantsusmaal tuntud tegela-
ne, kes oli seotud nii poliitika, 
teaduse, sõjanduse kui leiuta-
misega ning kirjutas lisaks 
veel mitu teaduslikku, ajaloo-
list ja ka ilukirjanduslikku 
raamatut. „Ohtlike suhete” 
kõrval oli Laclos veel ka näi-
teks luulekogumiku ja koo-
milise ooperi autor, kuid 
„Ohtlike suhete” taset ta oma 
teistes kirjandusteostes ei saa-
vutanud.

Suurtükiväelase haridusega 
Laclos teenis leitnandina sõ-
javäes, kuid seejärel tutvus 
Orléans’i hertsogi Louis Phi-
lippe’iga, töötades tema sek-
retärina ja olles tahtmatult 
kursis kõigi tema intriigide-
ga. Kuna Laclos toetas kunin-
ga hukkamist, siis tuli tal mõ-
ni aeg ka vangikongis viibida. 

Kogu muu tegevuse kõrval 
jäi tal aega ka leiutamiseks ja 
uuenduste sisseviimiseks. Nii 
konstrueeris Laclos uut tüüpi 
suurtükimürsu, mis on olnud 
kaasaegsete mürskude proto-
tüübiks. Lisaks soovitas ta Pa-
riisi hoonetele uut tänavanu-
meratsiooni, mis on säilinud 
tänapäevani: paaritud numb-
rid ühel pool tänavat ja paa-
risnumbrid teisel pool. Senise 
süsteemi järgi nummerdati 
maju vastavalt sellele, millises 
järjekorras neid ehitati.

Allan Espenberg

1782: ilmus skandaalne romaan „Ohtlikud suhted”
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MÕNE REAGA

Rakvere linnavalitsu-
ses plaanitakse juba 
tänavu võtta kasutu-
sele e-keskkond Spo-
ku, mis peaks liht-
sustama taotluste esi-
tamise ja menetlemi-
se protsessi.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal katseta-
ti Rakvere linnavolikogu 
spordikomisjonis uut taotlus-
te vastuvõtmise programmi 
Spoku, mille nimi on küll tu-
letatud sõnapaarist spordi- ja 
kultuuritoetused, kuid mille 
kasutamist on kavas laienda-
da ka sotsiaalvaldkonna ning 
muudegi taotluste menetle-
misele.

Komisjoni liikmete hulgas 
võis näha toetust uue süstee-
mi kasutuselevõtule.

Rakvere linnavolikogu ase-
esimees ja spordikomisjoni 
juht Aleksandr Holst kinni-
tas, et ka volikogu heakskiit 
Spokuga edasi tegelemiseks 
on olemas. „Eks detailid vaiel-
dakse veel läbi, aga nõusolek 

Lääne-Virumaa teed 
saavad üle 700 000 
euro toetust

Kohalike omavalitsuste 
teed saavad sel aastal inves-
teeringuteks toetust kokku 
üheksa miljonit eurot.

Majandus- ja taristumi-
nister Kadri Simson ütles, 
et järjest enam tuleb tähe-
lepanu pöörata ka kohalike 
teede hoiule, eriti neile, 
mida läbib raske transiit-
liiklus. „Kui riik kogub näi-
teks veoautodelt teekasu-
tustasu ja need samad veo-
kid sõidavad ka omavalit-
sustele kuuluvatel teedel, 
tuleb osa raha sinna suuna-
ta,“ lisas Simson.

Kohalikele teedele annab 
riik projektipõhist inves-
teeringutoetust kolmel 
eesmärgil: transiitteede 
toetus (maht 7 miljonit eu-
rot), ettevõtlusega seotud 
tee toetus (1,25 miljonit) 
ning teeületuskohtade 
ohutumaks muutmise toe-
tus (maht 0,75 miljonit).

Lääne-Virumaal eralda-
takse transiitteede toetust 
Viru-Nigula vallale Jaama 
tänava rekonstrueerimi-
seks 512 000 eurot ning et-
tevõtlusega seotud teede 
toetust Rakvere linnale 
Kasarmu tänava rekonst-
rueerimiseks 100 000 eurot 
ja Tapa vallale Tööstuse tä-
nava rekonstrueerimiseks 
100 000 eurot.

Kuulutaja

Rakvere spordikomisjonis 
tutvuti uue taotluste infosüsteemiga

Spordikomisjoni liikmete hulgas pälvis uus süsteem poolehoiu. Laua otsas keskel komisjoni 
esimees Aleksandr Holst. 

Foto: Liisi Kanna

on iseenesest antud,“ ütles ta.

Spoku eelised
Senini on kasutatud spet-

siaalseid taotluse vorme, mil-
le iga taotleja ära täidab, pa-
neb juurde vajalikud lisad ja 
peaks need saatma ühele 
konkreetsele meiliaadressile. 
„Aga eks sellega on nii, et kes 
kuidas aru saab – kes saadab 
komisjoni esimehele, kes näi-
teks kantselei sekretärile,“ 
kirjeldas Holst paberitööga 
seotud probleeme.

Komisjoni esimehe sõnutsi 

lihtsustab uus süsteem prot-
sessi kõigi osapoolte jaoks. Ta 
selgitas, et nii ürituse kui põ-
hitegevuse toetuse taotleja 
jaoks muutub dokumentide 
esitamine kergemaks – kui 
üks kord täidetakse e-kesk-
konnas taotlus ära, on järg-
misel aastal juba teatud and-
med ees olemas. Lisaks on 
keskkond seotud rahvastiku-
registriga, tänu millele toi-
mub automaatne andmete 
kontroll. Süsteem annab ka 
teada, kui näiteks pangakonto 
või e-posti aadress on valesti 

sisestatud.
Ametnikud ja komisjoni 

liikmed saavad väga lihtsalt 
võrrelda just neid detaile, mi-
da näha soovivad ning vähe-
neb ajakulu hindamisele ja 
menetlemisele „Selle paberi-
pataka lappamine võttis palju 
aega,“ tõdes Holst. „Usun, et 
hindamine muutub ka objek-
tiivsemaks.“

Kriteeriumid paika
Spoku on jube eksisteeriv 

infosüsteem, mille teenust 
pakub OÜ Piksel ja mida ka-

sutavad juba Tartu, Pärnu, 
Viljandi ning Rae ja Harku 
vallad. Hankeleping plaani-
takse sõlmida määramata 
ajaks, kuna keeruline on ette 
otsustada, kui pikalt seda ka-
sutada kavatsetakse. Praegu 
alternatiivseid sarnaste 
funktsioonidega süsteeme ei 
ole, kuid tulevikus võib olu-
kord muutuda.

Kuigi süsteem kui selline 
on olemas, saab iga omavalit-
sus vastavalt oma vajadustele 
lasta hindamise osa seadis-
tada – määrata kriteeriumeid, 
lahtreid juurde lisada jne.

Komisjoni istungil Spokut 
tutvustanud Rakvere linna-
valitsuse kultuuri- ja noor-
sootööspetsialist Katrin Jose-
lin märkis, et plaanis on 
proovida augusti taotlused te-
ha ära e-keskkonnas. „Teises 
voorus on taotlusi vähe ja 
saame rohkem abiks olla,“ 
märkis Joselin.

Ta lisas, et juuniks võiks 
täpselt teada olla, milliseid 
kriteeriumeid täpselt komis-
joni liikmed süsteemis näha 
soovivad. „Mina võin oma 
nägemuse välja pakkuda ja 
teie otsustate, kas sobib,“ tegi 
spetsialist ettepaneku, millega 
komisjon igati nõustus.

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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

NURGADIIVANVOODI 255*188*92

469€

DIIVANVOODI 

529€

NURGADIIVANVOODI 

139€

115*185
NURGADIIVANVOODI 252*182*102

499€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI
VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

NURGADIIVANVOODI 315*265*85

649€79€

160*200
VOODI

78*78*73
LAUAD

35€39€

LASTETOA KOMPLEKT 
294*210*110

90*60*77

UUS KUU -
UUED HINNAD!

269€
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Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

• Alates aprillist saavad tööd 
kogemustega metsaistutajad. 
Eelregistreerimine tööle tel 
5360 0003

• Pakun tööd käsipesulas autode 
pesijale Rakveres. Väljaõpe koha-
peal. Töö E-R 9-17. Palk vastavalt 
tulemusele. Kandideerimiseks 
saada CV martin@kindle.ee

• Pakume CE-kat. juhile aasta-
ringset stabiilset tööd liikuvpõ-
randaga poolhaagisega Eesti ja 
Eesti-Soome vedudele. Egesten 
Transport OÜ. Tel 502 7811

• Pakume tööd CE-kategooria 
veokijuhile eestisisestele vedu-
dele. Tel 516 5212

• Duo Takso pakub tööd takso-
juhtidele. Tel 528 2659

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

• Otsin lapsehoidjat 1,2 aastasele 
elavale ja aktiivsele tüdrukule. 
Lapsehoidjat vajame nädalapäevi-
ti mõne tunni kaupa ning kohati ka 
nädalavahetusel. Asume Rakvere 
lähedal. Võimalik hilisem pika-
ajaline koostöö. Lisainfo telefonil 
5657 6680 või liisi.leitsmann@
mail.ee

• Aasia restoran Bamboo Gar-
den Rakveres  võtab tööle ko-
husetundliku köögi abitöötaja. 
CV paluksime saata: bamboo-
garden@hot.ee  või  lisainfo tel 
5354 4464, 5802 8769 

• Rakvere Gümnaasium pakub 
tööd koristajale (1,0 ametikohta). 
Avaldus tuua aadressile Vabaduse 
tn 1 või saata elektrooniliselt alev-
mannik@rakgym.edu.ee. Info tel 
534 1522

PAKUN TÖÖD
• Pakun tööd isoleerijale. Töö sisu: 
ventilatsiooni isolatsioon, jahutu-
se isolatsioonitööd, kütte- ja vee 
isolatsioonitööd, plekitööd. Palk 
hea! Helista 510 4954 või kirjuta 
isoler.isolatsioon@gmail.com

• Aru Grupp AS võtab konkursi 
korras tööle CNC juhitava töö-
pingi operaatori. Töö vahetus-
tega. Palun saata CV e-postile 
info@arugrupp.ee

• Vajatakse kaubaaluse valmista-
jat, tükitöö, sobib ka osalise tööa-
jaga. Asukoht Kloodi. Tel 503 6867

• Ehitusettevõte otsib oma töö-
kasse kollektiivi uusi oskajaid 
töömehi SOOME objektidele. 
Erinevad objektid ja erinevad 
tööd. Pakkuda nii sise- ja välis-
töid. Sisetööd: vaheuste paigal-
damine, vahelagede ehitamine 
jne. Välitööd: teede objektidel 
müratõkke aedade paigaldamine 
ja puusepatööd. Töö pikaajali-
ne ja palk iga 2 nädala tagant. 
Tööturvalisuskaart kohustuslik, 
soome keel tuleb kasuks. Tel 
5676 2345

OTSIN TÖÖD

• Vanem mees (55-aastane) otsib 
tööd (0,5 kohta). Tel 5843 1019

PAKUME TÖÖD 
HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE 
Info tel 506 7437

Põllumajanduse  evõte 
Lääne-Virumaal pakub tööd 

traktoris  dele. 
Helista ja räägime läbi. 

Tel 5308 7181

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui 
paberlehes.
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

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

TÖÖ/UUDISED

Kadrina vallavanema 
konkursil osalenud 
kandidaatidest jõudis 
lõppvooru kaks, kuid 
kumbki ei pälvinud 
volikogu häälteena-
must.

Liisi Kanna

Kesknädalal toimunud 
Kadrina vallavolikogu istun-
gil oli vaid üks päevakorra-
punkt – vallavanema valimi-
ne, mis aga ebaõnnestus. Pä-
rast kohalike omavalitsuste 
valimisi esialgu vallavane-
maks saanud Marko Teiva 
umbusaldamise järel, millest 
praeguseks juba üle kuu aja 
möödas on, kuulutati välja 
konkurss vallajuhi ametiko-
hale.

16 kandidaadist kutsus voli-
kogu liikmetest moodustatud 
konkursikomisjon volikogu 
ette kolm. „Kuna üks kandi-
daat end taandas, siis on meil 
valida kahe kandidaadi vahel,“ 
selgitas volikogu esimees Ma-
dis Viise istungi alguses. Vo-
likogu liikmetel oli õigus ka 
oma kandidaate esitada, mida 
aga ei tehtud.

Kummalegi vallavanemaks 
pürgijale – Kairit Pihlakule ja 
Aarne Laasile – anti enda tut-
vustamiseks aega kümme-
kond minutit.

Kadrina vallavanema kandidaadid Rakvere endine abilinna-
pea Kairit Pihlak ja enne haldusreformi Laekvere vallavane-
ma ametis olnud Aarne Laas hääletustulemusi ootamas. 

Foto: Liisi Kanna

Kadrina jäi ikka juhita

Pihlak rõhutas enda 12 aas-
ta pikkust omavalitsuse töö 
kogemust Rakvere linnas, kus 
ta viimati sotsiaal- ja haridus-
valdkonna eest vastutava abi-
linnapeana tegutses. „Näen 
Kadrina vallas suurt potent-
siaali ja tahaksin neid protses-
se eest vedada, sellepärast ka 
kandideerin,“ selgitas ta.

Aarne Laas rääkis, et on 26 
aastat Laekvere vallavanema-
na töötanud. Naljatlemisi 
põhjendas mees kandideeri-
mist sellega, et ega ta muud 
teha oskagi – 26 aastat rikku-
vat inimese ära. „Aga tegeli-
kult olen tundnud, et vallava-
nema töö sobib mulle,“ jätkas 
Laas juba tõsiselt. „Olen rahu-
liku meelega ega lähe kergesti 
närvi,“ sõnas ta, lisades, et os-
kab ühtlasi näha n-ö laiemat 
pilti.

Võimalust kandidaatidele 
küsimusi esitada ei kasutanud 
volinikud just kuigi agaralt. 
Seejärel toimus hääletus. Väl-
ja anti 17 valimissedelit – 19 
liikmest oli puudu kaks. Vali-
tuks osutumiseks tarvitse-
nuks kandidaadil saada 10 
häält.

Esimeses voorus jagunesid 
hääles 8 : 6 Pihlaku kasuks, 
kolm sedelit olid kehtetud. 
Teises voorus jäi Pihlaku 
häältesaak samaks, Laas ko-
gus 7 häält, kaks sedelit olid 
kehtetud.

Kadrina volikogu koguneb 
vallavanema leidmiseks uues-
ti 2. aprillil. Kui praegune 
koosseis ei suuda 9. aprilliks 
vallale juhti leida, saadetakse 
liikmed laiali kui tegutsemis-
võimetud ning volikokku tu-
levad asendusliikmed.
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„Pole põnevamat 
maastikku kui inime-
se nägu ja hinge sa-
lasopid peegelduvad 
ikka silmades. Joonis-
tades avaneb justkui 
raamat ja selle tühja-
dele lehtedele ilmu-
vad lood,” selgitab 
Margit Kaare Rakve-
re Galeriis avatud 
portreenäituse „Elu- 
uni” tutvustavas 
tekstis.

Ülle Kask

Kes te olete, Margit Kaare?
Minu sünnikodu asub Trii-

gi külas, Lääne-Virumaal. 
Olen 25 aastat töötanud Velt-
si Lasteaed-Algkoolis klassi-
õpetajana. Mul on kaks ime-
list tütart.

Millal saite aru, et joonista-
mine-maalimine on samuti 
teie kutsumus?

Joonistamise vastu hakka-
sin rohkem huvi tundma 
16aastaselt. Avastasin, et see 
õnnestub mul päris hästi. Isa 
oli see, kes mind joonistama 
õhutas ja tema oli ka minu 
esimene modell. Juba tollal 
paelus portree ning kätt har-
jutasin piltidelt maha joonis-
tades. Kooliõpikute ja vihiku-
te vahel oli mul alati mõne 
enda joonistatud luuletaja või 
ajalootegelase näopilt. Väi-
ke-Maarja Keskkooli vene 
keele õpetaja teadis minu ho-
bist ja võttis vahel tunnis na-
gu muuseas laualt õpiku. Te-
ma soojast naeratusest järel-
dasin, et polnud paha.

Teie personaalnäituse peal-
kiri Rakvere Galeriis on 
„Eluuni“. Peitub selles alle-
gooria või konkreetne viide 
elust enesest?

„Eluuni“ on mosaiik ini-
mestest, kes ühel või teisel 

Targas Majas avati näitus 
mürkide salakavalast ilust

Teisipäeval kogunes Rakvere Linnavalitsuse aatriumisse 
hulk inimesi, et tutvuda teadusnäitusega „Mürkide salakaval 
ilu – pestitsiidid“. Väljapanek toimub Tallinna Ülikooli 
Rakvere kolledži akadeemiliste kevadpäevade raames ning 
tutvustab keemiliste taimekaitsevahendite kasutamisest tu-
lenevat kasu ja kahju, sellealast olukorda maailmas ja juhtu-
meid Eestis.

Avamisel rääkisid näituse koostamisest ja sisust selle au-
torid Tallinna Ülikooli Loodus- ja terviseteaduste instituudi 
molekulaarse biokeemia ja ökoloogia eriala magistrandid 
Kärt Viljalo ja Marko Veinbergs (pildil paremal), kes on ka 
väljapaneku fotode autor.

Veinbergs jutustas kohalviibijatele ka kaasakiskuvaid lu-
gusid loodusmaailmas toimuvast, selgitamaks, et inimene 
pole sugugi ainus, kes kedagi nakatada võib. Näiteks kirjel-
das ta kassitappu, mille juured toodavad taimemürki hävita-
maks teisi taimi enda ümber. Jutuks oli ka bakterite ning 
seente igipõline püüd teineteist mürgitada ja antibiootiku-
mide saamislugu.

Foto ja tekst: Liisi Kanna
„Kõigil on omad silmad ja kõigil on oma hing 

seal taga. Suur meister oskab neid silmi selgelt joo-
nistada või paberile panna, et sealt ka hing välja tu-
leb,” iseloomustas MTÜ Rakvere Galerii juhatuse 
liige Raivo Riim Margit Kaare portreenäitust 
„Eluuni”.

Riim rääkis, et paar-kolm aastat tagasi, kui enne 
portreenäitusi toimusid laupäeviti galeriis „joonis-
tamistunnid”, mida Riho Hütt korraldab, tuli üks 
tagasihoidlik õpetaja ja hakkas ka joonistama. „Sel-
lest õpetajast on saanud minu meelest Lääne-Viru-
maa üks kõvemaid portreemaalijad. Täiesti uhku-
sega võib öelda, et Eestis on vähe selliseid kunst-
nikke, kes suudavad inimest nii hästi kujutada.”

Rakvere Galerii kuraator, klaasikunstnik Riho 
Hütt lisas, et on hämmastav, kuidas saab inimest 
selliselt läbi silmade portreteerida, et neisse on või-
malik sisse vaadata ja silmadest aru saada, kuidas 
tema elu on läinud. „Pildid ei ole lihtsalt mõtesta-
tud näod, vaid erinevate hingede portreed, täpselt 
viimistletud nagu fotorealism.”

Margit Kaare portreenäitus „Eluuni” on Rakvere 
Galeriis avatud 14. aprillini.

Margit Kaare portreenäitus 
„Eluuni” lummab ja kõnetab

Kunstnik Margit Kaare personaalnäituse “Eluuni” avamisel. 
Foto: Ülle Kask

viisil minu elust läbi on 
jooksnud, minuga kõrvuti 
kõndinud, hinge sügavama-
tesse soppidesse tallele jäänud 
ja üheks kasvanud. Samas ei 
kujuta kõik joonistused konk-
reetseid inimesi, vaid pildid 
kannavad endas lugusid, mis 
on mind sügavalt puuduta-
nud, kujundanud ja osake mi-
nevikust olnud. Paljud kaas-
teelised alles ootavad jäädvus-
tamist.

Allegooria? Elu ongi nagu 
uni – vaid üks viiv ja mäles-
tustepildid saadavad meid sel-
lel teel. Samas pole minu joo-
nistustel naiste kaelas olevad 
pärlid vaid ilusa ehte kujuta-
mine. Pärlid asuvad sügaval 
nagu inimhinge salapaigadki 
ja vahel võib pealtnäha hallilt 
keskmises inimeses peituda 
tõeline pärl.

Kunstigurmaanidele paku-
vad taiesed elamusi „seinast 
seina“. Kas teie pildid sünni-
vad hetkeemotsiooni ajel 
või tuleb (vaimu)silmade et-
te konkreetne olukord ja 
inimene, keda kohe maalida 
tahate?

Mulle meeldib joonistada. 
Vahendiks on vahel grafiit, 
süsi, kuid eriline lemmik on 
pastell.

Pildid tekivad vastavalt sel-
lele, missugune emotsioon 
minust välja tulla tahab. Het-
keemotsioonid satuvad abst-
raktse maalina lõuendile või 

paberile. Portreed joonistades 
otsin inimest, kes emotsiooni 
kannab. Enamasti joonistan 
foto järgi.

Rakvere Galeriis võimaldati 
mul modelli järgi joonistada. 
See on väga hea kogemus. 
Loodan, et saan kunagi joo-
nistada teose modelli järgi al-
gusest lõpuni valmis.

Pildid on kunstnikule just-
kui omad lapsed. Millised 
näitusele väljapandud töö-
dest on teile kõige armsa-
mad?

Näituse „Eluuni“ töödest on 
minu erilised lemmikud ikka 
tütred. Neid joonistades oli 
päike kogu aeg hinges ja nae-
ratus huulil. Samuti on minu 
jaoks erilised täppgraafikas 
tööd lapsepõlvest, vanema-
test, õest ja vennast. Need 
olid väga aeganõudvad ja 
emotsionaalsed tööd, kuid 
neid tehes meenusid tohutult 
soojad mälestuste killud. Joo-
nistamine ongi emotsionaal-
ne tegevus ja igasse töösse pa-
ned ju tükikese endast. Kõik 
tööd on mulle olulised.

Loodan, et näitus pakub 
midagi igale vaatajale. Minu 
lood ja luuletused joonistuste 
juures kirjeldavad hetki ja 
tundeid, mis joonistades tek-
kisid. Ehk need kõnetavad ja 
puudutavad.

Teatrikohvikus algab muusikasari
29. märtsil kell 20 toimub 

Teatrikohvikus esimene üritus 
Rakvere Teatri uuest sarjast 
RT Muusika. Kokkuvõtvalt 
iseloomustab muusikat täis õh-
tuid üks ühine joon: ühe Rak-
vere Teatri näitleja hetk muu-
sikas.

Sisult püüab sari olla laia-
haardeline ning jääda võimali-
kult muutuvaks – nii stiililt kui 
vormilt.

Sarjale annab uhke avapaugu 
alates 2013. aastast teatris töötav näitleja Imre Õunapuu, 
kellele on see esimene autorikontsert. Laval on teda nähtud 
erinevates muusikalistes kooslustes nagu RAMMM (kvin-
tett Rakvere Akadeemiline Midagi Meeskoori Moodi) ja 
Eneseimetlejate Klubi.

Imre saadab ennast ise kitarril ning laulud on enamuses 
omalooming.

Kuulutaja

Imre Õunapuu. 
Foto: Helen Solovjev
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Kinodesse on jõud-
nud eestikeelne kogu-
perefilm „Peeter 
Pikk-kõrv“, milles 
üks õnnestumine 
ajab teist taga.

Tõnu Lilleorg

Filmis on arvutianimat-
siooniga loodud loomad su-
landatud tavalise kaameraga 
ülesvõetud kaadrite sisse. Tu-
lemus on suurepärane ja täie-
likult usutav. Nii on filmi 
stsenaristid ja režissöör saa-
nud visuaalselt vingel viisil 
elustada ja esitada oma ideed.

Thomas (mängib Domh-
nall Gleeson) on kolmeküm-
ne tuuris perfektsionistlik 
londonlane, kes töötab müü-
gisaali juhatajana peenes kau-
bamajas. Paraku veavad teda 
pingelises olukorras närvid 
alt ja ta saab kinga.

Siis saabub noormehe ukse 
taha kuller teatega vanaonu 

pärandusest, milleks on maja 
kusagil maakohas. Thomas 
läheb valdust üle vaatama ja 
kohtub kõrvalmajas elava võ-
luva Beaga (Rose Byrne), kes 
tegeleb maalimisega. Sealsa-
mas elab ka viieliikmeline jä-
neste seltskond, kelle nina-
mees ongi filmi nimitegelane 
Peeter (hääle annab jänesele 
Mikk Jürjens).

Romantilised sädemed 
Thomase ja Bea vahel ei lase 
end kaua oodata, kuid po-
tentsiaalset paarikest kisub 
eri suundadesse jäneste ban-
de, kes peavad Thomase maja 
ümbritsevat aeda ja selles lei-
duvaid köögivilju ajaloolistel 
põhjustel endale kuuluvaks. 
Thomas ja jänesed lähevad 
omavahel täiesti raksu.

Thomas tunneb, et ta peab 
need jänesed paika panema. 
See pole aga üldse lihtne üles-
anne, sest Peeter on üks üli-
malt nutikas ja iseloomuga 
tegelane. Ning Bea jaoks on 
tuttsabad ilu, ehtsuse ja loo-
mingulisuse võrdkujudeks.

„Peeter Pikk-kõrv“ on ees-
kujulik näide, milline võiks 
olla üks kogupere animafilm. 
Linalugu on mitmekihiline, 
pakkudes kaasahaarava loo 
väikestele vaatajatele, vaimu-
kaid äratundmisi (ja soovi 
korral ka mõistujuttu) suure-
ma elukogemusega kinokü-
lastajale ning kommenteerib 
lisaks vaimukalt filminduse 
klišeesid. Filmi huumor on 
täielikust tippklassist ja ma 
julgen arvata, et kui seansil 
viibib vähemalt viis täiskas-
vanut, laseb keegi neist seansi 
jooksul kuuldavale kõlava 
naerulagina.

Filmis kõlavad mitmed aja-
proovile hästi vastu pidanud 
raadiohitid nagu „We No 
Speak Americano“ ja „Steal 
My Sunshine“ ning samuti 
mullune megahitt „Feel It 
Still.“ Filmi eestikeelne helin-
dus on õnnestunud hästi, 
teiste seas annavad tegelastele 
hääle Saara Kadak, Inga Salu-
rand, Andrus Vaarik ja Taavi 
Teplenkov.

Vigurivändast jänese seiklused

Thomas ja Peeter on just teineteist tümitanud, kui ruumi astub Bea, kelle pilgu all ei saa tü-
litsemist lubada. 

Foto: ACME Film

Rakvere Teater
23.03, 24.03 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)
24.03 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. 
Urmas Lennuk)
29.03 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja (lav. Karl 
Koppelmaa)

Biore Tervisestuudio
Rakvere, Laada 5
29. märts tervise testimine, gluteeni- ja laktoositundlikkuse mää-
ramine – Eve Heinmetsa vastuvõtt 30 eurot
29. märts sõltuvusevastased kõrvanõelad – dr Mihkel Veskimägi 
vastuvõtt 25 eurot
17. aprill ortopeedi vastuvõtt, jalalaba uuring, sisetaldade määra-
mine – 10 eurot
Kiropraktika-seljaabi igal esmaspäeva, kolmapäeval – 40 eurot, 
lapsed ja pensionärid 35 eurot

Rakvere kultuurisündmused
14. veebruar-24. märts Nicolas Bouvy fotonäitus „Teekond pilve-
desse“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
9.-31. märts näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
20.-28. märts näitus „Mürkide salakaval ilu – pestitsiidid“ Targas 
Majas, näitus toimub Tallinna ülikooli Rakvere kolledži akadee-
miliste kevadpäevade raames
23. märts kell 17.30 Rakvere Muusikakooli ansamblite Skriim ja 
Doremi kontsert Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
23. märts kell 20 Comedy Estonia esitleb: Ari Matti Mustonen 
„Savage“ Rakvere Rahvamajas
24. märts kell 20 Comedy Estonia esitleb: Ari Matti Mustonen 
„Savage“ Rakvere Rahvamajas.
25. märts kell 18 etendus „Armastuse pantvangid“/ „Заложники 
любви“ Rakvere Teatris, etendus on vene keeles
24. märts kell 22 Jazzukohvik: Alexey Kruglov ja Jaak Sooäär 
Quartet, Rakvere Teatrikohvikus
25. märts kell 19 etendus „Siuru õhtu 100“ Rakvere Teatri väikses 
saalis
28. märts kell 19 VAT Teatri etendus „Leedi Macbeth“ Rakvere 
Teatris
29. märts kell 20 Imre Õunapuu autorikontsert Rakvere Teatri-
kohvikus
30. märts kell 20 Jesper Parve, Eero Spriit ja Margus Vaher: „Mi-
da mehed tegelikult tahavad? Rakvere eri!“ Buena Vista Sofa Clu-
bis
3. aprill kell 19 VAT Teatri etendus „Faust“ Rakvere Teatris
4. aprill kell 20 Indrek Taalmaa komöödia „Parimad palad vol 2“ 
Buena Vista Sofa Clubis

Lääne-Virumaa Allergia ja Astma Ühingu üritused aprilli-
kuus
06. aprill kell 18 Villa Theresas koostöökohtumine Järvamaa Al-
lergia. ja Astmaseltsiga , lektor proviisor Aili Rammo, omaosalus 5 
eurot tasuda kohapeal, osavõtust teatada 3. aprilliks
21. aprill kell 11 väljasõit ekskursioonile Tallinnasse (bussijaama 
tagumisest parklast), KGB muuseumi külastus, Apollo kino külas-
tus (staaritoolid). Osavõtust teatada 6. aprilliks. Info 5342 9043
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Auto eelsoojendi müük, 
paigaldus, remont

Autoelektroonika remont , 
e lektr i tööd

Diagnost ika

Autovalveseadmed

Haakekonksude müük 
ja paigaldus

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11, Rakvere

Tel 505 2065

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309       83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                99
PEUGEOT 206 3ust  1,1             99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                06
PEUGEOT PARTNER            1,9D              -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0         85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD  96-99
REANULT THALIA      1,4                   -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i   93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUSKINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

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

Ilus vaade. Hea asukoht.

27 m², IV k 34 500 €

Müüa 1-toaline korter 
Kasemäe tn, Kunda
Renoveeritud maja kesklinnas. 

Uus keskküttesüsteem. 

Hea asukoht, naabrivalve.  

27.7 m², IV k 5 000 €

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

uus elektrijuhtmestik, 

uus köögimööbel.

 
32.3 m², II k 29 000 €

Müüa korralik suvila
Võsu, Vihula vald
Elutuba, köök, saun, WC ja 

terrass. II korrusel magamis-

ruumid ja rõdu. 

117 m²

Müüa maakodu 
Arukse küla, Vinni vald
Elumaja (vajab remonti), puu-

kuur ja abihoone-saun. 

Hoovis tiik. Kinnistu 1,56 ha.

107 m² 21 000 €

89 000 €

Müüa 3-toaline
Jaama pst 13, Rakvere
Läbi maja planeering. 

Aknad vahetatud.

50.8 m², III k 24 900 €

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Müüa Rakveres Kunderi 4, 1toa-
line ahjuküttega korralikult reno-
veeritud korter (23,6m2), värske 
remont, köögimööbel, wc duši-
ruumiga, pakettaknad, kelder, 
kuur. Madalad kommunaalmak-
sud (20€). Hind 28 000 €. Tel 5664 
4088

• Müüa 1toaline  keskküttega 
korter Kunda linnas. Korter vajab 
kapitaalremonti. Hind on kokku-
leppel. Täpsem info tel 5342 7845

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega kor-
ter Rakvere kesklinna, Spordi tn 
13, II korrusel, renoveeritud. Hind 
30 000 €. Tel 5551 8091

• Müüa 2toaline korter Rakveres, 
L. Koidula 11. Majal on värskelt 
teostatud renoveerimine. Vaheta-
tud vee- ja kanalisatsioonitorud, 
radiaatorid koos torustikuga, 
ventilatsioonisüsteem ning pai-
galdatud kolmekordse paketiga 
aknad. Aknast ilus vaade pargile. 
Tel 5346 0655

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

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter, 2/4, Tapa kesklinnas, 
otse omanikult. Päikseline maja 
pool, plastaknad, metalluks, la-
minaatparkett, väga soe, jääb alles 
mööbel ja tehnika. Tel 558 9315

• Müüa korter Roelas. Korter 
asub Järve tn 4 Roela. Tegemist 
ümberehitatud korteriga, algselt 
oli 2 tuba + köök, siis nüüd on 2 
tuba + köök/elutuba. Majas toimiv 
korteriühistu, tehtud tööd majas: 
püstaku kanalisatsiooni remont, 
katus vahetatud. Hind 4999 €. Tel 
514 1153  ja +358 40189 1061

• Müüa Paide kesklinnas 2toaline 
kõigi mugavustega korter, II kor-
rus, 42 m2. Tel 5341 3861

• Müüa 2toaline korter I korrusel. 
Ida-Virumaa, Kohtla-Järve, Iidla, 
Ahtme mnt. 71. Hind 4500 €, sobib 
ka äripinnaks. Tel 5814 9203

• Müüa renoveeritud 3toaline 
(57,7 m2) korter Rakverest 8 km 
kaugusel Pajusti alevikus. Hind 27 
800 €. Tel 511 0478

• Müüa Simunas keskmises sei-
sukorras 4toaline korter. Korteril 
on omaette keskküttesüsteem 
puitkatlaga. Korteril on kaks keld-
riboksi ja garaaž! Hind 10  000 €. 
Rohkem infot telefonil 5344 9019

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

• Müüa suur maja Vinni vallas 
Viru-Kabala külas. 2 korrust, 
puurkaev õues, olemas elektri-
ühendus, vajab remonti. Hind 
10 000 €. Tel 516 5212

• Müüa madalate ülalpidamis-
kuludega kahekordne maja Lää-
ne-Virumaal Hulja alevikus. Hind 
79 500 €. Tel 554 3734

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

• Müüa maja Järvamaal Koerus. 
Tel 504 5560

• Müüa renoveeritud garaaž Ussi-
mäel. Tel 5625 6916

• Müüa elamumaa 1 ha Männi-
metsas Rakvere vallas, Karivärava 
külas. Maatulundusmaa 9,8 HK 
Selja jõe ääres, Raatma külas. Aia-
maa Rakvere äärelinnas, müüa või 
anda rendile. Tel 5668 3756

• Müüa elamumaa Tehase tn 
Rakveres, kogupind 2512 m2. Tel 
5554 8456

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

• Soovin osta otse omanikult 
2-3toalise korteri Rakvere 
linnas. Tel 5348 3117

• Ostetakse Tapa linnas 2-4toaline 
korter. Kõik pakkumised on ooda-
tud. Tel 5697 5317

• Ostan maja  Rakvere linnas 
(krundi suurus vähemalt 1000 
m2). Võib pakkuda nii heas korras, 
kui ka remonti vajavat maja. Pak-
kumised koos hinnasooviga teha 
e-posti aadressile roheniit@gmail.
com või tel 521 2146

• Ostan maakodu, vana taluhoo-
ne/kinnistu (elektri olemasolu, 
võib vajada remonti) looduskaunis 
privaatses asukohas. Tel 5199 1609

• Ostan maja Haljala ümbruses. 
Võib olla remonti vajav. Tel 5552 
7229

• Soovin osta maja Väike-Maarja 
vallas Rakke alevis. Tel 5332 3806

• Ostan garaaži Rakveres, ootan 
kõiki pakkumisi! Tel 5340 3775

• Ostan garaaži Pagusoole või 
Ussimäele. Tel 5823 3780

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

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

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

• Soovin üürida ruumi, ruume 
kontoriks. Võib olla ka näiteks 
pool majast, 2toaline ahjuküttega 
korter. Oodatud vaid 1. korruse 
pakkumised. Ootame pakkumisi! 
Tel 5881 7143

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

• Soovin üürida 3toalise korteri 
Rakveres pikemaks ajaks, kodu-
loomi ei oma. Tel 5672 2717

• Pere soovib üürida maja Rak-
veres, hilisema ostusooviga. Tel 
5308 1705

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

• Annan üürile kõigi mugavus-
tega korteri Rakveres Lennuki 
tänaval. Hind 200 € + kommu-
naalmaksud. Tel 5552 2789

• Üürile anda värskelt remonditud 
1toaline möbleeritud korter Rak-
veres. Hind 190 €. Tel 5839 7125

• Üürile anda möbleeritud 1toa-
line kõigi mugavustega alles re-
monditud korter Rakveres, maja 
renoveeritud. Hind 210 € + kom-
munaalmaksud. Tel 520 6145

• Anda üürile möbleeritud 1toali-
ne korter Veltsis, otse omanikult. 
Tel 5624 4605

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

• Anda üürile 2toaline korter 
Loksal. Tel 5624 4605

• Anda üürile 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5192 4190

• Anda üürile 3toaline korter 
Ubjas. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Variant 1,8T 
12/1998. a, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, kliima, kesk-
lukk, 4 x el.aknad, korralik, läbinud 
tehnilise ülevaatuse 12/2018, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Cadillac BLS-08 TD, 
manuaal, palju uusi osi, sõidu-
korras. Tel 5395 2637

• Müüa Ford Focus Chia 1,6 74kW, 
2002. a, 177  000 km, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, puldiga kesk-
lukk, veokonks, kehtiv ülevaatus, 
suverehvid, talverehvid. Tel 5694 
9062

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, hõbe-
dane, sedaan, konditsioneer, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbo-
diisel, hall metallik, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, uuem salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse 02/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,6i 05/2004. a, 77kW, ben-
siin, tumesinine metallik, univer-
saal, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, talverehvidel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat 1,9TDI 
04/2003, 74kW, turbodiisel, tu-
mesinine, sedaan, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2 x el.aknad, 
veokonks, väga heas tehnilises 
korras, kehtiv ülevaatus 09/2018, 
superökonoomne, soodsalt! Rak-
vere. Tel 5903 7780

• Müüa remonti vajav traktor 
T-40. Hind kokkuleppel. Tel 524 
7073

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

• Autode kokkuost igas teh-
nilises seisus, ARKist kustu-
tamine, vajadusel lammutus-
tõendi väljastamine. Tallinn 
ja lähiümbrus, kuni 50 km. 
Töötame nädalavahetuseta! Tel 
5823 8310

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 56123431 ja 
saate teada palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Ostan kõiki marke ja igas sei-
sukorras sõiduautosi, asukoht 
ei ole määrav. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan auto, võib pakkuda kõike 
marke, ka vene omasid, maastu-
reid kaubikuid, ülevaatus pole olu-
line. Võib olla kaua seisnud, hind 
50-2000 €. Asukoht ei ole oluline, 
hea pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Võib pakkuda automopeede, 
vene võrre, vene mootorrattaid. 
Helistage julgelt. Tel 5809 6086

• Ostan igas seisukorras auto. 
Võib olla ka piiranguga või avarii-
line. Hea pakkumise puhul kohene 
tehing. Ainult Lääne-Virumaalt! 
Tel 5878 6712



REHVID: 
175/65R14 al 28,50 € 
195/65R15 al 37,50 € 
205/55R16 al 39,00 € 
225/45R17 al 46,50 €

        /Sassi rehvid
5662 3936  
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

TORUTÖÖD
Vee- ja kanalisatsiooni-

torude sulatamine

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

M E T A L L I T Ö Ö D

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autode keretööd ja värvimi-
ne. Tel 504 0457

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

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

• Sillaxer OÜ annab rendile 
järeleveetava korvtõstuki. 
Tõstekõrgus 10 m. Töötab elekt-
ri pealt. Tel 521 8832

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Transpordi- ja hüdrotõstetee-
nus 4,5 t kandevõimega veokiga 
(kallur). Tel 5363 6990

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Kolimisteenus kiire ja mugav. 
Tel 5646 7038

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

• Katusetööd, fassaaditööd, 
siseviimistlus, korterite re-
mont, plaatimine, üldehi-
tus, vundamentide ehitus 
ja soojustamine, saunade 
ehitus, terrasside ehitus. 
fi nestbuilders@gmail.com. Tel 
5662 6483

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust, reguleerimist ja pake-
tivahetust. Tel 5307 8178

• Valmistame tellimisel puidust 
soome tehnoloogial kaheraamilisi 
aknaid (MSE ja MSU). Valmistame 
tellimisel puidust sisse- ja välis-
uksi. Valmistame vastavalt kliendi 
soovile, erinevad mõõdud ja vär-
vitoonid. Valmistame ka mööblit, 
erinevatega profi ilidega liistusid 
ja aknalaudu. Restaureerime 
vanu aknaid ja uksi. Täpsem 
info: viru.aknad@gmail.com. Meie 
veebileht: www.viruaknad.ee. Tel 
5615 7538

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

• Ettevõtte teostab terrasside ke-
vadist hooldust ja uute terrasside 
ehitust. Tel 5628 3528

• JAXMAR GRUPP OÜ pakub 
disainbetooni müüki ja pai-
galdust. Küsi lisa tel 522 0447, 
janek447@gmail.com

• Teostame korterite, eramute 
ehitus ja remonttöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 5394 6666

• ETTEVÕTE TEOSTAB EHI-
TUS-, VIIMISTLUS- JA RENO-
VEERIMISTÖID. Üldehitustööd, 
renoveerimistööd, katusetööd, 
fassaaditööd, siseviimistlustööd 
(k. a märgruumide niiskustõkked, 
plaatimistööd). Tel 5628 3528

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

• Teostame lamekatuste ja viilka-
tuste ehitustöid ning ka katuste 
remonttöid. www.melsen.ee . Tel 
5845 5717

• Teostame ehitustöid ja vannitu-
bade remonti. Tel 5656 4031

• Kaks naist teevad siseviimistlus-
töid. Tel 5386 5906

• Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja ka-
nalisatsioonitorustike, sep-
tikute ja süvaveepumpade 
paigaldus. Maaküttesüstee-
mide rajamine. Tel 502 1279, 
526 9604,  www.puurkaevu-
meistrid.ee

• Üldehitustööd, müüritööd, 
vannitubade ehitus, terasside 
ehitus, torutööd, tänavakivide 
paigaldus, parklate ehitus, 
äärekivide paigaldus. Tel 5673 
4632

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Teostame ehitus -ja remondi-
töid ja renoveerime vannituba-
sid. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, keskküttesüs-
teemid. Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Ettevõte pakub kontori- ja ko-
dukoristust, suurpuhastust ning 
ehitusjärgset koristust. Tel 5628 
3528

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsia-
list, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 
6786, Jaama pst. 5 Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

KÜTTEPUUD

OST

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnili-

sed tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame ehitus ja 
katusetöid.

Kõik ehitusest!
Tel 5668 5343, 

5686 3083

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• Ansambel, õhtujuht alates 200 
€. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Linna parim pakkumi-
ne!!!Interneti püsiühendus 
+ telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib lin-
nas ja maal. Sobib kokku Elioni 
digiboksidega. Ära muretse, kui 
Sul aparatuuri ei ole, me an-
name Sulle need tasuta!!! Uuri 
lähemalt: www.telestar.ee või 
helista tel 5552 5432

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

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

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

• Kogenud kinnisvara maak-
ler võtab müüki teie kinnis-
vara: majad, korterid ja maad. 
Tel 5664 2161

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

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463

• HRLD Finants OÜ pakub raama-
tupidamis- ja nõustamisteenust, 
ka majandusaasta aruannete 
koostamine. Suhtlus kliendiga 
e-maili ja telefoni teel või kliendi-
kohtumistel Rakveres ja Tallinnas. 
kati.nouakas@tktk.ee. Tel 525 8477

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

• Müüa aaloe, kokkuleppel kõrgus 
95-100 cm (ca 60 cm). Tel 5590 
7276

• Müüa kasutatud mööblit, kuna 
elukoha muutus (mööbel asub 
Tapal). Tel 5330 4564

• Müüa 100 rohelist kasutamata 
klaasplokki Laekveres. Tel 511 
1385

• Müüa külmkapp, mikrolainea-
hi ja alumiiniumradiaator (25 
ribi), odav! Tel 5817 4022

• Müüa soodsalt luuad ja sauna-
vihad. Tel 5829 9439

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse üm-
marguse laua, lahtikäiv, 6 tooli, 
väiksema puhveti või kummuti 
ja muud mööblit. Tel 503 1849

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

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

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

• Soovin osta lihakaste (piimakas-
te) 600 mm, 400 mm, 150 mm. Info 
tel 5351 7414 või 505 9151

• Ostan vanema merevaigust kae-
lakee kollaste või kirjute kuulidega 
(maksan 800 € ja suuremad ka 
rohkem) ja muid vanemaid naiste 
ehteid - sõled, prossid, sõrmused, 
käevõrud jne. Võib pakkuda karpi-
dega lusikaid, nõusid, vaase jne. 
ALATI aus kauplemine ja maksan 
hea hinna. Tel 5639 7329 

• OSTAN veneaegseid ja vane-
maid rahasid, tehnikaajakirju, 
raamatuid, medaleid, orde-
neid, rinnamärke, dokumente, 
fotosid, kellasid, fototehnikat, 
raadio, portsigari, habemenuge, 
taskunuge, jahitarbeid (sarvi ja 
trofeesid) ja palju muud. Kõik vana 
huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan Eesti Vabariigi kullast ja 
hõbedast meene- ning juubeli-
münte (1992-2018). Lisaks võib 
pakkuda ilusaid krooni paberra-
hasid. Maksan hästi! Tel 5590 6683

• Ostan kaubaaluseid: Eur, Fin 
ja märgistamata. Tel 5552 2789

• Ostan soomekelgu. Tel 5192 
8284

Müüa uus 
täiskomplektne 9 x 10 m 
näitushall  Maamessil
koos betoonplokkidest alusega
Hind 9500 €+km

Ja väike hall 3,5 x 6 m. 
Hind 1900 €+km

Lisainfo: 
info@technoland.ee
5345 7458
Haljala tee 5, Tõrremäe
Rakvere vald

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

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

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

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

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5569 
1610

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

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

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

• Pliidipuud! Lepp, pikkus 30 cm. 
Pakitud võrkkottidesse, 40 liitrit/2 
€. Materjal seisnud peenpalgina 3 
aastat, kuid kuna otse õuest pa-
kitud, siis vajab enne kütmist 3-4 
päeva toatemperatuuri. Transport. 
Tel 501 2326

• Müüa pellet Premium 8 mm 
(alus 975 kg) 190 €. Kott (15 kg) 
2.95 €. Järgi tulemisega Kadrina 
valda. Tel 5693 7935
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Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

EHITUS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

TUTVUS

MUU

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

Kehtib pensionäri soodustus

Kulmude keemiline värvimine 4 €

Silmade keemiline värvimine 4 €

Tule uudistama!
Tel 526 9069

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!
Telli 

Kuulutaja 
endale 
KOJU!

Internetist 
tellimine.ee

või telefonil

617 7717

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthööveldu-
se teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

OTSIN KOMPLEKS 

TEENUSE RAIE 

PAKKUJAT METSADELE.
Kat tunnused: 

15401:001:0359 

90202:005:0196 

90202:006:0024 

15401:001:0041 

90202:006:0067 

90202:001:0136 

90202:005:0078 

Info: igor@sacito.eu, 

tel 5624 4605

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

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 
5141338

• Müüa toidu- ja seemnesuurust 
kartulit “Princess”. Tel 5807 9555

• Mesi otse omanikult! Mesi 
klaaspurgis 900 g, hind 6,50 €. 
Rakveres kohale toomine ta-
suta. Rohkem infot www.mee-
meistrimesi.ee. Tel 53967664

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Tel 5354 
3002 või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise liha-
kehasid kohale toomisega. Tel 
5351 7414

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn.6  müüme vana mööblit , 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, vi-
nüülplaate ja palju muud. www.
facebook.com/anderipood. Tel 
5664 4436

• Taakasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14 müügil kevad-
mantlid, joped ja jakid. Leidub ka 
suuri numbreid

• Naiskingsepp Rägavere tee 20. E, 
T, N kell 8-15, K 11-18. Töö kiire ja 
korralik. Tel 5559 3019

• Käsitööpood: kudumid, hee-
geldused, punutised, postkaar-
did, keraamika. Olete oodatud! 
Tsentrum, II korrus. Koidula 1, 
Rakvere. Info ja tellimine tel 
5671 7720

• Elektritarvete kaupluses  LAI 
3A suur LED pirnide soodus-
müük. Hinnad all kuni 80%! 
Soodsaimad LED lambid alates 
0.49 EUR!

• LADU NÄPIL MÜÜB: broi-
leri poolkoib 1.25 €/kg, bro-
ileri koib 1.25 €/kg, broileri 
kints seljata 1.50 €/kg, seakeel 
3 €/kg, hõbeheik 2.80 €/kg, 
skumbria 2.60 €/kg. Info tel 
32 20 722

Kauplus Selena Tuleviku 6. 
Ootab teid kõiki lõpumüügile, 

kõik kaubad -50%, võimalik osta 
kotiga 10-15 kg. T-R 10-15, L 10-14

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

• Korralik nooruslik 60-aastane 
mees Lääne-Virumaalt soovib 
tutvuda püsisuhte eesmärgil 40-
50 aastase naisega, kes on enesest 
hooliv ja südamlik, kes ei suitseta 
ega liialda alkoholiga ning on vaba 
eelmisest suhtest. Tel 5696 3005

• 56 aastane sale mees, kes ei 
suitseta, tutvub noorema saleda 
naisega. Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

MÜÜD AUTOT?

OTSID UUT KODU?
PAKUD TEENUST?

Avalda kuulutus Kuulutajas!

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

TULE toimetusse
E-R 9-17

Tobia, Rakvere vald

HELISTA
32 25 093

KUULUTUSTE VASTU-
VÕTT RAKVERES 

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid” 

Vilde 6a
iga päev 10-22

www.kuulutaja.ee

• Elektritarvete kaupluses LAI
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ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 22. märts 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 10,00

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80 1,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Redis punt 1,00

Salat kg 4,00

Tomat (Poola) kg 4,50

Kurk, pikk (Poola) kg 3,00

Kurk, poolpikk 
(Poola)

kg 3,80

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 1,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Kreeka pähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Turul veel müügil:
* päikese muld 12 l - 1.48 €

* külvi- ja pikeerimismuld 12 l - 1.58 €
* tööstuskaup - riided ja jalanõud

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

HINNAD RAKVERE TURUL

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Lähtuvalt tarbijakait-
seametisse tulnud kü-
simustest ja probleemi-
dest seoses nutiseadme 
ostuga, soovitab amet 
tarbijail enne ostu soo-
ritamist hoolikalt läbi 
mõelda, millistele oma-
dustele peaks seade 
vastama ning millistel 
tingimustel seda osta 
tasuks.

Cristen Helendi,
Tarbijakaitseameti 

järelevalve osakonna 
jurist

Märkimisväärne osa tarbi-
jate pöördumistes on ajenda-
tud kiiruga tehtud valikutest 
ning hilisemast rahulole-
matusest, sest seade ei vasta 
ootustele või sellega kaasne-
vad ootamatud lisakulud või 
probleemid. Seda, kui rahule 
tarbija oma uue nutiseadme-
ga jääb, mõjutavad paljud te-
gurid.

Lisaks nutiseadme füüsilis-
tele mõõtmetele ning tehni-
listele andmetele, on oluline 
pöörata tähelepanu ka teatud 
võimalikele lisakulutustele 
ning riskidele, mis nutisead-
me ostmisega võivad kaas-
neda. Samuti tasub teada, et 
kaupleja peab tehniliselt kee-
ruka seadme müügil kaasa 
andma kasutusjuhendi.

Võimalik väärtuse 
vähenemine

Oluline on teada, et kui sea-
de on ostetud tavapoest, siis 
puudub tarbijal ostust taga-
nemisõigus, kui toode lihtsalt 
tarbijale ei meeldi. E-kaup-
lustest ostes on tarbijal aga 
õigus lepingust 14 päeva 
jooksul ilma põhjust avalda-
mata taganeda.

Küll aga peab tarbija ar-
vestama asjaoluga, et kui ta 
on asunud seadet kasutama 

ja alles siis leiab, et see siiski 
ei vasta tema ootustele, ent 
14-päevane taganemisõigus 
ei ole veel läbi, siis ilmselt 
tõusetub päevakorda seadme 
väärtuse vähenemine, sest see 
ei ole enam uus, vaid kasuta-
tud seade.

Kõige sagedasemateks 
seadme väärtuse vähenemise 
põhjusteks on asjaolud, et tar-
bija on lõhkunud seadme pa-
kendi, eemaldanud seadmelt 
kaitsekiled või on tekitanud 
seadme korpusele ja ekraani-
le kriimustusi. Seadme tagas-
tamisel kaupluse esindusse 
oleks kindlasti mõistlik tar-
bijal koos kauplejaga fiksee-
rida selle seisukord kirjalikult 
ning võimalusel ka fotodega.

Postiga tagastamisel on pa-
rimaks viisiks seadme seisu-
korra fikseerimine fotode ja 
videote abil, mispuhul võiks 
kindlasti olla nähtav ka selle 
jäädvustamise aeg. Seadme 
seisukorra fikseerimine võib 
aidata ära hoida võimalikke 
vaidlusi seadme väärtuse vä-
henemise osas.

Milliste lisakulutustega 
peaks arvestama?

Tavaliselt on nutiseadme 
rakenduste ja funktsiooni-
de kasutamise lahutamatuks 
osaks kuutasulised sidetee-
nuse paketid. Sideteenuse 
paketi valimisel lähtu enda 
tegelikest vajadustest ning 
nutiseadme võimekusest. Ei 
ole mõistlik valida sideteenu-
se paketti, mis sisaldab endas 
suurt interneti mahtu videote 
ja filmide vaatamiseks, kui te-
gelikult ei kavatse rakendada 
sa nutiseadet kordagi eelni-
metatud eesmärgil.

Enda nutiseadmele sidetee-
nuse paketi valimisega kiirus-
tamisel võib tekkida olukord, 
kus mõistad, et oled valinud 
vale paketi, aga kuna oled 
sõlminud tähtajalise lepingu, 
siis sellest taganemiseks pead 
maksma leppetrahvi või le-
pingu muutmiseks lepingu 

muutmise tasu.
Kuna nutiseadme puhul 

on tegemist pigem kallima 
esemega, siis oleks mõistlik 
kaitsta seda kriimustuste või 
põrutuste eest vastavate kait-
sekilede või kaitsekaantega. 
Nii võid ennetada ka võima-
likke probleeme ja vaidlusi 
kauplejaga seadme garantii 
või pretensiooni esitamise õi-
guse puhul.

Harvad ei ole juhtumid, 
kus nutiseadme mehaaniliste 
vigastuste tõttu on lõppenud 
automaatselt selle garantii 
ning lisaks keeldub kauple-
ja ka pretensiooni esitamise 
korras tarbija nutiseadet pa-
randamast, viidates kriimus-
tustele ja põrutusjälgedele.

Nutiseade peaks 
vastama regioonile

Nutiseadme ostmisel eelista 
pigem ametlikku maaletoo-
jat või usaldusväärset kaup-
lejat. Kahtlasest kauplusest 
või veebipoest ostes, kus ka 
nutiseadme hind võib olla 
ahvatlevalt soodsam, võib 
esineda risk, et seade ei vasta 
Euroopa regioonitunnuste-
le ja ei pruugi seetõttu Eestis 
töötada.

Näiteks on olnud juhtu-
meid, kus ostetud nutitele-
fon ei toeta Eesti mobiilside 
töötamise sagedust, mistõttu 
võib siseruumides olla levi 
lünklik ning maapiirkonda-
des esineda suuri leviauke. 
Lisaks on esinenud teatud 
regioonitunnustele mittevas-
tavate seadmete puhul prob-
leeme avalikult välja reklaa-
mitud teenuste, soodustuste 
või lisaväärtuste rakendamise 
osas.

Näiteks Eestist ostetud 
Samsungi nutitelefonis ei 
olnud võimalik aktiveerida 
tasuta nutiseadme ekraani-
kindlustust „Samsung Screen 
Care“. Samas Samsungi ko-
dulehel välja toodud info ko-
haselt oli antud mudeli puhul 
võimalik see aktiveerida, kui 

seade on ostetud Balti riiki-
dest.

Hiljem selgus, et telefon ei 
vasta Balti regiooni tunnuste-
le, mistõttu ei olnud võimalik 
Samsungi kodulehele välja 
reklaamitud ekraanikindlus-
tust rakendada. Vastava re-
giooni tunnusteta nutisead-
me puhul võib problemaatili-
seks osutuda ka remontimine 
või hooldamine. 

Uuri kaupleja kohta 
rohkem infot

E-kauplusest ostmise pu-
hul tasub teha kaupleja enda 
suhtes eeltööd, et välja sel-
gitada, kas tegemist on ausa 
kauplejaga või petturiga. 
Näiteks vaata esmalt kauple-
ja ametlikku nimetust, asu-
kohta, müügitingimusi, Eesti 
e-kauplejate puhul kontrolli 
ka tarbijakaitseameti ning 
tarbijavaidluste komisjoni 
musta nimekirja. Hinda ka ül-
dist veebi väljanägemist, kas 
see tekitab usaldusväärsust 
või mõjub pigem petulehena.

On Eestiski olnud juhtu-
meid, kus alles turule tulnud 
mobiiltelefone pakuti äsja-
loodud e-poes ülisoodsa hin-
naga, seejuures tuli telefoni 
tellides kõigepealt maksta 
pool ostusummast ette. Te-
lefoni ükski tarbija aga ei 
saanud. E-kaupluste nimesid 
tasub ka internetiotsingusse 
panna, et vaadata, mida räägi-
vad teised tarbijad konkreetse 
kaupleja kohta.

Ettevaatlik tuleks olla ka 
järelturult eraisikult nuti-
seadme soetamisel. Eraisikult 
ostmisel ei saa kindel olla sel-
le päritolus või ajaloos. Esi-
neda võib risk, et seade on 
varastatud ning kantud musta 
nimekirja. Samuti ei rakendu 
eraisikult ostmisel tarbijale 
müügisätted, mistõttu ei ole 
võimalik pöörduda enda õi-
guste kaitseks ka tarbijavaid-
luste komisjoni poole. Eraisi-
kud peavad oma erimeelsused 
lahendama kohtus.

Tähelepanelik nutiseadme 
ostja saab maandada riske
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Kolme Soome noore 
poolt asutatud firma 
A8 Entertainment tõi 
veebruaris-märtsis ai-
na popimaks saavate 
Abi Goes Tallinn reisi-
de raames ühtekokku 
üle 5 500 abituriendi 
Eestisse kooli lõppu tä-
histama.

Ülo Külm

Erinevad abiturientide 
grupid pidasid neil nädalatel 
vägevad peod koguni kol-
mes suures hotellis – Virus, 
Olümpias ja Meritonis.

Tähelepanuväärne on, et 
seekord ehitati osade abitu-
rientide tarbeks Meritoni ja 
Olümpiasse ainult konkreet-
selt neile mõeldud ööklubid. 
Kusjuures korraldajad tõid 
hotellide spetsiaalsetesse pi-
dutsemiskohtadesse koguni 
kaks suurt autokoormat heli- 
ja valgustehnikat ning muud 
peoks vajalikku alates punas-
test vaipadest, lõpetades vä-
liprožektoritega.

Tallinn kui Põhjala Ibiza
Reisi maksumuseks on 119 

eurot, noored seda liiga kal-
liks ei pea. Vahemärkuse-
na, kõik osalejad on 18- või 
19-aastased, seega täisealised.

Teisest küljest sisaldab hind 
päris palju: nii laevasõite, 
ööbimist hotellis, kui ka hea-
tasemelist kultuuriprogram-
mi, näiteks veebruaris esines 
Teflon Brothers (ühtekokku 
kuus kontserti) ja märtsis 
Reino Nordin.

Kevadine paadinäitus 
tõi meresõbrad kokku

Eelmise nädala 
lõpus toimus Eesti 
Näituste messikes-
kuses kolmel päeval 
taas küllaltki popu-
laarne Meremess. 
Tundub, et antud 
mess kasvab iga aas-
taga, vähemalt paljud 
seal varemgi kohal-
käinud meresõbrad 
nii kindlalt väidavad. 
Ja ilmselt tõsi see on, 
eksponaate – paadid, 
kaatrid, purjekad, muudki nende kõrvale juurdepoogitut – 
jagus kolme (messi)halli.

Täpsustuseks, eksponente oli 105 ja näha sai 200 veesõi-
dukit. Osalejate ring ulatus Eestist, Lätist, Leedust, Soomest 
Itaaliani.

„Pagan, seda superkaatrit tahaks küll endale. Aga maksvat 
uskumatud poolteist miljonit eurot! Mitte iialgi pole ju või-
malik sellist summat kokku ajada,“ kurvastas ühte vingei-
mat „paati“ pikalt imetlenud härrasmees.

„Meremess ongi ainult rikastele mõeldud. Tavalisel ini-
mesel pole siin midagi teha, väheke korralikum lihtsaimgi 
paat maksab päris palju,“ nentis ka tuttav viiekümnendates 
ettevõtja.

Muide, märkimisväärne osa messil pakutud paatidest oli 
Eestis tehtud.

„Kiirkaatriga oleks suvel lahe merel sõita küll!“ unistas 
seevastu kahekümnendates neiu põnevast mereseiklusest.

Tegelikult jagus messil tegevust neilegi, kes ise pole ei 
paadiomanikud ega meresõitjad, aga mereliste tegevuste 
vastu huvi tunnevad. Veeteede Amet, Muinsuskaitseamet, 
Politsei- ja Piirivalveamet jt merega seotud asutused ning 
ühingud pakkusid huvitavat ja harivat materjali meresõidu 
ning sellega seotud valdkondade kohta. Merepäästjadki olid 
kohal – õpetasid võtteid ja põhimõtteid enese ja teiste pääst-
miseks.

Ülo Külm

Pühapäevast toimuvad 
muudatused Elroni 
sõiduplaanides

Alates 25. märtsist muutuvad mõnede Tallinn-Narva, 
Tallinn-Aegviidu ja Tallinn-Pääsküla liini reiside sõidu-
plaanid. Muudatused on tingitud suveajale ülemineku-
ga kaasnevate rahvusvaheliste reisirongide sõiduplaanide 
muutumisest.

Suurimad muudatused on Tallinn-Narva liinil, kus on 
muudatusi nii hommikustel väljumistel, ekspressreisidel kui 
ka õhtusel Narva-Tallinn reisil.

Tallinn-Aegviidu liinil toob suveaeg kaasa kolme reisi 
sõiduplaani muutuse – lõunane Tallinn-Aegviidu reis hak-
kab väljuma senisest 13 minutit varem ehk kell 13.35 ja 
pärastlõunane reis väljub Tallinnast kell 17.03 ning Aegvi-
idu-Tallinn reis alustab sõitu kell 15.26.

„Läänesuunal jääb käigust ära Tallinn-Pääsküla hommi-
kune väljumine kell 7.10 ning lisandub väljumine kell 9.58. 
Minuti võrra muutuvad Tallinn-Pääsküla hommikuse reisi 
(väljumisega kell 8.22) Hiiu ja Kivimäe peatusest väljumise 
ajad ning osadel õhtustel reisidel Nõmmelt väljumise kellaa-
jad,“ lausus Elroni kommunikatsiooni- ja turundusjuht Ma-
riis Adamberg. „Muutuvad ka mõnede reiside väljumisteed 
Balti jaamas.“

Sõiduplaanid on leitavad Elroni kodulehelt ja ooteplat-
vormide infostendidelt.

Kuulutaja

Üha enam Soome abituriente 
tähistab kooliaja lõppemist Eestis

Huvitav fakt. Soome abi-
turient Joel Pirinen sattus 
toimunud Tallinna reisist 

niivõrd vaimustusse, et tegi 
sellest koguni eraldi laulu, 

õigemini hümni. „Abiristeily 
Anthem“ kujutab endast 
uut varianti legendaarse 

Juice Leskineni Grand Slami 
laulust „Eesti (On My Mind)“, 
kaasajastatult ja noortepä-

raselt räpp, pluss elektrooni-
lise tantsumuusika võtmes.

„Luureretkel“ noorte peol, kus esines Reino Nordin. 
Foto: Ülo Külm

A8 Entertainmenti turun-
dusdirektor Tommi Pura 
andis veebruaris Meritonis 
AGT ettevõtmisest täpse üle-
vaate: „Noored tahavad just 
noorte poolt organiseeritud 
reise. Tallinnasse tullakse 
peamiselt seetõttu, et näiteks 
Rootsi, Stockholmi, tuleks 
oluliselt pikem reis, samuti 
läheks sinna minek abiturien-
dile liiga kalliks. Tallinnas on 
k o d u n e , 
Tallinnas 
käik on 
kliendile 
s o b i l i k u 
h i n n a g a 
ja selle 
puhul on 
isegi tea-
tud täies-
ti eriline 
sära - Tal-
linnat ni-
metatakse 

hellitavalt Põhjala Ibizaks!“
Vahemärkusena. Kuulda 

on, et Abi Goes Tallinn võtab 
järgmisel aastal veelgi enam 
tuurid üles, nüüdseks olevat 
üle kogu Soome (sealhulgas 
isegi Rovaniemist) tehtud 
juba 9 000 eelbroneeringut!

Kohapealsed 
emotsioonid

Ühel ööl vastu pühapäeva 
e t t e v õ e -
tud umbes 
nel jatun-
nine „luu-
r e r e t k “ 
n o o r t e 
soomlaste 
e r i p e o l e 
t õ e s t a s , 
et kooli-
lõpetajad 
o s k a v a d 
ü l d i s e l t 
korralikult 

pidutseda. 
Tantsupõrand Amigos oli 

pilgeni täis ning kui natuke 
pärast südaööd soositud pop-
täht Reino Nordin lavale jõu-
dis, läks paugupealt pööra-
seks mölluks. Noored teadsid 
enamiku tema lugude sõnu 
peast ja lausa röökisid neid 
üksteise võidu kaasa.

Miks aga Soome abiturien-
did ikkagi just Eestisse tule-
vad, mis neid siin eriti võlub? 
Vantaast pärit Marju ja Laura 
arvasid nii: „Siin on lahe pi-
dutseda, on lahe seltskond. 
Ja Reino Nordini muusika 
meeldib meile samuti!“

Üks osalenud tüdruk kiitis 
aga näiteks siinset teenindust: 
„Kõik on väga vahva. Saab 
korralikult pidutseda, teenin-
dus hotellis (Viru) on kõrge-
mal tasemel. Söögi kohta mi-
dagi veel öelda ei oska, pole 
jõudnud siin süüa.“

Meremessil sai näha 200 veesõi-
dukit. 

Foto: Ülo Külm

SISESTA OMA 

KUULUTUS

KUULUTUSTE

PORTAALIST.

PORTAALIST 

SISESTATUD

KUULUTUSED

ILMUVAD KA 

AJALEHES.
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Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,59 €/kg

Oma Põrsa Vaala Keskuse lihapoest
leiad peale laia ja rikkaliku valiku

sealiha ka saslõkki, grillkoote,
erinevaid grill- ja saslõkivorste

Vaala Keskuse lihapood avatud ka pühapäeviti
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