
Nr. 13 (807) 4. aprill 2014 tasuta

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300

Kas plangureklaam on minevik? lk 11Teatrileheküljed lk 8-9

KERE- JA VÄRVIMISTÖÖD KAHJUKÄSITLUS/
Stik AS | Rakvere Vabaduse tn 12 | mob 53 285 480 | www.stik.ee

TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%

UUS PEUGEOT 308

www.wiruauto.ee
Wiru Auto OÜ Kreutzwaldi 5b Rakvere
Tel. 329 5560; automüük 329 5565; peugeot@wiruauto.ee

Keskmine kütusekulu al. 3,7 l/100 km

Erihinnaga al. 12 990 €

EUROOPA AASTA AUTO 2014

Vaid üks saab olla parim!

UUS PEUGEOT 308

pakkumine kehtib kuni 30.06.2014. 

Kaskokindlustus 280 €

Tule proovisõidule 7-11 aprillil.
Kõigi proovisõitjate vahel loosime välja
nädalase Peugeot 308 kasutusõiguse.

Ideest teostuseni!

Vilde 14, Rakvere

Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

(bussijaama lähedal)

Aprill on kütteseadmete

HOOLDUSKUU

Kütteseadmete hooldustarvikud

SOODUSHINDADEGA
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Arvamus

JUHTKIRI

Viimastel nädalatel kiiresti 
kasvanud maastikupõlengute 
arv viitab sellele, et Eestis on 
alanud tuleohtlik aeg. Pääs-
teameti peadirektori käskkir-
jaga määratakse tuleohtliku 
aja alguseks kogu Eesti terri-
tooriumil 4. aprill.
Tuleohtlikul ajal võib looduses 
tuld teha ainult selleks ette-
nähtud kohtades. Metsas lii-
kujatel on lõkke tegemisel ja 
grillimisel soovitav kasutada 
riigimetsa majandamise kes-
kuse lõkkekohti, nende asuko-

had leiab internetilehelt www.
rmk.ee. 
Avalike lõkkekohtade ja grilli-
misplatside asukohti võib uu-
rida kohalikust omavalitsu-
sest. Lõkke tegemisel nii met-
sas, maastikul kui ka koduaias 
tuleb järgida tuleohutusnõu-
deid. Tuld võib teha vaid vaik-
se tuulega ja tähelepanelikult 
jälgida, et sädemed ei lendaks 
põlevmaterjalidele. Lahtist 
tuld ei tohi jätta kunagi järele-
valveta, vaid tuleb lasta lõpuni 
põleda, kustutada veega või 

summutada näiteks liivaga. 
Oluline on jälgida, et lõkkest ei 
saaks alguse kulupõleng. Tule-
tame meelde, et igasugune ku-
lupõletamine on Eestis aasta-
ringselt keelatud.
Sel aastal on päästjad kustuta-
nud juba 597 maastikutule-
kahju.
Täpsemat infot tule tege-
mise ohutusnõuete kohta 
saab päästeala infotelefo-
nilt 1524.

Kuulutaja

Eesti hakkab kehtima tuleohtlik aeg

Mäletan hästi oma esimest 
koolipäeva Taanis. Kõndisin 
sadade õppuritega koolimaja 
poole ning esmalt meenub 
nende tugeva aktsendiga ingli-
se keel ja sekka ka hõiked 
“Hej!” ning “God dag!”. 
Olin nende sõnade tähenduse 
enda jaoks selgeks teinud, sest 
tervitamist tuli ette küllaltki 
palju. Eriti riigis, kus inimesed 
on tunduvalt avatumad ja ava-
meelsemad kui tagasihoidli-
kus Eestis. Olin võõras riigis, 
kus oli võõras kultuur, võõras 
keelekeskkond, olin võõrastest 
ümbritsetud ning isegi toit oli 
võõras. 17-aastaselt oli see vä-
ga hirmutav, sest olles harju-
nud koduse toidu ja perekon-
na lähedusega, oli see katsu-
mus minu jaoks midagi ütle-
mata suurt ning keerulist.
Minu jaoks on alati olnud olu-
line hariduse omandamine, 
sest haridus ning haritus on 
justkui maja vundament - tugi, 
millel seinad ja katus püsti sei-
savad. Suur teadmistejanu oli-
gi põhjus, miks soovisin end 
proovile panna ning pakkida 
aastaks asjad, asudes Taanis 
teadmisi koguma. Arvasin, et 
lisaks Eesti tugevale hariduse-
le oleks mul vaja silmaringi 
laiendada ning tutvuda kõige 
sellega, mida lai maailm pa-
kub. Pean ütlema, et see oli 
minu elu üks õigemaid otsu-
seid.
Koolis õpitud faktiteadmised 
on olulised, kuid nende kõrval 
on hindamatu väärtusega lai 
silmaring. Oleme justkui 

unustanud, et ühiskond on 
muutuv ning selleks, et peale-
kasvav põlvkond oleks tubli ja 
agar, on vaja anda talle osku-
sed, mida ühiskond nõuab. 
Nendeks on kohanemisvõime, 
lai teadmiste pagas, oskus end 
pidevalt täiendada ja arenda-
da. Mobiilses maailmas on 
nendeks ka teadmised kultuu-
ridest ja keeltest, kuid sellest 
jääb praeguses koolisüsteemis 
väheks.
Olen 25aastane ja pisikese 
Mirjami ema. Soovin, et ka mi-
nu tütrel oleks ühel hetkel või-
malus panna oma teadmised 
proovile ning minna aastaks 
välismaale õppima. See on 
võimalus selleks, et mõista, 
kui oluline on pärast aastat vä-
lismaal olekut tulla tagasi ko-
dumaale ning jagada oma 
teadmisi siinsetega. Veelgi 
enam - ma loodan, et mida 
aeg edasi, seda rohkem soovi-
vad noored minna välismaale 
õppima. Kui lõpuks tagasi tu-
lin, oli täielikult muutunud 
minu arusaam maailmast ning 
tänu iseseisvusele ja avastus-
tele õppisin enda kohta nii 
mõndagi uut. See kõik viis 
mind lõpuks õppima juuksu-
riametit ja sealt edasi Tallinna 
Tehnikaülikooli rahvusvahe-
liste suhete erialale. Oma vali-
kud ja hinnangud olen piltli-
kult öeldes võlgu Taanile.
Kuid kui nüüd ausalt öelda, 
siis kogu eeltöö selleks, et üld-
se minna Taani õppima, oli vä-
ga keeruline. Nii nagu ikka, ei 
olnud ka minu vanematel nii 

suurt summat välismaal õpin-
gute jaoks. Raha saada aitasid 
mind nii sugulased kui ka ette-
võtted, kellel oli võimalus hak-
kajaid noori toetada. Neile tuli 
kirjeldada, miks ma üldse soo-
vin Taani minna, mida soovin 
elus teha ning nii mitmeski et-
tevõttes tegin toetuse eest ka 
kõvasti tööd. Kuid kui nemad 
ei oleks minusse uskunud, ei 
oleks mul sellist võimalust 
tekkinud. 
Tegelikult peab ka Euroopa 
Liit oma noortesse uskuma 
ning nendesse investeerima. 
Eks ole haridus pikaajaline in-
vesteering, mille tulemust 
näeme alles aastate ja aastate 
pärast, kuid kuidas teisiti? 
Hetkel on selliste kogemuste 
saamine vaid rikaste privileeg 
- elame ühiskonnas, kus raha 
määrab selle, milline on tule-
vik. 
Ma tahan, et kõigil oleks või-
malus end täiendada ja juurde 
õppida, hoolimata sellest, kui 
paks või õhuke tema rahakott 
on. Välismaal õppimine ei tohi 
olla privileeg, vaid peab olema 
võimalus igale tublile güm-
naasiumi- või kutsekooliõpila-
sele. Ma kandideerin lähene-
vatel Euroopa Parlamendi va-
limistel sotsiaaldemokraatide 
nimekirjas ning seda selleks, 
et nooruslikud ja julged mõt-
ted ka Euroopas kuulda oleks. 
Kui noored ise oma ideid teoks 
ei tee, siis kes teeb?

Liina Raud

Väärtushinnangud
õpingutest välismaalPalju kisa, vähe 

villu
Kohaliku ja väikese meediaväljaandena pole Kuulutaja välis-
teemasid eriti kajastanud. Nüüd aga mõtlesin, et poetan sõ-
na sekka. Saab vähemalt välja öeldud. Teemaks muidugi Uk-
raina, Venemaa ja Euroopa Liit. 
Tegin hiljuti intervjuu Europarlamendi saadiku Tunne Kela-
migi (see ilmub kunagi hiljem, tööplaanis seisab, et enne 
Europarlamendi valimisi). Ma ei saanud ilma otsese küsi-
museta: “Mida te seal Europarlamendis teete, miks te käite 
nagu kass ümber palava pudru? Miks te ei võta kätte ja ei 
kehtesta Venemaale kõige rangemaid sanktsioone? Nüüd ja 
kohe!” Küsimuse lõpetasin retoorilise pominaga: “Või on ka 
Europarlament ja Euroopa Liidu riigid ärimeeste käpa all, 
kelle huvidega sanktsioonid kokku ei lähe?”
Tunne Kelam ausa mehena ei hakanud keerutama ja vastas 
otse, et jah, nii see on, äriringkondade ja mõnede riikide 
surve on suur. Temale endale see ei meeldivat, ta püüdvat 
kogu aeg selgitada, et praegused järeleandmised maksavad 
hiljem kümnekordselt kätte, ka majanduslikus mõttes, aga 
olukord on nii nagu on. 
Uurisin edasi, et millised on need riigid, millele ei meeldi 
sanktsioonid, ja vastuseks tulid Itaalia, Prantsusmaa ning, 
üllatus-üllatus, Saksamaa! Kui ma ei eksi, siis viimase kants-
ler Merkel oli see, kes julges kahelda Venemaa presidendi 
Putini terves mõistuses, aga millegi pärast räägib suu üht, 
otsused ja teod aga teist.
Euroopa Liidu hambutus Venemaa suhtes ei viita millelegi 
muule, kui asjaolule, et majanduslikult võib see ühendus ju 
toimiv olla, kuid (välis)poliitiliselt ei oma EL sisuliselt mingit 
võimu. Õigemini: omaks, kui omavahel suudetaks välispolii-
tikas kokku leppida, kuid seni pole see õnnestunud. Andke 
andeks, kui kedagi solvan, aga Euroopa Liidu avaldused Ve-
nemaa suhtes viimasel kuul sarnanevad lammaste määgi-
misega. Vanarahvas ütles selle kohta, et palju kisa, vähe vil-
lu.
Ma väga loodan, et NATO on rohkem tegude-, kui jutuorga-
nisatsioon. Mina küll ei julge välistada, et Putinil tuleb pähe 
hakata seisma Kohtla-Järvel elavate “kaasmaalaste” õiguste 
eest ja kui Vene vägede sissemarsi ajal hakkab NATO ka 
plaanima, kooskõlastama, uuesti kooskõlastama jne, siis on 
suur jama majas.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA

1. aprillil teatati politseile, 
et Vinnis Tiigi tänaval asu-
vas korteris toimus tüli ja 
selle käigus pigistati 62aas-
tast naist käest, tekitades 
talle valu.

31. märtsil teatati politseile, 
et Tapal Hiie tänaval asu-
vast korterist varastati 100 
eurot. 

29. märtsil kella 15.20 paiku 
peksti Väike-Maarjas Vao 
külas 36aastast naist. Polit-
sei viis kahtlustatavana 
jaoskonda 24aastase mehe.

29. märtsil teatati politseile, 
et Tapa vallas Saiakopli kü-
las tungiti talumajja ja va-
rastati metallesemeid, vask-
kaablit ning muid asju. 
Kahju on täpsustamisel.

Ööl vastu 27. märtsi lõhuti 
Rakveres Linnu teel seisnud 
kaubikul Mercedes Benz 
kütusepaak ja varastati 50 
liitrit diislikütust väärtusega 
65 eurot. Kütusepaagi lõh-
kumisega tekitati 398euro-
ne kahju. Samal ööl lõhuti 
ka Vabaduse tänavale pargi-
tud kaubiku Ford Transit 
kütusepaak ning varastati 
70 liitrit diislikütust. Esialg-
ne kogukahju on 89 eurot.

Kuulutaja

Tänavu kevadel on Äntu mat-
karaja Sinijärve ja sealse telki-
misplatsi vahetus läheduses 
RMK maadel kavas läbi viia 
raietööd. Raietööde põhjuseks 
on hariliku kuuse ulatuslikud 
kooreüraskikahjustused, mis 
on hävitanud Sinijärve-äärse 
kuusiku. 
Ligikaudu kolme hektari suu-
rusel maa-alal teostatakse sa-
nitaar-lageraie, mille käigus 
raiutakse maha kõik kahjusta-
tud kuused. Alles jäetakse 
männid, lehtpuud ja säilik-
puude eesmärki täitvad puud. 
Pärast raietööde lõppu taas-
metsastatakse maa-ala harili-
ku männiga.

Milleks on raietöö vajalik? Tä-
nase seisuga on telkimisplatsi 
ümbritsev ala praktiliselt hävi-
nud. Augustis 2010 tekitas 
torm Äntu maastikukaitsealale 
hulgaliselt kahju ning osaliselt 
sai tormist kahjustada ka jär-
vede ümbrus. Kuna tormi-
murrud on järvede ümbruses 
koristamata, siis on see soo-
dustavaks teguriks kuuse-koo-
reüraski tekkele ja levikule. 
Viimase kolme aasta jooksul 
on üraskite kahjustatud maa-
ala suurenenud märgatavalt. 
Kuuse-kooreüraski uue põlv-
konna lendlus algab tavaliselt 
juuni alguses. See on aeg, mil-
lal kahjurid asustavad ja mu-

nevad uue põlvkonna kahjus-
tuse läheduses väliselt tervete-
le puudele. Üheks kahjustuse 
leviku tõkestamise mooduseks 
on kahjustatud puude raiumi-
ne enne juunikuud. Raie käi-
gus viiakse koos metsamater-
jaliga metsast ära ka kahjurpu-
tukate rajatud haue. Seega 
peab kahjustuskollete likvi-
deerimisega alustama keva-
del, vastasel juhul levib kah-
justus edasi ning järvi ümbrit-
sevad kuusikud võivad lõpli-
kult hävineda.

Kuulutaja

MÕNE REAGA

Riigikooli asukoht Lääne-
Virumaal pole ikka veel selgunud
Asjasse puutuvad ringkonnad lootsid, et lõppeval nädalal 
saab selgeks, kuhu Lääne-Virumaale luuakse riigikool, kuid 
valitsusevahetus lükkas otsustamisprotsessi vähemalt kahe 
nädala võrra edasi.
Teatavasti on kõige suuremat initsiatiivi riigikooli saamise 
vastu üles näidanud Kadrina vald, mis on vastu võtnud ka sel-
lekohalise volikogu otsuse.
Nimelt on valla soov, et Kadrina Keskkooli baasil moodusta-
taks riigi hallatav gümnaasium. 
Riik omakorda on pakkunud, et riigigümnaasium peaks asu-
ma maakonnakeskuses Rakveres, kuid Rakvere linn on selle 
vastu, soovides jätkata kahe eraldiseisva ja linna haldusalasse 
kuuluva gümnaasiumiga. Lääne-Virumaa riigigümnaasiu-
miks on end pakkunud ka Haljala Gümnaasium, kuid selle 
soovi lükkas riik tagasi.
“Hetke seisuga taotleme riigigümnaasiumit Lääne-Virumaal 
vaid meie,” kinnitas Kadrina vallavanem Erich Petrovits. “Het-
keks on otsustamine siiski päevakorrast maas, sest uus minis-
ter tahab end asjaga rohkem kurssi viia.”

Aivar Ojaperv

Politsei otsib linnavalitsuse hoovis 
liiklusõnnetuse põhjustanud juhti
28. märtsil ajavahemikul kell 7.40-10.40 sõitis tundmatu sõi-
duk Rakveres Tallinna 5 hoovis (linnavalitsuse hoovis) otsa 
pargitud sõiduautole Mazda 5. Juht lahkus peale liiklusõnne-
tust sündmuskohalt.
Rakvere politseijaoskonna avariigrupp otsib liiklusõnnetuse 
põhjustanud juhti ja pealtnägijaid. 
Kõigil, kel on infot, palutakse helistada politsei telefonidel 
5329 2883 või 322 2779.

Kuulutaja

Kooreüraskid hävitasid
Äntu matkaraja äärse kuusiku

*Osta SNICKERS Workwear 
kapuutsiga Soft Shell 
ja saad KINGITUSEKS 

DIADORA Nimbus turvajalanõud! art 157602-80013

art 1219/04 
või art 1219/5804
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ERAKORDNE PAKKUMINE – 
SOFT SHELLI OSTJALE KINGIME TURVAJALANÕUD KAUBA PEALE*

SNICKERS Workwear 
kapuutsiga Soft Shell  

art 1219/04, art 1219/5804

Moodsat, sportlikku ja nägusat jakki võib kanda 
aastaringselt. Tuule- ja veekindel ent hingav jakk 

on valmistatud pehmest ja elastsest 
3-kihilisest Soft Shell materjalist.  

Materjal: 100% polüester, 285 g/m². 
Värv: 04 - must, 5804 - digiprint

HIND 124.- €

DIADORA Nimbus 
S3 HRO SRC turvakingad

art 157602-80013

TAVAHIND 99.- €
Vetthülgavast nubuck-nahast pealsete ja võrkvoodriga 

jalanõude kahevärviline nitriiltald talub õli ja mitmeid kemikaale, 
hea löögisummutus. Komposiitnina, APT-turvatald ja E.V.A. 

anatoomiline eemaldatav sisetald. Värv: must/kollane

TALLINN

Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

TARTU

Aardla 114, Ringtee 37a

PÄRNU

Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE

Pikk 2

VILJANDI

Riia mnt 42a

JÕHVI

Tartu mnt 30

VÕRU

Piiri 2

VALGA

Vabaduse 39

NARVA

Tallinna mnt 19c

HAAPSALU

Ehitajate tee 2a

PAIDE

Pikk 2

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
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KOOLITUS

Töö

Maris Marko

Kes on täiskasvanud õppija?
Täiskasvanud õppijaks loetak-
se kutsehariduses vähemalt 
25-aastaseid õpilasi. Aastate 
lõikes on selliste õppijate arv 
pidevalt kasvanud, olles Eestis 
2012/2013. õppeaastaks tõus-
nud 6101 õpilaseni ning moo-
dustades kõigist kutseõppuri-
test ligikaudu 23 protsenti.
Täiskasvanute koolitus jagu-
neb tasemeõppeks ja täiend-
koolituseks. Tehakse selget va-
het, kas pärast koolituse lõppu 
väljastatakse osalejale taseme-
õppe tunnistus või tõend õppe 
läbimise kohta.
Kutseõppeasutused ei ole 
enam ammu ainult noorte 
võimalus õppimiseks, vaid 
kutseõppe tasemeõppes on 

võimalik osaleda kõigil vanu-
sest hoolimata.
Täiskasvanud õppijaks on täis-
kasvanu, kelle jaoks õppimine 
ei ole põhitegevus, vaid ta 
õpib töölkäimise, lastekasva-
tamise või mõne muu tegevu-
se kõrvalt.

Miks peaks täiskasvanu kooli 
minema?
Täiskasvanud räägivad oma-
vahel tihti tööst, samas on sel-
les valdkonnas palju problee-
me. Tutvudes küsitakse sageli 
üksteiselt, kellena töötad. Töö-
tuks jäämine mõjub enamasti 
rängalt ning mitte ainult sisse-
tulekute vähenemise tõttu. 
Seetõttu on oluline olla kursis 
ja mõelda ka sellele, mida ma 
täna vajan, oskan, suudan ja 
kas peaksin hakkama saami-
seks tulevikus midagi juurde 
õppima. Täna, mil töötingi-
mused ja keskkond kiiresti 
muutuvad ning võetakse kasu-
tusele uusi tehnoloogiaid, on 
tööealise inimese pidev ene-
setäiendamine hädavajalik. 

Mis see maksma läheb?
Kutsehariduse omandamine 
Rakvere Ametikoolis – riigikut-
seõppeasutuses - on kõigile 

soovijaile  tasuta. Täiskasva-
nute gruppides on õppetööd 
võimalik korraldada ka nii, et 
oleks võimalik haridust oman-
dada töö ja pere kõrvalt.
Õppida on võimalik õhtuti või 
nädalavahetustel, sessiooni-
dena.
Kõikidel täiskasvanud töötaja-
tel ja teenistujatel, kes asuvad 
õppima tasemekoolituse stat-
sionaarses õppevormis ja täis-
koormusega õppes, on õigus 
õppepuhkusele ja ka õppelae-
nule. Töölepingu alusel tööta-
vatel inimestel on õigus tase-
mekoolituses osalemiseks võt-
ta õppepuhkust kuni 30 ka-
lendripäeva kalendriaasta 
jooksul.
Tasemekoolitusega ja tööalase 
koolitusega seotud õppepuh-
kuse ajal makstakse töötajale 
keskmist töötasu 20 kalendri-
päeva eest. Tasemekoolituse 
lõpetamiseks antakse täienda-
valt õppepuhkust 15 kalendri-
päeva, mille eest makstakse 
töötajale töölepingu seaduse § 
29 lõike 5 alusel kehtestatud 
töötasu alammäär. Õppelaenu 
on õigus saada nendel, kelle 
õpingute kestus õppekava jär-
gi on vähemalt 9 kalendrikuud 
ja kes õpivad täiskoormusega 

tasemeõppes keskhariduse 
baasil.

Millist haridustaset täiskas-
vanud õppijalt eeldatakse?
Kutseõppeasutuse tasemeõp-
pes on täiskasvanutel võimalik 
omandada teadmisi nii kesk-
kooli- kui ka põhikoolijärgses 
õppes, samuti saada haridust 
ka neil, kellel põhihariduski 
omandamata. 
Täiskasvanutel on Rakvere 
Ametikoolis mitmeid uusi ja 
paindlikke võimalusi kutseha-
riduse omandamiseks.
Kutseõppeasutust on võimalik 
lõpetada kas kutse- või eriala-
se lõpueksamiga või kutseek-
samiga. Kutseeksami soorita-
misel saab kutsetunnistuse, 
mida tööandja võib personali 
valikul vägagi väärtustada.
Samuti on võimalik õppijal 
taotleda varasemate õpi- ja 
töökogemuste tunnustamist.
Uuel õppeaastal ootab Rakve-
re Ametikool kõiki neid täis-
kasvanuid, kes võtavad enda 
jaoks vastu otsuse ka sama 
teekond ette võtta nagu paljud 
eakaaslased. Pakutavate eri-
aladega on võimalik tutvuda 
Rakvere Ametikooli kodulehe-
küljel. 

Õppida tuleb
ka täiskasvanuna
Elukestev õpe ei ole 
pelgalt sõnakõlks, täis-
kasvanud inimesed 
leiavad üha sagedami-
ni tee koolipinki. Täis-
kasvanuõppest rääkis 
Rakvere Ametikooli 
õppedirektor Anne 
Loos.

Algas 
registreerimine 
väikeettevõtete 
koolitusele 
Algas registreerimine väi-
keettevõtete esindajate töö-
keskkonnaalasele kolme-
päevalesele koolitusele, mis 
toimub 24. aprillil Jõhvis. 
Koolitus on mõeldud ette-
võtte määratud töökesk-
konnaspetsialistidele ja väi-
keettevõtete esindajatele, 
kes täidavad töökeskkon-
naspetsialisti kohuseid. 
Koostatud õppekava ees-
märk on luua tingimused 
vastutustundliku ja profes-
sionaalse väikeettevõtte 
töökeskkonnaspetsialisti 
kujunemiseks, kes tegutseb 
vastavuses kehtiva seadus-
andluse ja õigusaktidega. 
Koolitusel käsitletakse töö-
keskkonnaga seotud teema-
sid (sh töökeskkonna ohu-
tegurid, riskianalüüs ja sise-
kontroll, valgustus, tervise-
kontrolli korraldus, esmaa-
bi jne).
Tööinspektsiooni koolitusi 
finantseerib Euroopa Sot-
siaalfond ning need on osa-
lejatele tasuta.
Registreerida saab Tööins-
pektsiooni koduleheküljel 
www.ti.ee.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 4. aprill 2014 5

Ära müü maad!

Vaid kolme aastaga on maa hind kasvanud 
keskmiselt kuni 80% ja see kasvab ka 
tulevikus.* Aga kust siis saada käibekapitali 
hooajalisteks töödeks, raha uute seadmete 
ostuks ja ehitustöödeks? Paindlikud lahendused 
oma finantsvajadustele leiad internetist 
nordichypo.ee.

Uus ja usaldusväärne laenupartner Nordic 
Hypo on kujundanud paljud oma teenused just
maaettevõtjatele mõeldes. Meie meeskonnal on 
20 aastat soliidset finantskogemust. Sind ootab
asjalik teenindus, personaalne suhtumine ja 
läbipaistvad tingimused. Nordic Hypo on 
lähim alternatiiv pangalaenule.

  Laen maa tagatisel
– sild Sinu tegudeni.

Laenukulu

Maa väärtus

Aeg

Hind

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, tutvu tingimustega www.nordichypo.ee ning pea 
vajadusel nõu meie spetsialistidega. Näiteks 10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 18% 

aastas on krediidi kulukuse määr 19,56% ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

*Allikas: Maa-amet, tehingute statistika 2010-2013

Helista meile telefonil 1553 või uuri lisa kodulehelt nordichypo.ee

Uudised

Maris Marko

Soome õpetaja külaskäik oli 
jätkuks eragümnaasiumi õpe-
tajate õppereisile Tamperesse. 
Marja Suurla juhendas Rakve-
res kahte töötuba, tutvustas 
Waldorfi- ehk Steinerikoolide 
lähenemist kunstiõppele.
„See, et kunstiained toetavad 
põhiaineid, ei olnud mõttena 
võõras juba väga vanal ajal,“ 
ütles Marja Suurla, kelle sõnul 
on loovuse arendamine Stei-
nerikoolide üks tugevamaid 
külgi. „Selles pedagoogikas 
püütakse säilitada laste kaasa-
sündinud loovust, et nad tule-
vikus oma valitud ametis saak-
sid loovalt tegutseda.“
„Steinerikoolile on ette heide-
tud, et see kasvatab kunstnik-
ke. Tegelikult kasvatame kuns-
ti abil nägema inimesi elu loo-
vuse kaudu,“ rõhutas Suurla.
Rakvere Eragümnaasiumi 
õpetajatel oli võimalik Marja 
Suurla juhendamisel õppida 

Kool näitab õppekava kunsti kaudu
Rakvere Eragümnaa-
siumi koostöö Tampe-
re Rudolf Steineri koo-
liga jätkub kunsti kau-
du. Rakveret väisas 
Tampere kunsti- ja fi-
losoofiaõpetaja Marja 
Suurla, kes tõi siia ka 
õpilastööde näituse.

Marja Suurla tutvustas näitusel iga pildi seotust õppekavaga. Foto: Maris Marko

tahvlile joonistamise võtteid, 
töötuba toimus ka lastevane-
matele ja lastele, õpiti va-
hakriitidega joonistama. Era-
gümnaasiumi pedagoogid ei 
ole enamasti Waldorfi meetodi 
õpetajaks õppinud. 
Marja Suurla tõi Rakveresse 
kaasa Tampere Rudolf Steineri 
kooli õpilastööde näituse, kus 
on väljas näidised 12 kooliaas-
ta jooksul valminud joonistus-
test ja akvarellidest. Suurla sõ-
nul ei valitud kõige ilusamaid 
töid, vaid pigem on näituse 
eesmärk anda kunsti kaudu 
ülevaade õpilaste arengust, 
õppeprotsessist ja õppekavade 

seotusest. Näitust vaadates 
saab aimu, mitmendas klassis 
õpitakse antiikajalugu, millal 
on õppekavas sipelgad, millal 
kalad. Ehkki Suurla väitel kooli 
eesmärkide hulka kunstnike 
kasvatamine ei kuulu, kinnitab 
piltide kõrge tase, et noored 
võiksid vabalt ka sel alal toime 
tulla. Maailmataju arendab 
selline kunstiõpe kindlasti.
Õpetaja Lena Jaago sõnul on 
Rakvere Eragümnaasiumis 
praegu suudetud selle metoo-
dika järgi õpetamine sisse viia 
1.-4. klassini. Jaago sõnul võiks 
selle suunaga ka jätkata ning 
kui aineõpetajad ei suuda 

kunsti oma ainega siduda, siis 
võiksid toetada kunstiõpeta-
jad. Tamperes hakkab kunsti-
õpetaja tunde andma alles 9. 
klassis.
„Laste õpetamine on alati väl-
jastpoolt sisse suunatud, aga 
kui me loovust tahame ärata-
da, siis peab väljast tulema im-
pulss ja loovus lapse seest,“ 
märkis Jago
Tampere laste tööde näitust 
saab aprilli lõpuni näha era-
gümnaasiumi algklasside ma-
jas. Näitus on avatud kõigile 
huvilistele.
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Ergo Korp sai esimese kitarri 
Intervjuu

Hillar Kohv

Kui Ergo Korbist ja tema loo-
mingust aimugi pole, siis võib 
alati minna Youtube`ja üle 
kuulata. Ning kui meeldima 
hakkas, siis peab arvestama 
tõsiasjaga, et jaanipäevale või 
järgmisele vana-aastaõhtule 
Ergot trubaduuriks enam kut-
suda ei saa, sest need õhtud on 
ammu broneeritud.
Ergo Korp on avaldanud neli 
CDd ning suvel on plaanis il-
mutada viies kauamängiv. Hil-
juti oli TV3 ekraanil dokumen-
taalfilm “süldibändidest” ja 
ühena kolmest näidati ka Er-
got. Film tegi Ergo meele natu-
kene mõruks, sest teda filmiti 
terve pika päeva, aga filmi sat-
tus sellest vaid väike osa.

Ergo Korp, kes olete, kust tu-

Saagem alljärgnevalt 
tuttavaks – laulja Ergo 
Korp. Muidugi kehitab 
nii mõnigi vaid pea-
voolust lähtuv muusi-
kasõber õlgu – kes see 
veel on? –, kuid samas 
eksisteerib suur selts-
kond, kelle seas on Er-
go vägagi populaarne.

lete?
Sünnipäev on 6. oktoobril ja 
sünniaastaks 1983. Ilmaval-
gust nägin Pärnus.
Huvi muusika vastu tekkis ju-
ba väga noorelt, oma esimese 
kitarri sain jõuluvanalt kolme-
aastasena. Üheksa-aastaselt 
tekkis tahtmine muusika ja 
sellega seonduva müstilise 
maailmaga lähemalt tutvust 
teha. Astusin Pärnu Laste-
muusikakooli kitarri erialale. 
Kui tavaliselt panevad lapsi 
muusikakooli vanemad, siis 
mina läksin täiesti vabatahtli-
kult, see oli mu suur soov. Mi-
nu esimeseks kitarriõpetajaks 
oli Peeter Prints (ehk endise 
nimega Peeter Štšerbakov, kes 
mängis kunagi ansamblis NE-
MO). Hiljem õppisin Marek 
Taltsi käe all. Kahjuks tuli aga 
puberteet peale ja muusika-
kool jäi 5. klassis pooleli. 
Hiljem hakkasin tegema noor-
tebändi Out Of Sight, mille 
kaks laulu  “Kas ainult” ja 
“Tuhmunud mälestus”  kõla-
sid ka Raadio 2 ja Pärnu Raa-
dios. Mõlemad laulud olid mu 
enda kirjutatud. 

Mitu plaati on teil ilmunud 
ning millal on oodata järg-
mist?
Hetke seisuga on ilmunud 4 

kauamängivat. Esimene, 
“Tuhmunud mälestus”, ilmus 
plaadifirma TopTen produkt-
sioonina 2005. aastal, selle 
plaadi repertuaar koosnes 
98protsendiliselt minu enda 
kirjutatud lauludest. Plaati ai-
tasid salvestada Audru Jõelae-
vanduse Pundi mehed. Teine 
täispikk album, “Käidud teid”, 
ilmus 2006. aastal koostöös 
produtsent Marco Margnaga, 
kes aitas meid ka kaks aastat 
hiljem, kui ilmutasime plaadi 
“ERGO”. 2010. aastal tegi muu-
sikaprodutsent Peeter Kaljuste 
ettepaneku koondada pari-
mad lood albumile “Minu pa-
rimad”, mis ilmus kogumiksar-

jas “Kuldsed eesti šlaagrid”.
Kuna mul on nüüd oma isiklik 
stuudio, siis uus plaat peaks il-
mavalgust nägema selle aasta 
suvel. Loodetavasti.

Kas meenub mõni naljakas 
või põnev seik mõnelt esine-
miselt?
Aastate jooksul on olnud iga-
suguseid juhtumeid, küll on 
naised lava ees rinnad paljaks 
võtnud jne... Ei saa kahjuks 
kõike välja rääkida, muidu 
saaksin pärast mõne fänni 
käest tappa. Pean arvestama 
sellega, et pakun inimestele 
meelelahutust ja inimene tu-
leb ennast kõrtsi ning pubisse 

välja elama ja on seal hoopis 
teistsugune kui igapäevaelus. 
Seega näen pidevalt igasugu-
seid asju: näiteks kuidas abi-
elunaine, kes igapäevaselt on 
tubli naine oma mehele ja 
ema lastele, flirdib kõrtsis mõ-
ne noore tüübiga jne... Aga see 
on kõrts või baar ja mis seal 
toimus, see sinna ka jäägu. 
On olnud juhuseid, kus mõni 
armukade mees helistab järg-
misel päeval ja küsib, kellega 
tema naine eile pubis oli. Mi-
nu suu jääb selle koha pealt 
lukku.

Teie vend Erki Korp on polii-
tik. Kas teil endal pole tekki-
nud soovi poliitikuks haka-
ta?
Pigem mitte. Ma arvan, et ma 
ei suudaks üksi võidelda voha-
va ebaõigluse vastu, kus n-ö 
rikkad ja edukad Eesti lihtrah-
vast koorivad ja talle ülevalt al-
la sülitavad. Meie rahvas ei ole 
ka nii ühtehoidev, et sellele 
vastu astuda, pigem löövad 
meie riigi inimesed käega või 
vaatavad vaikselt pealt. Mujal 
Euroopas oleks sellise riigiva-
litsemise peale rahvas tänava-
tel ja valitsus troonilt tõuga-
tud!

Teie perekond, lapsed?

Perekond on väike, aga armas. 
Perekonda kuuluvad lisaks mi-
nule elukaaslane Anne ja poeg 
Kristofer, kes on poolteist aas-
tat vana. Ja loomulikult minu 
enda ema-isa, kes minu tege-
mistele tulihingeliselt kaasa 
elavad. 

TV3 näitas dokumentaalfilmi 
süldibändidest, sealhulgas 
teist. Kas jäite filmiga rahu-
le?
Ehh....see saade tekitas minus 
vastakaid tundeid, vint oli vei-
di üle keeratud. Igal pool on 
erinev publik ja antud dokk oli 
filmitud külas, kus elas ligi 100 
inimest, seega ei saanudki eel-
dada, et kontserdile tuleb 500 
inimest.
Ja tegelikult oli seal tookord 
täitsa äge pidu! Aga kuna tele-
visioon on meelelahutus, ju 
siis tundus neile õigem mon-
teerida saade nii, et näidata 
vaid mõnda Bocki pudeliga 
härrat ja jätta mulje, et oligi 
selline pidu.
Tõetera oli muidugi selles 
sees, sest tänapäeval kainet 
publikut paraku eriti ei kohta, 
aga ma lohutan ennast sellega, 
et ega ma paku klassikalise 
muusikaga meelelahutust. Na-
tuke mõruks tegi meele see, et 
filmiti terve pika päeva, aga 

H
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“Muusika, mis küll viima-
sed 8 aastat on olnud 
rohkem töö kui hobi. Li-
saks reisimine, filmi-
kunst ja viimasel ajal on   
huvide hulka lisandu-
nud ka lennundus ja len-
damine.

Marvi Taggo

Särav Elonna on laval ikka 
suures plaanis olnud. Nagu ka 
päris elus, kus ta tänaseni 
märkamata ei jää. Prouat ter-
vitavad inimesed tänaval, poes 
või bussi oodates: “Teie olete 
ju Elonna Spriit - tunnen ära!” 
Ja Elonna Spriit ihkab glamuu-
ri – mis siin häbeneda, see on 
tantsijannal lihtsalt veres.

Unistas balletist
“Ajakirjanikud paljastasid ku-
nagi minu sünniaasta. Ah-ah-
aaa! Aga tegelikult olen ma 
palju noorem,” flirdib daam ja 
täpsustab: “Ma sündisin siia il-
ma mitte päris nii nagu teised, 
vaid pärast seitset kuud. Kui 
vend mulle midagi pahasti 
öelda tahtis, siis ütles ikka, et 
oled enneaegne, noh, nagu 
alaarenenud või..,” naerab 
Elonna pruunide silmade väl-
kudes. 
Tegelikult pole Elonna mitte 
niivõrd enneaegne, kuivõrd 
eriline. Kujutage ette: Elonna 
on unistanud, et tal oleks poo-
le väiksemad silmad, poole 
väiksem suu ja baleriini valged 

suled nagu Helmi Puuril. Kuid 
teda, vastupidi, ehtisid mus-
tad suled ja suured pruunid 
silmad, kuhu nii mõnigi mees 
ära uppus. Kui Elonna Spriit 
käis Nõukogude Liidu ajal 
Soomes jalaoperatsioonil, kü-
siti, mis uneprogrammi peale 
panna. ”“Luikede järve”,” ütles 
vankumatu tantsijanna. Ja nii 
tehtigi.
Ühel oma eelmisel juubelipeol 
kuulutas Elonna Spriit, et ta on 
ka ooperis laulnud. “Räägi, 
mida Neeme Järvi sulle selle 
laulmise kohta ütles?” küsi-
nud seepeale Vello Orumets. 
Elonna ei jäänud vastust võl-
gu: “Ütles, et oskan laulda ma-
dala ja mahlase häälega, ai-
nult et valesti. Eri Klas lisas, et 
oleks põrandas auk, oleks, ku-
hu pea pista. Aga mõelge vaid, 
ma laulsin Tambergi ooperis 
“Raudne kodu” ja olin Ülle Ul-
la dublant,” räägib daam, muie 
suunurgas. 
“Ükskord tuligi enda arvates 
laul hästi välja. Neemegi nae-
ratas puldis. Pärast tuli korido-
ris vastu ja ma arvasin, et teeb 
komplimendi. Aga ta ütles: 
“Elonna, ma ju palusin teid 
pool tooni kõrgemalt laulda, 
kas te tõesti ei saanud aru?” 
Minu jaoks ei tähendanud 
need pool ja veerand tooni ju 
midagi,” lisab ta.

Elonna lugusid
Kauaaegne tantsupartner Ants 
Vähejaus on oma kergejalgset 
partnerit iseloomustanud kui 
natukene kergemeelset. Kord, 
kui nad hakkasid Irkutski tur-
neelt tagasi koju lendama, nä-
gi Vähejaus, et Elonna tuleb 
lennujaama, “esikusein” (sei-
nakattematerjal – toim.) üle 
õla. Vähejaus oli ise ostnud 
kalli maali ja imestas, miks 
partner seina nii kaugelt veab, 
kui neid ka Eestis poes 
müüakse. Elonna plaksutas 
oma suuri silmi ja küsis see-
peale, kas tõesti on selliseid 
seinu ka Eestis saada?
Elonnaga on igal pool seiklusi 
ja nalja saanud. Üks markant-
semaid lugusid juhtus bussi-
jaamas. Elonna Spriit küsis 
bussijaama piletikassast: “Pa-
lun mulle üks pilet Kaera-Jaa-
ni.”  “Kuhu-kuhu?” küsiti kas-
sast. “Te soovite Suure-Jaani, 
jah?” “Loomulikult,” ütles 
daam nii tähtsalt, et silm ka ei 
pilkunud, “mis mina siis ütle-
sin…”
Ajakirjanikud on tantsijannalt 
ikka küsinud, mida ta tunneb 
oma partneri vastu, kes teda 
õhtust õhtusse oma käte vahel 
hoiab. “Tunnen sama, mida 
ajakirjanikud tunnevad laua, 
tooli, paberi vastu,” vastas 
Elonna Spriit elegantse naera-
tusega huulil. “Partneritena 

oleme Antsuga alati teineteist 
täiendanud. Minu emotsio-
naalsus, tema jõud ja täpsus.”
Ants Vähejaus ja Elonna Spriit 
olid menuansambli Laine 
tantsupaar. Tol ajal oli Laine 
solistiks Heidy Tamme: “Me 
reisisime palju ringi, elasime 
tihti Elonnaga ühes hotelli-
toas. Minu meelest on ta ikka 
see suurte silmadega Elonna 
Spriit, silmapaistev daam, kes 
jääb igavesti lapseks. Aga tal 
on alati olnud seda teravat 
meelt, mida reguleerib huu-
mor. Elonna oli okteti Laine 
üheksas laine, kes kogu aeg 
lainetas ja lainetab edasi, kui 
võimalik. Ja see tal õnnestub.”
Varieteeboss Kalju Saareke: 
“Ja kui mina istun mõnel üri-
tusel mugavalt toolis nagu va-
rieteetaat kunagi, juhtub ikka 
nii, et mingil ajal tõuseb Elon-
na püsti, plaksutab kutsuvalt 
oma silmi: tahaks väga tantsi-
da. See on talle väga iseloo-
mulik. Ükskord ütles Merle 
Lilje, et kaua te seal tantsite, 
kukute veel maha, aga ei kuk-
kunud. Kui kooliajal öeldi, et 
Elonna pole niivõrd klassika-
tantsija, vaid rohkem nagu ka-
raktertantsija, arvas üks asja-
tundaja, et Elonna on kõigeks 
võimeline.”

Juubelilõhnaline tantsijanna Elonna Spriit
Hiljuti, 19. aprillil,    
pidas oma 80. juubeli-
pidu estraaditantsija 
Elonna Spriit.

Foto autor: Teet Malsroos
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kolme aastaselt jõuluvanalt
Intervjuu

saatesse läks sellest niivõrd vä-
he.
Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
Enda stuudio valmimine, pal-
ju oli esinemisi, külastasin 
paar korda Ameerikat, see oli 
väga huvitav elamus. Palju uu-
si tuttavaid, rõõmsaid nägusid 
lava ees. Uusi laule loomuli-
kult. Nagu ikka muusiku elu - 
alati jääb midagi puudu või te-
gemata. 

Millised on teie plaanid lähe-
mal ajal?
Üldiselt pole ma väga suur 
planeerija, sellepärast võtan 
mütsi maha esinejate ees, kes 

juba 2015. aasta esinemisgraa-
fikuid teevad. Tunnen, et ma ei 
taha end nii pikalt ette tööga 
siduda, mine tea, mis tuuled 
puhuma hakkavad. Aga plaadi 
tahaks valmis saada ja palju 
esineda. 

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära öel-
da?
Südamel on kogu aeg palju as-
ju, aga olen aru saanud, et 
nende väljaütlemine suurt mi-
dagi ei muuda. Kui öelda, siis 
sooviksin rohkem sallivust 
üksteise suhtes. 

Bä
nd

? “Bändi kui sellist ei olegi, 
on muusikud, kes         
aitavad teha stuudio-
tööd. Kontserte ja        
esinemisi annan antud 
hetkel üksi ERGO ehk 
siis enda nime all.
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Vii ema Unot vaatama!

Teater

MÕNE REAGA

Vali lemmiknäitleja ja lemmiklavastus
Rakvere Teater kuulutas oma kodulehel välja publikuhääletu-
se, et selgitada munapühadeks välja parim naisnäitleja, 
meesnäitleja ja lavastus 2013. aastal. Ankeedi leiab, kui valida 
avalehe tulpmenüüst „teater“, veel kord „teater“ ja siis sirvida 
paar uudist tahapoole. Kõigi vastanute vahel loositakse välja 
priipääsmeid suvelavastustele: Lääne-Virumaal Uuskülas 
Tooma talus mängitavale iiri põnevusloole “Üks pealuu Con-
nemaras” ja Palmse mõisa moonakatemajas etenduvale ko-
guperelavastusele “Mina olin veel väikene”, kus lööb kaasa 
ansambel Kõrsikud.

Rakvere pandi paari tantsuteatriga
Vabariigi 100. sünnipäevaks nelja aasta pärast jõuab lavale 
enneolematu teatrite ühisprojekt, mis näitab Eesti Vabariigi 
sajandi lugu. Osalevad 24 teatrit loositi paaridesse, et ühe 
kümnendi lavale toomiseks saaks jõud ühendada. Rakvere sai 
partneriks tantsuteatri FINE 5 ja kümnendiks 90ndad. „Ma 
arvan, et teeme sealt väga kihvti asja,“ on Üllar Saaremäe loo-
siga rahul. „Nad on väga omanäolised, nende üks eestvedaja 
René Nõmmik on teinud Rakveres varem mitmeid koostöid, 
nii et tegu pole üldse võõraste inimestega. Mulle meeldib vä-
ga ka kümnend,“ ütles peanäitejuht.

Kolm lavastust lõpusirgel
Aprillis tulevad viimast korda lavale “Suvi ja suits”, „Vend“ ja 
„Meresõitja“. 
23 lavakorda jääb lõppskooriks lavastusele „Suvi ja suits“ sä-
rava Natali Lohkiga peaosas. Viimane etendus kodulaval on 5. 
aprillil, millele järgneb veel 7. aprilli etendus Tallinna Draa-
mateatris. Kirjanik Rein Raua debüütlavastus „Vend“ on vii-
mast korda laval 30. aprillil Tartu Vanemuises, mis jääb tükile 
16. etenduseks. Viimane etendus kodulaval on 17. aprillil. 
Pokkerist ja viskist läbiimbunud „Meresõitja“ jagab viimased 
kaardid välja 16. aprillil, mil lavale jõuab tüki 35. etendus.

Tõnu Lilleorg

Tarmo Tagametsal (36) on tas-
kus näitlejadiplom Viljandi 
kultuuriakadeemiast ning seni 
tegutses ta Võru Linnateatris. 
Esitasime uustulnukale meilit-
si kuus küsimust, et lähemat 
tutvust sobitada.

Tarmo, tere tulemast kõige-
pealt! Kas Teil on varasemat 
isiklikku suhet Rakvere ja 
Rakvere Teatriga (RT)? 
Olen olnud Rakvere Teatri kü-
laline. Kas külalisest saab ar-
muke või elanik, näitab aeg.

Mis on need plussid, et otsus-
tasite tööpakkumise vastu 
võtta? 
Rakvere Teatri repertuaar, 
teatri inimesed, uued väljakut-

sed loomingus ja enda kasva-
mises.

Kust olete pärit? 
Võrumaa. Antsla vald. Kobela 
küla. 

Mis on Teie jaoks hea teater, 
millised suundumused teat-
ripildis olulised? 
Ma olen juba nii mees küll, et 
etteantud suunda mitte vaa-
data. Tähtis on teel olla või siis 
mitte. Tähtis on aru saada ja 
mõista, kas teater on elus ja 
puudutav. Hea teater peab 
murdma, lohutama, üllatama 
ning armastama. Ehitama 
ning ehmatama publikut. Kas-
vatama isiklikult näitlejat ja la-
vastajat.

Teil on Viljandi lennust mitu 
kursusekaaslast RT-s. Kas 
see mõjutas Teid pakkumist 
vastu võtma? 

Kursusekaaslaste üle on mul 
kõikjal hea meel. Olgu nad Vil-
jandis, Tartus, Tallinnas, Rak-
veres, Hispaanias. Laeval või 
lennukis. Jah, ma arvan, et me 
mõjutame üksteist. Rakvere 
linnas saab kahest taas kolm. 

Hooaeg on üsna lõpusirgel, 
kas on juba teada mõni tükk, 
kus hakkate mängima? 
On. On. On. Tean, aga ei ütle. 
Jälgige ja te näete! 

Tõnu Lilleorg

Maris Marko

Elulood on moes. Lisaks raa-
matutulvale on elulood koha 
leidnud ka teatrilaval ning ega 
Rakvere teatergi saa kehvem 
olla. Ma ei ole kunagi eriline 
elulookirjanduse nautija ol-
nud. „Uno bossa“ sai plaani 
võetud pigem kui estraa-     
dietendus, muusikaline mee-
lelahutus. Seda rolli täitis la-
vastus suurepäraselt.
Uno Loobi jaoks olen ma pisut 
noor või äärmisel juhul liiga 

vana. Ma mäletan teda laul-
mas. Aga see oli mu vanemate 
muusika, eelmise põlvkonna 
meelelahutus. Nii ei jätkunud 
etenduses minu jaoks ei nos-
talgiat ega avastamisrõõmu. 
Emal oli ehk huvitavam.
Tegelikult on Loobiga üldse 
nii, et tema elukäik polegi eriti 
põnev ega dramaatiline. Mui-
dugi on iga inimese elu huvi-
tav ja ainulaadne, kasvõi tema 
enda jaoks, aga kas tingimata 
ka üldise huvi objekt. Peep 
Pedmanson on sellest küsi-
musest absurdilähedase män-
gulisusega mööda hiilinud, 
luues terve seeria alternatiiv-
seid pöördeid ja lahendusi. 
Üleminekud tegelikkusest fan-
taasiasse on nii sujuvad, et 
fakte teadmata on üsna või-
matu tõe piiri tajuda.
Lavastaja ja kunstniku Hardi 
Volmeri ning liikumisjuhi Oleg 
Titovi tööd oli võimalik mitte 
märgata. See peaks tegelikult 
olema hea märk. Nende töö oli 

tehtud hästi ning ei torganud 
ega riivanud kuidagi. Lavaku-
jundus oli Volmerile omaselt 
napp, liikumine midagi estraa-
di ja draamalavastuse vahe-
pealset.
Aga muusika oli tore. Kiita ta-
haks Margus Grosnõi tublit 
Loobi-sooritust ning ka teiste 
näitlejate kehastatud lauljaid, 
kes olid nii Loobi-aegadel kui 
on tegelikult ka nüüd maail-
makuulsad üle terve Eestimaa. 
Nii Grosnõi kui Uno Naissood 
mänginud Toomas Suuman 
esinesid tuntud headuses. Lati 
alt läbi ei jooksnud, aga rekor-
dit ka ei püstitanud. Minu sil-
mis sai sellega hakkama hoo-
pis ansambel koosseisus Tar-

mo Kesküll, Peep Pihlak, Tar-
mo Sillaots ja Vallo Vildak. 
Bändi tegemistes – muusikas, 
liikumises, lavalises olemises – 
oli lusti ja särtsu, mida poleks 
osanud oodatagi.
Lõpuks veel ka bossa nova, see 
Brasiiliast pärit muusikastiil, 
samba ja jazz´i sulam, millel 
selles etenduses on suurem 
roll kui poksil. Kui etendus on 
läbi ja kardinad sulgunud, 
teatrimajagi selja taha jäänud, 
siis bossarütm võngub veel 
kusagil kuklas ja ehk ka jalga-
des. Uno Loobi, Peep Ped-
mansoni, Hardi Volmeri ja 
teiste valikud muutuvad eba-
oluliseks, meelde jääb muusi-
ka.

Trupiga liitus uus näitleja Tarmo Tagamets

Kaup on koos, vasakult direktor Velvo Väli, Tarmo Tagamets ja peanäitejuht Üllar Saaremäe. 
Foto: Heigo Teder

TEATRIARVUSTUS

Rakvere teatris mängi-
tav estraadietendus 
„Uno bossa ehk Uno 
Loobi seitse elu“ võiks 
olla teatriprojekt „Too 
oma ema teatrisse“. Va-
nemale põlvkonnale 
võiks see etendus meel-
de tuua helgeid mäles-
tusi. Või siis mitte.

Foto: Heigo Teder

„Vend“ räägib saatusest. Foto: Oksana Nakorchevska

Peep Pedmanson
„Uno bossa ehk Uno Loobi seitse elu“

Lavastaja ja kunstnik Hardi Volmer, liikumisjuht Oleg Titov 
(Ugala), kostüümikunstnik Kristel Maamägi.
Osades Margus Grosnõi, Toomas Suuman, jt

Esietendus 14. veebruaril Rakvere teatri suures saalis
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Tõnu Lilleorg

Erni, miks on teatril vaja vä-
lissuhteid?
Kuna Eesti on väike, tuleb osa-
ta endast märku anda väljas-
pool. Nii ka väiksel teatril nagu 
Rakvere. Mängime küll palju 
kõikjal Eestis, kuid meie käi-
mised raja taga on niivõrd har-
vad, et oli ülim aeg seda asja 
muuta. Mul on hea meel, et 
seda arvas nii eelmine teatri-
juht Joonas Tartu kui Velvo Vä-
li. 

Ameeriklane Nils Riess nägi 
üht Rakvere tükki festivalil ja 
kutsus selle tunamullu 
Ameerikasse tuurile. Nüüd 
tuli ta ise siia ja tõi lavale „Al-
gused“. Tundub nagu õnnelik 
juhuste rida.
Nii võib paista, kuid päris ju-

hus see siiski ei ole. Kui räägi-
me Soome-projektist, Nils 
Riessi lavastamisest Rakveres 
ja koostööst Ohio Northern 
Universityga, siis need said 
teoks tänu sellele, et meil oli 
tükk „Tuulte pöörises“. Sama 
materjaliga avati Rakvere Tea-
ter 1940. aastal. Üllar (Saare-
mäe – T.L.) pidas vajalikuks 
selle materjali Rakveres uuesti 
teha, kutsus siia lavastama 
Andres Noormetsa. „Tuulte 

pöörist“ nägi selsamal DRAA-
MA festivalil Tartus lisaks Nils 
Riessile ka Soome projekti al-
gataja Jussi Sorjanen.

Eelmine nädal toimus Tal-
linn Music Week, kus välis-
maa muusikaspetsid otsisid 
talendikaid eesti muusikuid, 
tihti on kuulda rahvusvahe-
listest raamatumessidest. 
Kas teatritükkidega saab ka 
nii „kaubelda“?
Jaa, teatrifestivalidel toimuvad 
lavastuste tutvustused, ehk 
showcase`id. Näiteks külasta-
sin üht sellist Edingburgh’ 
Fringe’il 2011. aastal. On ka 
täiesti showcase-festivale. 

Millistes riikides on suurem 
huvi välismaise teatri vastu?
Ma loodan, et igal pool. Iga en-
dast lugupidav riik võiks olla 
huvitatud, et tema kultuur 
jõuaks väljapoole oma piire ja 
et tema kodanikud näeksid 
head rahvusvahelist kunsti.

Eesti teatril on siin areguruu-
mi?
On, aga esimesed sammud on 
tehtud. Sügisel toimus Tallin-
nas showcase-üritus. Tänu sel-
lele käis Cabaret Rhizome 
(väiketeater Tallinnas, kus 
lööb kaasa Rakvere taustaga 
Päär Päärenson – T.L.) oma la-
vastusega „Reiv“ Berliinis, kus 
esines etendustemajas HAU 
(Hebbel am Uffer), mis toob 
berliinlastele vaatamiseks vä-
lismaiseid lavastusi. Eestis te-
gutseb sarnase põhimõtte järgi 
Kanuti Gildi SAAL (seal eten-
dus märtsis ka Soome-projekti 
teine lavastus „Petroskoi“ - 
T.L.). 
Etendus- ja tantsukunstnik 
Mart Kangro annab enamiku 
esietendusi välismaal. Ma ei 
tea, kuidas on praegu, kuid Tiit 
Ojasoo varasemate lavastuste 
esietendustel istusid välismaa 

Teater, kus ei kasutata käsikirja 
Improteater Impeeriumi etendustel puudub stsenaarium ja 
näitlejad ei tee enne etendust sekunditki proovi. 
Veebruaris sai Eesti kultuurimaastik teatri võrra rikkamaks. Il-
mavalgust nägi Improteater Impeerium, mille etendused 
sünnivad otse publiku silme all. Lugudel, sketšidel ja stseeni-
del puudub stsenaarium ning näitlejad ei tee sekunditki proo-
vi. 
Improteatri näitleja Merilin Kirbits ütleb, et Impeeriumi lava-
tegevust on keeruline sõnadesse panna ja seda peaks igaüks 
ise nägema. Kui millegagi siiski võrrelda, siis uue telesaatega 
„Palume lavale”. 
„See saade sarnaneb improteatri vormiga. Näitlejad pannak-
se ootamatusse olukorda ja sellest peab kuidagi välja tulema,” 
kirjeldab Kirbits lavategevust. „See on ülimalt lahe meelela-
hutuslik teater, kus saab naerda terve õhtu.” 
Improteater Impeerium koosneb 13 ambitsioonikast inime-
sest, kelle ühine soov on improteatri viimine paljude eesti-
maalaste südametesse ja saada kunagi päris oma maja. 
Põhiliselt esineb trupp Tallinnas ja Tartus, lisaks ka erapidu-
del. Aprillis võib neid kohata ka väiksemates linnades üle Ees-
ti. „Selleks ajaks oleme viis aastat Eesti improteatrit teinud ja 
sünnipäevakuu raames oleme liikuvamad,” lubab Merilin Kir-
bits, keda suurem publik teab telesarja „Kelgukoerad” Kairi 
osatäitjana. 
Improteater Impeerium on välja kasvanud Eesti Improteat-
rist. 

Harro Puusild

Esmaspäeval, 7. aprillil näeb 
Tapa Kultuurikojas etendust 
„Võidab see, kel on kõige hul-
lem mees“. 
Kõnealune pihtimuslik tükk rää-
gib sellest, mis tunne on olla 

Eestis 24aastane vallaline naine. 
Mängivad noored näitlejad Piret 
Krumm ja Katariina Tamm. 
Etendus kuulub praegu aina po-
pimaks muutuvasse püstijalako-
möödia žanrisse, milles on üles 

astunud Jan Uuspõld, Peeter 
Oja, Henrik Kalmet. Praegu tuu-
ritab oma komöödiaga mööda 
maad Maire Aunaste. Tükk on 
leidnud Tallinna teatrisõprade 
seas ülisooja vastuvõtu ning 

praegu annab see viimaseid 
etendusi.

Tõnu Lilleorg

Rakvere Teater kiikab välismaa poole
Kui soomlastega ka-
hasse tehtud „köök“ 
annab praegu etendusi 
Lahtis, otsib Erni Kask 
juba võimalusi uuteks 
ühisprojektideks. Ala-
tes jaanuarist on ta 
ametis välissuhete kor-
raldajana.

Pealinna menutükk Tapal

Soome publik on rohkem kaasas
„kööki“ näitleja Anneli Rahkema (pildil vasakul): „Kõigepealt 
tahan tänada Ernit, et ta selle projekti korraldamise ette võt-
tis. Väga värskendav oli sattuda kokku teisest keeleruumist 
inimestega, keda kohtasime elus esimest korda. Algne hirm 
võõra ja tundmatu ees kadus kiiresti. 
Etendused Eestis või Soomes ei erine teineteisest. Lihtsalt kü-
lalisnäitlejana kodust kaugel mängides on enesetunne kind-
lasti teine - ärevus, väsimus, värskus, koduigatsus jne. Publiku 
erinevust oli küll märgata. Soome publik on rohkem valmis 
tagasisidet andma ja oma arvamust avaldama, see tekitas 
suuremat soovi järgmisel päeval lavale minna. Soome publi-
ku puhul võisin ma rohkem kindel olla, et nad on etendusega 
kaasas, see tekitab neis mõtteid ja küsimusi, vahet pole, kas 
negatiivseid või positiivseid. Vähemalt ei jäänud peale eten-
dust tunnet, et see oli puhtalt näitleja eneserahuldus. 
Seega kutsun kolleege üles sellistes projektides kaasa tegema, 
et natukenegi rutiinist välja tulla. Sest mis seal salata, iga päev 
aastaid ja aastaid ühtede ja samade kolleegidega tööd tehes 
kipub maailmapilt üsna ühekülgseks jääma. Soome etendus-
test üle poole on veel ees, sügisel suundume Tamperesse. 
Soovin jõudu meile ja Ernile ka.“ 

Vabal ajal tegeleb Erni Kask meelsasti spordiga. 
teatrifestivalide esindajad, et 
NO99 lavastusi oma festivali-
dele saada. 
Nii et Euroopas on festivale ja 
publikut, kes oleksid eesti tük-
kidest huvitatud?
Loomulikult. Meil Eestiski üle 
kahe aasta toimuv Baltoscan-
dal ei kurda publiku puuduse 
üle. Selleks aga, et reaalselt 
midagi toimuma hakkaks, on 
väga palju tööd vaja teha.

Jah, aga Rakvere on sõnatea-
ter ja välismaa publikule jut-
tu tõlkida on raske.
Küsimus ei olegi niivõrd palju 
keeles. Pigem heas idees, riski-
julguses ja uudsuses. Rakvere 
probleem on, et uued ja ris-
kantsed ideed ei pruugi sobida 
meie tavapublikule. Kui taha-
me meeldida festivalidele, 
peame tegema nõudlikumaid 
lavastusi. Ideaalis võiks selline 
lavastus muidugi äratada laie-
mat huvi ka kodupubliku seas. 

Rahvusvaheline koostöö ri-
kastab eesti teatrit ja on põ-
nev näitlejatele?
Jah. Välismaa lavastajad on sa-
geli hoopis teistsuguse näge-
muse ja lähenemisega. Iga 
kontakt võõra ja teistsugusega 
tegelikult rikastab meid. Minu 
üheks tööülesandeks ongi lei-
da meie trupile häid välismai-
seid lavastajaid, keda siia kut-
suda. 

Kas on teada juba järgmine 
festival, kuhu lähed maad 
kuulama?
Jah, kui õnnestub saada Põhja-
maade Ministrite Nõukogult 
toetust, olen mais Rootsis vaa-
tamas laste- ja noorteteatrit. 
Samas lähema aasta jooksul 
ilmselt uut lavastust ei sünni. 
Viime lõpuni need projektid, 
mis praegu käivad. 

Foto: Heigo Teder

Osa Improteatri kollektiivist. Mehed vasakult: valgustaja 
Martin Makarevitš, näitlejad Rauno Kaibiainen ja Erki 
Aule, valgutaja Mario Saarik, näitleja Maarius Pärn, 
viiuldaja Madis Jürgens ja  kitarrist Rein T. Rebane. 
Naised: näitlejad Kati Ong, Mairi Jõgi, Merilin Kirbits ja 
projektijuht Monika Tomingas
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Aivar Ojaperv

Margus “Martiini” Martinit 
peeti spordirahva seas Kastani 
Arena maskotiks, kes oma põ-
hitöö kõrvalt ajas ühiskondli-
kus korras ka muid (spordi)as-
ju: oli kergejõustikuvõistlustel 
kohtunikuks, korraldas vahe-
peal maakonna tasandil korv-
palli, kribas endise ajakirjani-
kuna spordiuudiseid. Mis siis 
nüüd juhtus? Kui 1. aprillil asi 
avalikuks sai, pidasid paljud 
spordiinimesed seda lausa ap-
rillinaljaks.

Käed juba sügelevad
“Asjaolude kokkulangemine,” 
vastas Margus Martin. “Mõne 
kuulujutu tahan siiski kohe 
ümber lükata: ei olnud nii, et 
kui spordikeskuse eelmine 
juht Erich Petrovits Kadrina 
vallavanemaks sai, siis hakkas 
ta mind endaga kaasa meelita-

Rakvere Spordikeskuse
tegevjuht vangerdus Kadrinasse
Kadrina Sport OÜd, 
mille hallata on Kadri-
na valla spordiobjek-
tid, sealhulgas spordi-
hoone koos ujulaga, 
hakkas alates 1. april-
list juhtima Margus 
Martin, kes eelmised 
kaheksa ja pool aastat 
töötas Rakvere Spordi-
keskuse müügijuhina.

ma. Kolm kuud tagasi anti 
mulle mõista – initsiatiiv tuli 
spordikeskuse praeguse juhi 
Marti Kuusiku poolt –, et meie 
koostöö hakkab lõppema. See 
aga ei tähendanud kiiret lah-
kumist ja uste paugutamist. 
Spordikeskus on suur asutus ja 
masinavärk, kolme kuu jook-
sul andsin lepingupartneritele 
ja klientidele teada, et mina 
lahkun ning asemele tuleb uus 
mees. See, et samasse ajajärku 
jäi konkurss Kadrina Sport OÜ 
juhataja ametikohale, oli pu-
has juhus.”
Margus Martini töö Rakvere 
Spordikeskuses võtab üle Ro-
bert Salep. “Ta on tubli noor 
mees, küll ta hakkama saab,” 
lootis Rakverest Kadrinasse 
lahkunud mees. “Nädal aega 
saime koos tegutseda, aga sel-
le ajaga muidugi kaheksa ning 
poole aasta jooksul kogune-
nud infot ja kogemusi edasi ei 
anna. Eks ma aitan ka edaspi-
di, kui vaja. Huvitav on seegi, 
et Rakvere Spordikeskuse uus 
müügijuht on Kadrina juurte-
ga.”
“Mõnes mõttes on mul isegi 
hea meel, et Rakvere Spordi-
keskusega on nüüd tööleping 
ühel pool,” jätkas Margus Mar-
tin. “Leidsin uue töökoha, mis 
mulle juba esimesest päevast 
väga meeldima hakkas. See 
pakub mulle heas mõttes väga 
palju pinget. Vaatan positiivse 

Foto: Priit Verlin

pilguga tulevikku, juba on 
küpsemas plaanid, mis ja kui-
das edasi. Samas kulub kind-
lasti mingi aeg sisseelamisele, 
üritan praegu võimalikult pal-
ju informatsiooni ammutada.”
Kadrina Sport OÜ juhataja 
ametikohale kandideeris kuus 
inimest, Martini valis välja et-
tevõtte nõukogu. “Saime en-
dale spordivaldkonda väga 
hästi tundva spetsialisti,” rõõ-
mustas Kadrina vallavanem 
Erich Petrovits.
“Ma olen veendunud, et ta viib 
valla spordielu uuele tasandi-
le.”

Aga ühiskondlik töö?
Nagu juba mainitud, tegeles 
Martin Rakveres spordi korral-
damisega laiemalt. Muuhulgas 
oli ta näiteks ka Tarva korvpal-
liklubi pressiesindaja. Kuidas 
edasi?
“Tarvaga üritan hooaja viisa-
kalt lõpuni teha,” kommentee-
ris ta, “mis edasi saab, ei tea. 
Asendamatuid inimesi pole, 
küllap nad kedagi leiavad.”
“Ühiskondliku tegevusega jät-
kan, kui vaba aega leian. Esi-
kohale sean siiski töö ja seejä-
rel Kadrina valla spordiasjad. 
Põld, mida seal künda saaks, 
on väga lai, aga kui töörütmiga 
sobib, siis korraldan-organi-
seerin hobi korras ka edaspi-
di.”

Kadrina Sport OÜ vastne juhataja Margus Martin kinnitab, et teda ootab lai tööpõld.

Lihtne disaini-
lahendus muu-
tis prügikasti 
aiakujundus- 
elemendiks
Eesti ettevõtte OÜ Wood-
products kaitses tööstusdi-
sainlahenduse, mis muu-
dab standardse 240liitrise 
prügikonteineri kenaks aia-
kujunduselemendiks. Lähi-
päevadel jõuavad esimesed 
Eestis toodetud prügikasti-
ümbrised ka Eesti tarbijani.
Äriidee aluseks on esteetili-
ne probleem. Eramajade 
prügikonteinerid peavad 
olema kergesti ligipääseta-
vad, kuid samas on kontei-
nerid ise välimuselt kole-
dad ja ebahügieenilised. 
Lahendusena loodi puitsõ-
restikust prügikastikatted, 
mis sobivad enamikele ka-
sutuses olevatele prügikas-
titüüpidele. Samas ei muu-
tu prügikonteineri kasuta-
mine keerulisemaks.
OÜ Woodproducts esindaja 
Krislin Kuuskemaa peab 
toote peamisteks eelisteks 
lihtsust ja esteetilisust. 
„Prügikonteinerite sobita-
mine oma elamuga on kee-
ruline olnud juba aastaid. 
Paljud korteriühistud, aga 
ka eramajade omanikud on 
probleemi lahendanud 
spetsiaalsete prügimajade 
ehitamisega, kuid eramaja 
jaoks on need lahendused 
keerulised ja kallid. Meie la-
hendus ei ole oluliselt suu-
rem, kui prügikonteiner ise, 
kuid välimuselt integreerub 
see pea kõikide majatüüpi-
dega ning kui kasutada ma-
jaga sobivaid värvilahendu-
si, muudab see prügikontei-
neri vastavalt kas märkama-
tuks või vastupidiselt ajaku-
junduselemendiks,“ selgitas 
Kuuskemaa.
“Eestis kasutakse eramaja-
pidamistes kõige enam 
240liitriseid prügikonteine-
reid ning meie katted sobi-
tuvad kõikide enamlevinud 
240liitriste konteineritega,” 
lisas ta. “Ümbriste kokku-
panemisel tuleb lihtsalt ar-
vestada, millise konteineri-
tüübiga on tegu. Kokku 
pandud konteinerikate on 
pealt avatav ja koos katte 
kaane avamisega avaneb ka 
konteineri kaas. Konteineri 
tühjendamiseks tuleb ava-
da katte tagasein ja kontei-
ner raamist lihtsalt välja 
tõmmata. Sama lihtne on ka 
konteineri tagasiasetamine 
katteraami.” 
OÜ Woodproducts prügi-
kastikatted on valmistatud 
naturaalsest immutatud 
puidust, mis tagab nende 
vastupidavuse kõikides il-
maoludes. Katteid on kolme 
erineva kujunduslahendu-
sega ning neid on lihtne ko-
duste tööriistadega kokku 
panna ning soovi korral ise 
sobiva värviga katta. 

Kuulutaja
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Aivar Ojaperv

Kaks esimesena nimetatut on 
head küll, kuid üks nõuab ik-
kagi teatud raha ja teine osku-
si, millest kumbki, tõsi küll, 
pole ületamatu probleem. Aga 
kolmas, vanamoodne plangu-
reklaam? Reklaamiasjatund-
jad kinnitavad, et just viimane 
on üks tõhusamaid, jõudes nii 
sihtgrupini kui ka nendeni, kes 
tunnevad teema vastu leiget 
huvi.
Kas Rakvere on “plangureklaa-
misõbralik”? Selgub, et väga ei 
ole.

On ja ei ole ka
Rakvere linnas reguleerib rek-
laamimajandust linnavoliko-
gus 2012. aastal vastu võetud 
määrus. See sätestab näiteks, 
kellega ja kuidas peab välirek-
laami paigaldamise kooskõ-
lastama. Aga antud artiklis kõ-
nealusest määrusest palju jut-
tu ei tule, teemaks on, nagu ju-
ba mainitud, väikeste üritus-
te-ettevõtmiste reklaamimine, 
mitte suured (ja kallid) kam-
paaniad.
Tasuta saab oma reklaampla-
kateid riputada tahvlitele, mi-
da nimetatakse “linnaosade 
infotahvliteks”. Need asuvad 
Moonakülas, Tammiku täna-
val, Lennuki linnaosas, pursk-
kaevu pargis, Raja kaupluse 
vastas, Killustiku tänaval, Mä-
dapea teel ja Seminari tänaval. 
Seega mitte just eriti käidava-
tes kohtades, kesklinnast rää-
kimata.
Lisaks kuuluvad linnale rek-
laampinnad – kolm betoonist 
posti, mõned tänavapostide 
küljes asuvad reklaamtahvli 
alused jms - , mis on avaliku 
enampakkumiste kaudu kae-
tud rendilepingutega. Kõne-
alustesse kohtadesse reklaa-
miplakateid niisama kleepida 
või paigaldada ei tohi – tuleb 
ühendust võtta haldajaga (te-
lefoninumbri leiab näiteks be-
toonpostilt) ja enamikul juhtu-
del tuleb haldajale ka tasu 
maksta. See ei pruugi olla küll 
suur, kuid kui ootad oma üri-
tusele alla saja külalise või kui 
su ettevõtmine ei tõota mitte 
mingit majanduslikku kasu, 
siis paneb mõtlema: kas ikka 
tasub üldse ära?
“Rendilepingutes on sätesta-
tud, et Rakvere linna korralda-
tavad ja toetatavad ettevõtmi-
sed saavad reklaampindu ka-
sutada osaliselt tasuta,” täp-
sustas Rakvere linnakunstnik 

Kas plangureklaami
aeg on läbi saanud?
Kui sa tahad oma väi-
kest luuleõhtut või 
kunstinäitust korral-
dada ning rahalisi va-
hendeid suureks rek-
laamikampaaniaks po-
le, siis kuidas sa huvi-
lisi teavitad? Ajalehes? 
Facebookis? Kuulutu-
setulbal?

Teet Suur.
Ning eelmises lõigus maini-
tud reklaampostidel on veel 
üks miinus: ka need ei asu 
käidavates kohtades. Üks on 
Eesti Posti parklas Tallinna tä-
naval, teine maksuameti kõr-
val purskkaevu pargi lähistel 
ja kolmas Laial tänaval raa-
matukogu juures. Kesklinnas 
aga puudub sootuks koht, ku-
hu oma reklaam üles panna. 
On küll ilusasti kujundatud ja 
informatiivsed reklaamitul-
bad promenaadil, kuid need 
on statsionaarsed, reklaami-
des teatri, kino, spordihoone 
jne üritusi. N-ö üksiküritajail 
nendele asja pole.
Kas kesklinnas võiks ja peaks 
olema ka avalik reklaamitulp? 
“Linna tõmbekohad on palju 
muutunud, mina väidan, et 
kesklinn polegi enam kõige 
käidavam koht,” tõdes Rakve-
re linnapea Mihkel Juhkami. 
“Kõige rohkem inimesi liigub 
näiteks Kungla tänava kandis, 
kus on suured majad. Mis rek-
laamtahvlitesse puutub, siis 
ma ei leia, et sellega oleks 
suuri probleeme, sest kohti, 
kus oma reklaam avalikusta-
da, ikka leiab.”
Linnakunstnik Teet Suur soo-
vitas ürituste reklaamimiseks 
samuti tänapäevasemaid ka-
naleid. “Üha enam on info le-
vitamiseks kasutusel internet, 
näiteks sotsiaalvõrgustikud, 
kus infot saab jagada juba 
konkreetseid sihtgruppe ar-
vestades,” pakkus ta. “Võtme-
sõna on ju reklaamis n-ö 
kliendibaasi suurus ja selle 
laiendamine ehk kui palju on 
neid, kelleni konkreetne rek-
laam jõuab. Samuti ei ole sub-
kultuurid ka nii suure kande-
pinnaga, et nende tegevus, 
mis väljendub näiteks alterna-
tiivmuusika ürituste vms kau-
du, võimaldaks produtseerida 
mahukaid reklaamikampaa-
niad.”
Jah, jutt on kõik õige, kuid 
mitte veenev. Kui ma näiteks 
alternatiivmuusika kohta sü-

gavat huvi ei tunne, siis ei hak-
ka ma mitte kunagi Faceboo-
kist selleteemaliste ürituste 
kohta infot otsima. Ja ka minu 
sõbrad ei saada mulle vastavat 
infot, sest nemad ei tunne sa-
muti huvi. Aga kui ma näen 
silmanurgast plakatit ja mul 
juhtub parajasti olema vaba 
õhtupoolik, siis ei julge ma 
küll väita, et ma kõnealuselt 
ürituselt läbi ei astu. Ja just sel-
liseid “juhukülalisi” väiketegi-
jad ootavad-loodavad.

Poeomanike erinevad 
suhtumised
Siiski on reklaamplakatite ava-
likustamiseks veel üks alterna-
tiiv, mis on ürituse korraldaja-
le eriti meelepärane koht: 
kaupluste uksed ja vaateak-
nad. Paraku kohtab aga sealgi 
tõredust: mõned poeomani-
kud ei luba plakateid üles pan-
na või küsivad selle eest raha. 
Jäägu siinkohal nimetamata 
üks endast lugu pidav Rakvere 
kauplus, mis küsis reklaamp-
lakati ülespanemise eest raha, 
mis ületas 15kordselt ürituse 
piletihinna, mida see plakat 
reklaamis.
“Meie oleme küll kultuuri- ja 
spordiürituste plakateid luba-
nud tasuta üles panna,” kinni-
tas Grossi Toidukaupade jae-
keti omanik Oleg Gross. “Ma 
leian, et plakatid tulevad ärile 
isegi kasuks – tekib sünergia. 
Inimene loeb ukselt spordiüri-
tusest, aga ilmselt astub seejä-
rel ka poest läbi, kui ta uksel 
juba seisatas. Plakati ülespa-
neku eest raha küsimine on lü-
hinägelik ja arusaamatu. See 
pole nüüd küll koht, kust auto-
riteetne firma arvab heaks sis-
setulekut saada.”
Gross lisas, et loomulikult tu-
leb plakati asetamine kauplu-
se või ettevõtte juhtkonnaga 
kooskõlastada. “Kui teine osa-
pool käitub viisakalt, küsib lu-
ba ja võtab pärast üritust ka 
plakati maha, siis mina küll 
mingit probleemi ei näe.”

Foto autor: Katrin Kivi
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SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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0.48

0.68

0.23

1.28

Õun Poola
kg

Lehtsalat
(potis)
1tk

Kartul
kg

Kurk
(lühike)
kg
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7-13.04

4-10.04

VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga
. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.

0.39
0.56

-30%

3.00 €/kg

Kodulinnupasteet
130g / 3 sorti

1.38
1.94

-29%

2.60 €/kg

Rassolnik Felix
(sealihaga)

530g

0.78
1.15

-32%

4.46 €/kg

Pralineekompvekid
Teekonna
175g / Kalev

0.48
0.68

-29%

3.20 €/kg

Koorejogurt
LaCrema
150g / 2 sorti
Tere

0.88
1.28

-31%

3.52 €/kg

Vürtsikilud
Saaremaa
250g

2.883.28 3.68
3.884.88 4.78

Rullpizza
kg

P/s vorst Pere
Krakov
kg

Slaavikotlet küüslauguga
kg
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Kapsas
kg

0.25

4-10.04

Keeduvorst Lemmik
kg

Viinerid juustuga
kg

Kohupiimamuffinid
380g

4.78

3.14

3.48

1.98

Kanamaksapasteet
kg

HEA
HIND

1.48

0.78

al.0.78

0.49

0.70

0.69

0.98

0.74

1.04

4.88

0.54

0.64

2.08

0.98

al. 1.14

0.64

0.99

0.98

1.48

1.04

1.78

5.58

0.81

0.98

HEA
HIND

HEA
HIND-29%

Alates

-32%

-29%

-30%

-34%

-29%

-42%

-33%

-35%

2.96 €/kg

6.00 €/kg

7.80 €/kg

0.98 €/kg

2.76 €/kg

3.27 €/kg

1.48 €/kg

0.52 €/L

1.35 €/kg

0.43 €/L +0.08

Juustuvorst
(suitsutatud)
500g / Rannarootsi

Purustatud tuunikala Bergriver
(taimeõlis) 185g / 130g

Pähklid Zelta Rieksts
100g / 2 sorti

Suur Perenaise sai
(viilutatud) 500g
Eesti Pagar

Makaronid Dobry
(spiraal) 1kg

Vanilje sefiir
250g

Pitsa Maahärra
(singi ja seene,
külmutatud)
300g

Multipuuvilja mahlajook
Aura Fresh
2L

Hollandi juust
1kg

Pitsapõhjapulber
Tartu Mill
400g

Limonaad
1,5L

4.58 1.98 1.18 12.80 1.24
3.18 3.18 18.80 1.64

-38% -63% -32%

1.34 €/L +6x0.08 9.90 €/L 0.30 €/rull 1.60 €/kg 1.00 €/kg

5.21 €/kg

Hele õlu Karl Friedrich (6-pakk)
5%, 6x0,568L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Šampoon Head &
Shoulders 2 in 1
200ml
2 sorti

Paberkäterätikud Daisy
Clean
4 rulli

Koeratoit Amigo
1240g / 2 sorti

HEA
HIND

Kiirkaerahelbed
Nordic
500g

Pesupulber
Ariel Actilift
Professional
8kg

HEA
HIND

PÄ
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AK
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M

IS
ED
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ED

2.68

1.68

0.98

3.98

2.48

1.28

-33%

-32%

5.36 €/kg

4.90 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Kohv Paulig Classic
500g / 2 sorti

Soolaheeringas Norra,

Püütud merest (Kirde-Atlandi)
1kg

Või 82%

200g

AINULT 7.04

AINULT 9.04

AINULT 12.04

0.28

1.98

0.99

0.44

3.88

1.58

-36%

-49%

-37%

4.00 €/kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Viineripirukas
70g

P/s vorst Põhjamaine
1kg

Rapsiõli
1L

AINULT 10.04

AINULT 13.04

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

Banaan
1kg

Maitsestatud
kanafilee
1kg

AINULT 8.04

AINULT 11.04

3.88
5.88

-34%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

HEA
HIND

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3pdl!
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Voodilina
1tk

6.40

(150 x 220cm)

7.98

8.80

(200 x 220cm)

9.98

Tekikott
1tk

11.80

(200 x 210cm)

13.80

9.80

(150 x 210cm)

11.80

0.88 0.78 3.98
1.44 1.28 4.99

Kruus
(lillega)
1tk

Kinkekott M
1tk

Porivaip (80 x 50cm,
must, hall, punane)
1tk

OSTA SOODSALT!
Pakkumised kehtivad 4. aprill 17. aprill-

* Sortimendis Ahtme, Kunda, Loksa, Maardu, Tapa, Turu Kaubamaja, Paasiku, Paide, Türi, Väike-Maarja, Kalevi, Kohila, Kotka, Kari, Järveotsa, Tartu, Keila, Paldiski ja Jõhvi kaupluses

0.88

0.58

1.08

0.56

0.98

1.38

0.52

1.84

2.98

0.88

1.68

0.58

2.48

1.54

0.88

0.88

1.88

0.98

1.14

2.58

6.98

0.44

0.44

0.35

1.08

9.98

2.18

1.68

3.68

0.84

0.88

0.94

12.58

3.48

2.68

1.58

1.48

0.98

1.14

9.98

1.24

2.68

1.28

1.78

0.74

0.88

6.98

13.98

0.78

1.21

0.68

1.54

0.68

1.24

1.77

0.76

2.24

4.14

al 1.08

2.18

0.82

3.69

1.98

1.14

1.28

2.24

1.24

1.48

3.88

9.98

0.54

al 0.50

0.48

1.24

2.98

2.69

4.84

1.04

1.28

1.17

4.78

3.64

2.13

1.84

1.34

1.68

1.49

3.44

1.68

2.28

0.94

1.12

17.98

1.04

Ranna Juustuvorst 300g
Rakvere Lihakombinaat

Rukki-pala
6tk kotis
330g / Leibur

Kurgisalat sibula
ja porgandiga
520g / Salvest

Präänikud Adugs
(aprikoosimaitselise
täidisega)
250g

Mango-granaatõuna-
nektar Kean
1L

Hambapasta Colgate Total
100ml

Piimašokolaad
100g / Kalev

Marmelaadikompvekid
(maasika-kirsi maitselised)
175g
Kalev

Marmelaadipulgakomm
Fizzy Baby Jelly Pop
15g

Laima
Tibu
180g

Lihavõttemunad Halloren
(vanilje täidisega)
108g

Lepatriinud šokolaadist
5g

Plekieemaldusvahend
Liilia Color Mayeri
200g

Poolsuitsuvorst Rakvere
360g / Rakvere Lihakombinaat

Saare juust
26%, 500g

Magus mais
herned
Bonduelle

340g / 285g ja
400g / 265g

Kaneeliküpsised
Gullon
470g

Karboniseeritud
lauavesi Bonaqua
1,5L

Deodorant Old Spice
spray Whitewater
150ml

Aknapuhastus-
vahend Ajax
Super Effect
500ml

Lastevorst Lihakas
(viilutatud)
190g / Rakvere
Lihakombinaat

Juust Mozzarella Delikatess
Vigala
260g / 120g

Täisteramüsli
puuvilja
500g

Kakaoküpsised O2 Gullon
(kreemitäidisega)
176g

Karastusjook
Fanta
2L / 2 sorti

Juukselakk Wellaflex
ultra tugev
250ml

Niiskuseimaja
Metylan
Aero 3600

1tk

Saiakate 200g / Rakvere
Lihakombinaat

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder
35g / 2 sorti

Tarretise- ja kissellipulber
Alojas
al 80g
6 sorti

Šokolaad Fazer Geisha
100g

Rumm Casablanca
De Cuba 37,5%, 0,7L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Šampoon Elvital
Colorvive (värvitud juustele)
250ml

WC Puhastusvahend
Harpic Max Citrus
750ml

Põdra-hirveliha
täissuitsuvorst
250g / Nõo
Lihatööstus

Majonees
Provansaal
430g

Seakamar
(krõbe)
75g

Piimašokolaad Milka
100g / 2 sorti

Viski Ballantine´s
Finest Scotch 40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Šampoon Wella
Professional Color
500ml

Tualettpaber Lotus Soft Embo 8 rulli

Keeduvorst Doktori
(suitsutatud)
400g / Nõo
Lihatööstus

Kodune
baklazaan
580ml / 540g

Kartulikrõpsud
Lorenz Naturals
100g / 3 sorti

Tee Dilmah
20tk x 1,5g
2 sorti

Muu piiritusjook Stroh
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hüg. side Libresse
Maxi Normal 7mm
10tk

Kassitoit
Whiskas
1kg / 3 sorti

Veiseliha Kebab
200g / Luha
* Valitud kauplustes

Ukraina borš
530g / Salvest

Kartulisnackid
Pomsticks
100g / 2 sorti

Marja-puuvilja-
nektar Moja Semja
0,95L

Viin Pyat Ozer
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Laste mähe Libero
BabySoft Jumbo-pack Maxi
7-14kg (suurus 4)
54tk

Kassikonserv
Dr.Stern
400g / 3 sorti

2.93 €/kg

1.76 €/kg

2.08 €/kg

2.24 €/kg

13.80 €/L

2.60 €/kg

5.11 €/kg

5.96 €/kg

al 3.09 €/kg

3.57 €/kg

0.39 €/L

+0.08

16.53 €/L

3.08 €/L

4.63 €/kg

7.33 €/kg

3.76 €/kg

5.57 €/kg

0.57 €/L

+0.08

10.32 €/L

2.20 €/kg

12.57 €/kg

al 1.75 €/kg

10.80 €/kg

14.26 €/L

8.72 €/L

2.24 €/L

14.72 €/kg

1.95 €/kg

11.73 €/kg

9.40 €/kg

17.97 €/L

6.96 €/L

0.34 €/rull

3.95 €/kg

2.74 €/kg

9.80 €/kg

0.06 €/tk

19.96 €/L

0.12 €/tk

6.40 €/kg

3.36 €/kg

7.40 €/kg

0.93 €/L

13.96 €/L

0.26 €/tk

1.95 €/kg

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

17.04

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates

Kauneid KEVADPÜHI! Valik munavärve

2.54
23.52 €/kg

1.14
11.40 €/kg

0.42
28.00 €/kg 2.08

11.56 €/kg
0.24
4.80 €/kg

1.28
7.31 €/kg
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Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
maakler

Hubane kodu Tirbiku külas! 
Kadrina vald. KEVADINE HIND!
Hind  39 900 € 
Krunt 11 900 m², 3-tuba, 265,0 m², 
uued aknad, uus katus.
Nele Lauk: 56975217

Kena korras korter!
Rakvere, Võidu tn 86
Hind 36 990  € UUS HIND!
3 tuba, 61,4 m², I korrus, rõdu, köögi-
mööbel ja tehnika.   
Margus Punane: 504 9998

Rehielamu koos 5 ha põllumaaga.
Vinni vald, Anguse, Otsapõllu
Hind 45 000 € 
3-tuba, Krunt 53 800 m²,
korrus 1
Nele Lauk: 56975217

Avar kodu südalinnas!
Rakvere, Koidula tn 7
Hind 49 990 € UUS! 
3-tuba, 83,7 m², korrus 3/4, kamin, 
elektriküte.  
Margus Punane: 504 9998

Hea hinnaga paarismajaboks.
Rakvere, Liiva tn 12B
Hind 129 990 € UUS HIND!
4-tuba, 176,2 m², krunt 560, saun, 
vann, 2 rõdu, köögimööbel.   
Margus Punane: 504 9998

Renoveeritud maja Noonu külas! 
Vihula vald, Noonu.
Hind 79 000 € UUS!
Krunt 4,4 ha, 4-tuba, 91 m², 2 korrust, 
uued aknad, renoveeritud.
Nele Lauk: 56975217

Renoveeritud ralkmaja Piisupi külas! 
Tamsalu vald, Piisupi, Orupõhja 
Hind 79 000 € 
Krunt 2,3 ha, 4-tuba, 282,0 m², korru-
seid 1.
Nele Lauk: 56975217

Renoveeritud palkmaja.
Haljala, Tallinna 32
Hind 62 990  € UUS HIND!
3- tuba, 90 m² (II korruse võimalus), 
krunt 2260 m², saun, abihoone.  
Margus Punane: 504 9998

Talukompleks Malla mõisa lähedu-
ses
Malla küla, Viru-Nigula vald
Hind 39 000 €
3 tuba, üldpind 60,30 m², krunt 4360 
m², palkmaja, renoveeritud saun

Põhjalikult renoveeritud 3-toaline 
korter Pajus s, Linnu 2.
Hind 20 300 €
3 tuba,  58, 90 m², korrus 1/3, soojus-
tatud põrandad
Taivi Kask 5567 1233

Hubane ning armas kodu Kakumäel
Kodukaku 2, Kakumäe, Vinni vald
Hind 89 000 €
4 tuba, üldpind 120,00 m², krunt 2 
700 m², majandushoone
Taivi Kask 5567 1233

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 , faks 32 23 559
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Madalate kuludega 2-toaline korter 
Rakveres. Seminari 25, Rakvere
Hind 25 000 €
2 tuba, 48,7 m², korrus 2/3, renovee-
rimist vajav soe korter
Taivi Kask 5567 1233

Müüa Rakvere linnas Vesiveski tn 
väikese paisu taga oleva veekogu ääres 
rahulikus piirkonnas kahe korruseline 
elamu. Hoonel juurdeehitusena garaazh 
ja saun. Maja ümber väike krunt, mis 
vajab korrastamist. Krundi suurus 600 
m². HIND 56 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa kahekordne maja Päides. Teisele 
korrusele trepikoda olemas aga ei ole 
ühendatud. Teisel korrusel on olemas 
kaminahi. Pool maja vajab väljastpoolt 
renoveerimist. 7 km on kesklinnani. 200 
meetri kaugusel on jõgi. HIND 51 000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundi 
suurus 1 317 m². Krundil olemas vunda-
ment, ehitusluba ja maja projekt. Elektri 
liitumisleping olemas, vee- ja kanalisat-
siooni leping olemas. HIND 11 000 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Lääne-Virumaal, Kadrina vallas, 
Jõepere külas looduslikult väga kaunis 
kohas Pundiveski maaüksus, mille 
suurus on 2,86 ha ja s.h veealust ja Valg-
ma järve alust pinda on 0,18 ha. HIND 
52 000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa elamumaa Piira külas, Rakvere 
linna piiril looduslikult kaunis kohas. 
Krundi suurus 1 595 m². Gaas, vesi, ka-
nalisatsioon ja elekter krundil. Hind on 
käibemaksuga. HIND 13 700 EUR. Helis-
ta 5530227 Eino

Maatulundusmaa Vinni vallas  Ve kul 
mõne kilomeetri kaugusel Rakverest. 
Kaks kinnistut 5,19 ha ja 0,4 ha. Kaugus 
maanteelt 1 km. Krundi piiril allikas. 
HIND 31 000 EUR. Helista 5530227 Eino

Rakvere kesklinnas Lai 14 müüa hinnat-
ud korterelamu esimesel korrusel eksk-
lusiivne neljatoaline korter. Korter ava-
tud planeeringu ja huvitava lahenduse-
ga kujunduse poolest. Sobib kliendile, 
kes hindab kesklinna, kus kõik 
käepärane on lähedal, ja soovib nau da 
avarust omas korteris. HIND 49 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline 2-toaline korter. Korter on 
renoveeritud, aknad on vahetatud, ma-
jas toimiv korteriühistu. Korteriühistul 
plaanis maja välisfassaad korrastada sel-
lel suvel. HIND 32 500 EUR. Helista 
56814899 Kerly

Müüa Rakvere kesklinnas Võidu 70 soe 
ja päiksepoolne 3 toaline korter. Korteris 
vahetatud rõdu uks. Majal oma gaasi 
küte ja kommunaalkulud madalad. Kort-
erisse jääb sisse osa mööblit. Majas to-
imiv prügisaht. HIND 28 000 EUR. Helis-
ta 56814899 Kerly

Müüa remon  vajav korter Tamsalus 
Ääsi 8. Korteril on uus turvauks. Ümbrus 
on ilus ja roheline. Järv asub majast 5km 
kaugusel. Ühistranspordi peatus majale 
ligidal. Tänavad väga heas seisukorras. 
HIND 2 500 EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa väga soodne korter Sääse täna-
val. Roheline ja ilus koht. Aiamaa ka-
sutamise võimalus ja võimalus osta ga-
raazh. Korter vajab remon . Korter asub 
maja keskel ja on soe. Tingi! HIND 2 200 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Moonakülas Valguse tn 5 heas 
korras kahekordne elamu. Elamul mit-
mefunktsiooniline kü esüsteem, saun, 
2 vannituba, 3 magamistuba, elutuba, 
köök, garaazh, keldri korrusel töötuba. 
Sobib avarust ja privaatsust hindavale 
inimesele. HIND 105 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5814 7077 Liidia

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA (KORTERID, MAJAD) TAPAL, TAMSALUS JA KADRINAS. 
Helista 5551 8067 Roza

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA. 
ANNAME INFOT TEIE PÕLLU, METSA JA MUU 

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

MÜÜA ELAMUMAA

PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 
 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 47 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k           
H: 4250 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k            
H: 4050 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 26 000 € 
tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Vahtra pst, üp 84 m2, 2 k, 4 tu-
ba. H: 79 889 € tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H: 89 000 € tel: 51 16 466 Hel-
ve
Rakvere, Kastani pst, üp 361m2, krunt 
559 m2, H: 138 050 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 31 000 € tel: 52 88 670, Mare
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rakvere v, Mädapea k, krunt 7447 m2, üp 
153 m2, kõrvalhooned, kaev, H: 32 000 € 
tel: 58 00 36 48 Merle 
Sõmeru v, Näpi k, üp 297 m2, krunt 6346 
m2. H: 50 810 € tel: 52 88 670 Mare
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla , krunt 11727 
m2, üp 104,6 m2, kõrvalhooned, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, renov H: 49 900 € tel: 51 16 466 
Helve
Väike-Maarja v, Triigi k, üp 88,2 m2, krunt 
19 336 m2 H: 15 500 € tel: 51 16 466 Hel-
ve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Sonda al,  Sonda v, Karja tn, üp 93,4 m2, 
krunt 1800 m2, 3 tuba, renov, keskküte, 
saun H: 23 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € : 51 
16 466 Helve
Kadrina v, Kihlevere k, üp 157m2, krunt 
2000m2, H: 44 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Kadrina v, Tööstuse 13, üp 70,8 m2, krunt 
1087 m2, H: 36 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, 3 tuba, saun H: 20 000 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi tn, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2, 7 tuba, I k H: 39 800 € tel: 58 00 
36 48 Merle
Tapa v, Kuru küla, 74,7 m2, krunt 5851 
m2, H: 19 900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2,     
H: 25 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle

1toal Rakvere , Võidu 84, üp 31 m2, IV k 
H: 150 € + komm maksud tel.: 51 16 466 
Helve

1toal Kunda, Pargi 4, üp 25 m2, I k H: 50 
€ + komm maksud tel.: 50 13 658 Anu
2toal Kunda, Aia 2, üp 39,8 m2, III k H: 50 
€ + komm maksud tel.: 50 13 658 Anu

Otsin konkreetsetele klientidele Tapa 
linnas 2toalist remonditud korterit ja 
3toalist remontivajavat korterit, samuti 
heas seisukorras 1- või 2toalist üüri-
korterit tel: 51 10 478 Urmas

Otsin kliendile privaatset maatükki kuni 
10 km Rakverest, suurus 2-5 ha  tel.: 50 
13 658 Anu

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu 
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 2500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Õhtu pst 15, ahiküte, üp 25m2, Ik, 
H: 2900 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, J.Kunderi 2, üp 23,9m2, Ik, H: 
5900 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu 
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Võidu 74, I k., üp. 34,3 m2, re-
nov,  ahiküte H: 22 000 € tel. 52 88 670 
Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 1, II k. Üp. 44 m2         
H: 18 650 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Tallinna 71, II k,üp 35,3 m2, ahi-
küte, renov, köögimööbel H: 26 000 € tel 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Ilu pst 10, II k, üp 54 m2.           
H: 27 950 € tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k,         
H: 14 800 € tel: 51 10 478 Urmas
Rakvere, Ilu pst, üp 41,4 m2, I k H: 29 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Linnu tee, II k, üp 52 m2, rõdu 
H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu   
H: 11 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 900 € 
+ KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide 65, II k, 47 m2, H: 3500 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 16, I k, 37 m2, H: 4300 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Vinni v,Vinni al, Kiige tn 2, I k, üp 44,2 m2, 
renov H: 17 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Vinni v,Vinni al, Kiige, I k, üp 48m2, rõdu 
H: 9000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rakvere,  Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Ma-
re
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 
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin  
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 1300 
€ + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Paide mnt 65, IVk, üp 63,9 m2,      
H: 5500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Lehtse alevik, Keskuse 8, Ik, üp 
67 m2, H: 7000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k,          
H: 7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, H: 10 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 16 000 € tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Koidu 71, üp 77,1 m2, IV k          
H: 12 000 € tel.: 50 13 658 Anu 
Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 17 800 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk H: 25 900 € tel: 51 
16 466 Helve
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KINNISVARA

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!

Tel 5666 0375

www.kuulutaja.ee

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

AUTOREMONT

Sõiduautode             
veermiku           
ja pidurite            

remont

Õlivahetus

18 EUR/h
Tel 525 5126

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. 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 13 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
• Müüa hubane ahiküttega korter 
Rakveres (32 m2), kus olemas kõik 
vajalik (vesi, WC, dushsh, boiler, 
pesumasin, pliit + soemüür, ahi, 
linnaliini bussipeatus 70 m). Kohe 
elamiskõlblik. Hind 15 000 €. Tel 5393 
6336
• Müüa 1toaline korter Piiral Õhtu 
tn vaikses elamurajoonis. Hea koht 
elamiseks. Tel 5014 895
• Müüa Väike-Maarjas 1toaline 
rõduga korter (42,6 m2). Hind 5500 
€. Helistada pärast kella 16.00 tel 
5367 0242
• Müüa 1toaline korter Vinnis (II 
korrus, 39 m2). Tel 5554 0402
• Müüa 1toaline rõduga korter Rakkes 
(43 m2). Info 5675 0239
• Müüa remonditud 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5558 
7544
• Müüa 2toaline keskmises seisukorras 
korter Rakvere kesklinnas. Hind 22 800 
€. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas Koidula tn 11, IV korrus, 
38,5 m2, aknad päikese poole. Korter 
vajab remonti. Hind 15 700 €. Otse 
omanikult. Tel 5146 188
• Müüa 2toaline renoveeritud korter 
Rakveres Lennuki tn 3 (3/3, 46 m2, 
rõdu). Tel 5252 303
• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Kadrinas. Hind 10 000 €. Tel 5550 7955
• Müüa 2toaline korter Tapa linnas, I 
k. Tel 5697 5317
• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Tapal, I k, vaikne maja, maja taga hoov 
ja kuur. H ind 4300 €, saab tingida. Tel 
5110 478
• Müüa Kundas 2toaline korter 
(II korrus, päikesepoolsed aknad). 
Soe elamiskõlblik korter, kuid vajab 
remonti. Otse omanikult. Tel 5144 042
• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus Koidu tn. Aknad ja uks 
vahetatud. Dushsh, boiler, kaabelTV. 
Tel 5187 520
• Müüa 2toaline k.m. korter Ida-
Virumaal Purus (I korrus, vannituba, 
WC ja toad eraldi). Rahulikud naabrid, 
polikliinik, lasteaed ja bussipeatus 
lähedal. Hind 4900 €. Tel 5237 037
• Müüa 3toaline korter Kungla 5. Vajab 
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30 
000 €. Tel 5111 458
• Müüa 3toaline mug. korter Rakvere 
kesklinnas otse omanikult. Tel 5154 
870
• Müüa 3toaline k.m. korter Võidu tn 
70 (V k.), soodsad kom.kulud. Hind 
kokkuleppel. Tel 5563 4574
• Müüa 3toaline korter Piiral Õhtu tn 
2. Üp 62 m2, III k., elektriküte. Hind 50 
000 €. Tel 5606 7767, Galina
• Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel 
5696 2333
• Müüa 3toaline korter Haljalas. Tel 
5629 3952
• Müüa 3toaline rem. vajav korter 
Vahakulmus. Odavalt. Tel 5661 1028
• Müüa elamumaa linna ääres. Tel 
5116 316
• Müüa maja Rakveres (kesklinn, kool 
ja lasteaed lähedal), oma vesi, 3x20A 
elekter. Tel 5174 186
• Müüa remonti vajav maja, maad 11,6 
ha. Tamsalu vald. Vaata kv: 2311965 ja 
helista 5021 543

• Müüa Kadrinas elamumaa 1317 
m2. Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

• Müüa eksklusiivses kohas Põdruse 
ristis maja koos suure krundiga (6999 
m2). Majal seina paksus ca.1,2 m. Kaks 
kaevu, võlvlaed. Isiklik Eesti-aegne 
allee asfalteeritud teega. Hind 41 700 
€. Tel 5397 2245
• Müüa 2toaline k.m. korter Tamsalus 
(41,7 m2, 2/3). Hind 6000 €. Tel 5665 
3810
• Soodsalt müüa ühekordne 3toaline 
maja Tamsalus. Tel 5550 5362
• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
•  M ü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a , 
kõrvalhoonete ja metsaga (18 km 
Rakverest) või vahetada 2-toalise 
korteri vastu Rakveres (II korrusel). 
Tel 5562 2948
• Müüa kahekordne maja mere ääres 
koos kõrvalhoonetega. Maad 1,8 ha. 
Vahetusvõimalus. Tel 5363 5300
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee

• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Pakkuda võib 
ka ahiküttega. Sobivuse korral raha 
kohe kätte. Tel 5187 979
• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan maamaja koos ca 2 ha maaga. 
Tänan pakkumast. Tel 5845 4951
• Soovin osta Väike-Maarjas maja, 
soovitavalt 4toalise. Kõik pakkumised 
oodatud meilile mai.ye@hotmail.com 
või telefonil 5209 958
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135
• Ostan Mulla tänavale garaazhi. Tel 
5648 6638

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu 
Rakveres,  võib vajada remonti. 
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756
• Vahetada Rakvere kesklinnas asuv 
2toaline täielikult renoveeritud korter 
(49 m2) remonti vajava maja vastu 
Rakveres. Kõik pakkumised oodatud! 
Tel 5171 522

• Soovin üürida kesklinnas 1-2toalist 
k.m. korterit. Kiire! Tel 5377 9291
• Noor pere soovib üürida 2-toalist 
korterit Sõmerul. Tel 5664 6843
• Võtan üürile tühjalt seisva ahiküttega 
vanema maja. Tel 5550 5148
• Üürile anda ahiküttega korter (tuba 
ja köök, vesi, WC ja dushsh) Rakveres. 
Tel 5175 707

• Anda üürile 1 tuba pliidiga Rakvere 
kesklinnas. Hind kokkuleppel. Tel 
5636 4032

• Üürile anda k.m. 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5340 1314
• Anda üürile Tõrmas otse omanikult 
1 t o a l i n e  ko r t e r  a h i kü t t e ga  ja 
pesemisvõimaluseta. II korrus, soe 
vesi, ühine WC. Tel 5624 4605
• Üürida 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034 
972, info@ko.ee 
• Üürile anda 2toaline korter. Tel 
5836 1490
• Üürile anda 3toaline mug. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5154 870
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. Tel 5083 305

• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

• Müüa Kadrinas Rakvere tee 2 kohvik-
baar + pood. Hind soodne. Tel 5100 
181

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

• www.toonklaas.ee
• Müüa Citroen C5 2006.a. Hind 
4500 €. Järelmaksu võimalus Asukoht 
Rakvere Tööstuse 10. Tel 3224 016

• Müüa Ford Escort 96.a, 1,4, kaks 
ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel 
5291 004

• Müüa Lada VAZ 112 1.6i 2007. aasta 
tumehall metallik, 5 ust, luukpära, 
läbisõit kõigest 115 000 km. Sõiduk 
uuevääriline. Rikkalik lisavarustus. 
Otse Soomest. Hind soodne. Tel 5079 
984
• Müüa Mercedes Benz Vito 2,3 D 97.a, 
heas korras. Hind 2500  €. Asukoht 
Rakvere Tööstuse 10. Tel 3224 016
• Müüa Mitsubishi Carisma 1,9 diisel 
1999.a uuem mudel, hõbemetallik, 5 
ust, luukpära, üliökonoomne. Auto 
väga heas korras. Otse omanikult. 
Rikkalik lisavarustus. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa sõiduauto Mitsubishi 
Space Runner 1997.a, 1,8 mootor, 
tumeroheline. Sõidukorras auto. 
750 €, tingimisvõimalus. Tel 5394 
5363

• Müüa Opel Astra Club 1,6i 16V 99.a 
74 kW sedaan, must met., kesklukk, 
sign. puldist, 2x el.aknad, pl. soojendus, 
roosteta, väga heas tehnilises korras, 
ökonoomne. Soodsalt, Rakveres. Tel 
5850 5151

• Müüa Opel Astra sedaan 1,8 
96.a,  e lektr iaknad,  peegl id, 
istmesoojendused, kärukonks. 
Töökorras. Tel 5291 004

• Müüa heas korras Peugeot 406 
universaal, 80 kW HDi manuaal 
2003.a, 270 000 km. Hind 2300 €, 
tingitav, kiire! Tel 5099 685

• Müüa 1985 .a Toyota Carry. Kehtiv 
ülevaatus ja kindlustus. Sõidukorras. 
Hind 200 €. Tel 3240 360, 5802 3690
• Müüa heas korras UAZ 3303. Tel 
5691 5810
• Müüa VW Golf II 91.a, metallik 
roheline, roosteta, talverehvid velgedel 
kaasa. Tel 5664 9995
• Müüa VW Polo Classic 1,6i 2000. 
aasta sinakas metallik, 4 ust, sedaan. 
Sõiduk väga heas korras, omab 
ülevaatust kuni 10.2014. Hind soodne. 
Tel 5079 984
• Müüa fekaalimasin Volvo FL H 180. 
132 kw, 2004.a diisel. Tel 5397 2245
• Müüa autosuvila Peugeot 1993.a 
diisel, läbisõit 130 000 km. Kõik 
mugavused: WC, boiler, külmik, 
gaasipliit, riidekapp, 4 magamiskohta. 
Sobib Soomes töölkäijatele. Tel 5353 
7711
• Müüa sõiduauto haagis Zubrjonok. 
Hind 350 €. Tel 5836 4842
• Müüa veduk+poolhaagis Mega. Tel 
5152 673
• Müüa suverehvid (4 tk) 175/65R14 
koos velgedega. Hind kokkuleppel. 
Tel 5817 7861

• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• Ostan Vene autode ja Jawade osi. Tel 
3251 893, 5558 5956
• MOTOPOOD ostab sääreväristaja 
või selle mootori. Tel 5648 6638
• Ostan veoauto, bussi ilukilpe 
(roostevaba,  22,5),  võivad olla 
kasutatud. Tel 5136 690
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• Ostan VAZide uusi plekke jne, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Reisijate vedu 
    8-50 kohaliste bussidega 
    (ka väljaspool vabariiki). 

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

TEENUSED

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot tel. 5348 5514

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        1,8i             97
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/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     520/525TD                96-98
BMW E46        2,0TD          -05
UUS! BMW E46 coupe   I,9i                 00

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C3                    03
UUS! 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           99-03
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 SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
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   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

UUS! KIA CARNIVAL  2,9TD/aut       99

LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

UUS! LADA  110               01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! 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
UUS! 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 
UUS! 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
UUS! 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

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99

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
UUS! RENAULT KANGOO     1,9D    00

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

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

UUS! SKODA FABIA    1,4                 02
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

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

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95

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 

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     1,6i         98

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i           -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

•  P a k u m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
välikoristust ning trepikodade 
puhastust. Tel 5302 5650

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

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Tel 514 9885
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Raamatupidamisteenus ed ja 
aastaaruannete koostamine. Tel 
5156 826, www.elgom.eu
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

• 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

• TV- ja sat. süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee 
• Pehme mööbli remont, riidevalik, 
veo võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5370 3971
• Valmistan uksi, aknaid, pinke, 
söögilaudu, aiamööblit jne. Tel 5349 
6065
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997
• Puksiirveoteenus (4t kandejõuga), 
ehitusmaterjalide vedu, sõiduautode 
diagnostika ja remont. Tel 5206 306
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• KOLITAKSO. Tel 5043 246

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

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
•  O s u t a m e  t ra n s p o r d i t e e n u s t 
Mercedes-Benz Tent furgoonautoga 
(320x190x190,  tagaluuktõstuk). 

Samas anda rendile diiselkompressor 
t o o t l i k k u s e g a  5 , 4  m 3  m i n . 
tööriistaõlitusega. Küsi lisa 5381 9930

• Teostame veo- ja kolimisteenust. 
Hinnad kokkuleppel! Kuulutus ei 
aegu! Tel 5045 632

• Kolimine ja transporditeenus (suur 
kaubik). Tel 5552 8487
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
• 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, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269
• Rakke-,  salv-,  shahtkaevude 
kaevamine, puhastamine ja remont. 
Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 5594 6718

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veesüsteemid ja küte. Tel 5850 
1276

•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• 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 502 4944
• Paigaldame keskküttekatlaid, 
p e l l e t i p õ l e t e i d ,  b o i l e r e i d , 
keskkütteradiaatoreid. Tel 5110 229
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 4670
•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 5047 459
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenus. Tel 5221 165
• Pottsepatööd  (ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad - ka nende remont). 
Tel 5606 5456
• Paekivi ehitised. Aiad, müürid, 
kõnniteed. Tel 5896 7912
•  K õ n n i t e e d e  p a i g a l d a m i n e , 
krohvimine, ladumine (tellised, 
plokid), plaatimistööd. Tel 5458 4642

• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979
• Ehitus, remont ja siseviimistlustööd. 
Tel 5045 560
• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743
• Katuste ja fassaadide pesu. Tel 
5896 7912

• Üldehitus,  sis eviimistlus, 
v u n d a m e n d i -  j a 
reustareerimistööd. Tel 5896 7912

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 465

• Ehitustööd, katusetööd, kõik 
ehitusest. Arbeiter OÜ. Tel 5686 
3083

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
puitvoodrid, hoonete renoveerimine 
ja sisetööd. Tel 5646 0674
• Teen majade ja korterite sanitaar kui 
kapitaalremonti. Samas ka veoteenus, 
üldehitus, korstnapühkimine ja 
pottsepatööd. Tel 5671 0976
• Kõik lammutustööd. Tel 5896 7912
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

• Pakume vee-ja gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti ja 
teostame keevitustöid. Erinevad 
rauatööd (must- ja rv metallist), 
rõdupiirded (ka poleeritud rv 
torust). Nimativ OÜ 5348 7973

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113

•  Võ t a m e  v a s t u  t e l l i m u s i 
kevadiseks puulõhkumiseks. 
Võimalik ka 3m küttepuud. Arbeiter 
OÜ. Tel 5668 5343

• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• Kevadine viljapuude hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, Heino

• Metsandusega tegelev ettevõte 
pakub metsaistutamisteenust, 
samas ka noorendike hooldus. 
Pikaajaline kogemus. Tel 5463 2596

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

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd 
* Korterite remont
* Katuste ehitus

* Projekteerimine
* Ehituseelarvete koostamine

Lisainfo tel: 
51-87-131 (JANEK), 
51-16-424 (MART)

E-mail: 
aademart@gmail.com

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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
• 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

* 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

PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning 

remont.
* Tindi- ja tahma-

kassettide täitmine.
* Sülearvutite ekraanide 

vahetus.

NÜÜD MÜÜGIL
KVALITEETSED

KASUTATUD 
SÜLEARVUTID!

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus

Laada 41, Rakvere
Tel 322 4534

EHITUSEHITUS
• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

Tel 518 9020 Valentina

Pakun klassikalise 
massaažiteenust

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI

MEKS OÜ
Betoonpõrandad

Ehitustööd
Tel  5191 2755

KEVADINE 
ÕUNAPUUDE 
LÕIKUS, AIA-
KUJUNDUS 
ideest teostuseni. 
HAUAPLATSI-
DE kujundus ja 
hooldus.
MURUNIITMISTEENUS, 
VÕSALÕIKUS,
HEKKIDE PÜGAMINE. 
Tel 5300 2883
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• Müüa pakitud kuivad kütteklotsid 
40l kottis.Ostes 100 tk on kotti hind 
1.60 € ja transport 40km Rakvere piires 
tasuta. Tel 5036 867

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
5rm alustel ja võrkkottides (kask, 
sanglepp, saar, lehis või kuusk). 
Hind alates 3 € võrk. Toome puud 
riidas teie õue. Tel 5399 3702

• 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 kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuud (hall 
lepp 32 € ja sanglepp 34 €). Transport 
hinnas (kehtib Tamsalu, Tapa, Rakvere, 
Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Sõmeru 
puhul). Info tel 5207 517
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40 l võrkudes 
(2 €/võrk). Ka väikesed kogused, 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Telefon 5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Müüa küttepuid laotult 2m3 ja 
5m3 puidust konteinerites, 30-
60cm kuivad ja toored. Samuti 
v õ r k k o t t i d e s  j ä ä g i d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa küttepuid (erinevad liigid ja 
pikkused), koorem 4 ruumi. Tel 501 
3862
•  Mü ü a  v õ r k u d e s  kü t t e p u i d , 
p u i t b r i k e t t i ,  t u r b a b r i k e t t i , 
küttegraanuleid (nii big - bagkotis kui 
ka 30kg kottides), kivisütt. Tel 504 5632

• Müüa võrkkottides kaminapuid 
( l e p p ,  s a n g l e p p ,  k a s k )  j a 
kütteklotse võrkkottides ning 3m 
küttepuud. Tel 504 5632

KÜTTEPUUD

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895 www.kuulutaja.ee

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 

Sireli tee 6 
Avatud

T, N, R  10.00-18.30 
K  16.00 - 20.00

 L, P 10.00 - 15.00
Rakverest Kadrina 
suunas ca 200m 

 P.S. Tasumine  sularahas!

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%

Kuulutused

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18

L 9-15
UUS KAUP 

SAMELINILT! 

 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

KODU
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Atlantic), meeste 
uus  kevad-sügisjope  DE PU TA 
MADRE (S), tüdruku kapuutsiga 
talvejope (146 cm), noorte jalgratas 
Merida (21 käiku), hamstripuur, 
metallgaraazh, värava sepishinged. 
Tel 5104 147
• Ära anda fi guurne söögilaud (700 x 
1100). Hind sümboolne. Tel 5349 6065
• Ära anda sümboolse tasu eest 
köögikapid (4 tk), roostevabast 
terasest kraanikauss koos segistiga 
ja valge köögipuhvet (vanaaegne). 
Tel 55630224
• Müüa kasutatud 4 auguga gaasipliit 
(valge). Hind 20 €. Tel 5559 8770

• Müüa kasutatud riided mikskotis 
(15-18 kg, 15 €), lasteriided (15-18 
kg, 30 €). Tel 5636 4032

•  L a e k v e r e s  m ü ü a  t ö ö k o r r a s 
kangasteljed. Vajadusel lõimed+kude. 
Tel 5563 8122
•  M ü ü a  k o r r a l i k  a l a s i ,  s e p a 
kruustangid, akulaadijad (6, 12, 
24 V) nii väikeste kui suurte akude 
laadimiseks. Tel 5174 186
• Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg). 
Tel 5147 972
• Müüa heas korras muruniiduk ja 
vana talukirst. Tel 5816 6122
• Müüa noorukite ratas (3 käiku). Tel 
5559 3508
• Müüa paar korda kantud Sinisalo 
tsikliriiete komplekt, meeste suurus 
nr 52 (sobib ka pikemale naisele). 
Proovida saab Rakvere raudteejaama 
kirbuturul, boks nr 15. Hind 200 €. 
Tingi! Tel 5299 232
• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

• Ostan vanu kasutatud jalgrattaid. 
Tel 5079 984
• Vajan lainurkobjektiivi Zenit. Tel 
3227 013
• Ostan Vene-aegseid mänguasju ja 
vanema lapsevankri. Tel 5107 541

• Ostan Vene 1/43 mudelautosid.
Tel 5463 7570

• Ostan Vene-aegseid kopikaid, 
tsaariaegseid münte ja paberraha, 
nõukogudeaegseid märke, medaleid. 
Küsige minu hinnapakkumist. Aitan 
münte hinnata. Aus kaup ja raha kohe 
kätte! Tel 5590 6683
• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849
• Ostan hästi säilinud Eesti kroone. 
Min. tasu Eesti Panga vahetuskurss + 
10%. Tel 5043 349
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan vana paberraha. Tel 5665 5551
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

• Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2 
rm). Tel 5013 862
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
(lepp, kask, haab, metskuiv), pikkus 
vastavalt soovile, transport. Tel 5293 
945
•  Oü  Pu i d e r  mü ü b  ku i v i  l e p a 
kütteklotse 40L võrkkottides. Hind 
1,5 € Alates 30 kotist Rakvere piires 
transport tasuta. Samas müüa ka 
küttepindasid. Info 10.00-12.00 
esmasp, kolmap, reedeti tel 32 24 929
• Müüa kuivad küttepuud (33 ja 50 
cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m 3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
5463 2596

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848
• Müüa küttepuid (sanglepp). Tel 
5074 958

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504
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* Meeste nahkvest 20.-
* Meeste tagi 50.-
* Naiste tagi 30.-

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

TÖÖ

METS

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähemimelikke 

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

VANAVARA

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

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

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

LOOMAD

Kuulutused

MUUD

OSTAME:
Kasvavat metsa
Metsamaad 
(ka osaliselt tehtud raietega, 
võib olla hüpoteegiga)

Raieõigust
Põllumaad

Samas teostame 
metsa ülestöötamist 

ja väljavedu!

Tel +372 514 2605
info@rohelinemets.ee
www.rohelinemets.ee

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com

Tegemist on 
fi nantsteenusega. 

Vajadusel konsulteerida 
asjatundjaga.

Krediidi kulukuse 
määr on 150% kuus.

10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

Erootikapood HOT LIPS
SAABUSID KORSETID

(KA SUURED NUMBRID) 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Teostan korterite remonti. Töö kiire 
ja korralik. Info tel 5187 979

• Müüa  ehitusblokke  Aeroc 
Ecoterm 300 (kolm alust). Hind 
2,50 €/tk. Tel 5348 5514

• Müüa küülikud Injus. Tel 5691 5889
• Müüa  kaukaasia lambakoera 
kutsikas (tüdruk).Sünd 11. jaan. Vaks. 
ja kiibitud. Vanemad puhtatõulised. 
Hind 550 € dok-ta. Tel 5397 2245
• Bitbull soovib kavaleri, võib olla 
paberideta. Tasu hea. Tel 5305 3227

• Müüa toidukartulit “Laura”. Asume 
3 km Rakverest. Tel 5334 5348
• Müüa toidukartulit ja porgandit 
(mahe). Tel 5148 848

• Müüa toidukartulit “Printsess” 30 
senti/kg. Tel 5814 9224

•  Mü ü a  t o i d u - ,  s ö ö d a -  j a 
seemnesuurust kartulit “Laura”, 
“Vineta”, “Gala”. Vedu. Tel 5141 338

• Müüa “Mareti” kartulit. Tel 32 51 462
• Müüa toidu- ja seemnesuurust 
kartulit  “Laura” ja  “Printsess” 
Vaekülas. Tel 5150 246
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002 
• Pandivere seafarm müüb heade 
lihaomadustega põrsaid. Tellimine ja 
info tel 5850 4423
•  M ü ü a  b a s h k i i r i a  p a r d i d 
(kodulinnud). Hind 20 € 1 lind. Tel 
5564 1839
• Müüa hobusesõnnikut turbaga 
segamini. Hind soodne! Tel 5305 0306
• Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153
• Müüa põlluheina (hein on kuhjas). 
Lüganuse vald. Tel 5383 6181
• Müüa DT-75, T-100 ja T74 varuosi ja 
DT-54 käigukast, DT-75 universaalne 
buldooser ja lindipoldid. Tel 5123 247

• Ostan koorma sõnnikut. Tel 5307 
3300
• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

EHITUS

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849

• Kogemustega majahoidja soovib 
leida tööd(ka eramajad). Tel 5742 0668
•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
t o o t m i s l i i n i o p e r a a t o r i t e l e  ja 
tõstukijuhtidele. Töökoht on Haljalas 
ja töö toimub vahetustega. Cv saata 
wiru@wiru.ee. Info tel 32 95 000

•  O Ü  T & D u o  p a k u b  t ö ö d 
taksojuhtidele. Tel 5282 659

•  Ve ofir ma pakub tööd E-kat. 
autojuhile Eesti-Baltikumi piires. 
CV koos palgasooviga palume saata 
merjeorula@gmail.com, info 5556 
8880

• Aqva Hotels OÜ võtab tööle 
k ö ö g i a b i t ö ö l i s e .  L ü h i k e 
elulookirjeldus palume saata 
elektrooniliselt  t i ina.teska@
aqvahotels.ee või tuua hotelli 
vastuvõttu hiljemalt 9. aprillil k.a.

•  P a k u n  t ö ö d  s a e m e e s t e l e 
(liinilaiendus). Tel 5549 113
• Otsin täispuituste valmistajat tellija 
materjalist. Telefon 507 2929
• Ehitusmees saab tööd. 4 € kätte. 
Komandeeringu võimalus. Kasuks 
tuleb põrandavalu-, plaatimis- ja 
iseseisvalt töötamise oskus. Info tel 
5287 191
• Pakume tööd ehitustöölisele Väike-
Maarjast või selle lähiümbrusest. Palk 
kokkuleppel. Tel 5821 2128
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Palk kuni 4 €/h.
Info tel 5463 7464
• Seoses töömahtude suurenemisega 
otsib OÜ Egesten Metallehitused 
o m a  m e e s k o n d a  k e e v i t a j a i d , 
metallitöölisi, montaazhitöölisi. 
NB! Väljaõppe võimalus. Info telefonil 
5347 7879
• Pakun tööd maalrile  (korteri 
remont). Tel 5054 386
•  P a k u m e  t ö ö d  k a r j a k u l e 
piimakarjatalus Kadrina lähedal 
Võiperel. Tel 5242 139, 5187 282

• OÜ Nurkse Seafarm pakub tööd 
põrsaste talitajale  Assamalla 
võõrdepõrsaste farmi. Tel 5055 240

• Kadila POÜ Vinni v. pakub tööd 
lüpsjale (torusselüps) ja karjakule-
traktoristile. Info tel 5341 1401
• OÜ Saaremaal otsib oma väiksesse 
kollektiivi tublit lüpsjat ja karjakut, 
kes tahavad korraliku palga eest teha 
korralikku tööd. Helistada 5453 9970
• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346

• JUUKSUR Rohuaia 21. Kevad käes, 
aeg rõõmustada end uue soenguga! 
Ootan teid, head kliendid. Tel 3223 
506, 5342 5032

• Tamsalus taas avatud juuksur 
Raudtee 5 teisel korrusel. Reedel 
9.15 - 16.30 ja laupäeval 9.00 - 14.00 
teid ootab Alli

• LP. mesinikud! Luke Vahavabrik 
vahetab kunstkärge (2 €/kg.) 19. aprillil 
(laupäeval) kell 12.00 - 13-00 Rakveres 
Tammiku tn. 6. Tel 5133 356
• Kaotatud telefon Asus (must). Kes 
leiab helistada 5535 125. Laps nutab, 
vanemad valmis leidjale tasuma!

• www.toonklaas.ee
• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. h.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

• ALUMIINIUMKATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418
• Ostan kummuti, ümmarguse laua, 
toole, kella jne kila-kola. Tel 5134 287
•  M ü ü a  o d a v a l t  k a s u t a t u d 
v u n d a m e n d i p l o k i d  ( 8  t k 
400x600x2400) ja mõned laepaneelid. 
Asuvad Haljala-Võsu mnt 7. km. Tel 
505 2866
• Müüa kütteõli. Tel 5844 7898
• Müüa hüdraulikaõli HVLP 32 (1 
€/L), transmissiooniõli 80W90 (1,50 
€/L). Tel 5558 3686
• Ostan vanu autosid, traktoreid ja 
vanarauda. Tel 5896 7912
• Müüa diisel jõujaamad (50 kW ja 
60 kW). Töötanud mõlemad 16-19 h. 
Üks on käru peal teine statsionaarne. 
Tel 5397 2245
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______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Porgand kg 0.60 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Kaalikas kg 0.80 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Küüslauk kg 12.00  ______________________________________________
  Värske kapsas kg 0.40  ______________________________________________
  Koduleib 450 gr tk 2.00 ______________________________________________
  Redis punt 1.00  ______________________________________________
  Roheline sibul kg 4.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Põlduba kg 3.00 ______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.00  ______________________________________________
  Suitsuräim kg 3.00  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 1.00 
______________________________________________
  Õunad (kuivatatud) kg 6.00 
______________________________________________
  Mesi kg 6.50 
______________________________________________
  Päevalilleseemned kg 1.00 
  lindudele______________________________________________
  Värske räim kg 1.20 
______________________________________________
  Värske kilu kg 1.20 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 3. aprill 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

Seiskus süda, vaikis valu,
taevastelt vaid rahu palu...

Siiras kaastunne Enn Parvele armsa ema

LEIDA PARVE
kaotuse puhul.

Luuleklubi EOS

Südamlik kaastunne Aarele, Mairele, 
Kaisale ja Kairile kalli tütre ja õe 

KATI RAAMI 
kaotuse puhul.

Ivo, Monika, Tanel, Rauno ja Ludmilla

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varju-

02.04.14 Tamsalu alevikust 
leitud emane koer.

Richard - Tapa linnast Lille tä-
navalt omaniku poolt hüljatud 
isane sõbralik koer. Koera 
omanik oli vabanenud vang-
last ja looma võtnud endale 
üüripinnale kus ta elas, ja veid 
aja pärast oli ta sealt minema 
kolinud, öeldes teistele seal 
elavatele inimestele et tehku 
nad koeraga, mida tahavad, 
temal ükskõik. Looma omanik 
kadus seejärel ise ära, jätmata 
enda uut aadressi või kontak-
tandmeid, ja nii saigi kutsa 
meile toodud. Iseloomult on 
koer väga vahva, ja sõbralik, 
hoolimata sellest, et ta väga 
näljas on ja et teda nii halvasti 
koheldud on. Loodetavasti 
leiame koos kutsale uue ja pa-
rema kodu, sellise, kus temast 
hoolitakse ja teda enam maha 
ei jäeta.

22.03.14 Rakvere vallast Karit-
sa külast leitud emane sõbra-
lik koer.

Prints - Virumaa varjupaigas 
ootab kodu umbes 7aastane 
isane vahva koer nimega 
Prints. Prints sattus meie juur-
de omaniku kaotuse tõttu 
26.03.14. Iseloomult on Prints 
väga sõbralik, hoolimata sel-
lest et pidi varjupaika tulema. 
Siiski on ta õnnetu, kuna ta 
omanikku enam ei ole, ja see-
ga otsib kiiresti uut ja head ko-
du, kus teda armastataks ja te-
ma eest hoolitseks, et tal kao-
tusevalu kiiremini üle läheks. 
Kuna ta on suuremat sorti ke-
haehitusega ning valju hääle-
ga, siis sobib hästi ka koduval-
vuriks.

Doora - Haljala vallast Põdru-
se külast leitud emane umbes 
2aastane koer. Iseloomult on 
kutsa väga seltsiv, soovib kan-
gesti et temaga keegi tegeleks 
ja talle tähelepanu pööraks, 
kuna vanas kodus on sellest 
nähtavasti puud jäänud. Kutsa 
oskab ilusti jalutada, ning talle 
meeldib väga lahtiselt aias 
ringi joosta, kuna on alles 
noor ja energiat täis. Ka hau-
kuda oskab, kui keegi tuleb, 
nii et sobib lisaks seltsiliseks 
olemisele ka kodu valvama ja 
võõrastest märku andma. So-
bib nii korterisse kui ka maa-
koju, kuna on tihedama kar-
vaga ent siiski väike koer.

Sonda alevikust omaniku sur-
ma tõttu varjupaika sattunud 
sõbralik isane noorem koer. 
Kutsa on väga õnnetu, nälgi-
nud ning veidi arglik, seega 
soovib kiiresti uut kodu kust 
tal kaotusevalust üle saada ai-
dataks. Iseloomult on kutsa 
väga sõbralik, tahab kangesti 
pai ja et temaga tegeldaks. 
Saab läbi ka teiste loomadega 
ning ka lastega, peamine on et 
ta tähelepanu ja seltskonda 
nautida saaks.

Mamma ja kutsikad- Tapa lin-
nast depoo juurest leitud 
emane koer koos 4 kutsikaga. 
Iseloomult on Mamma sõbra-
lik, sobib lastega ja ka kasside-
ga. Kutsikate hulgas on 3 
emast ja 1 isane, nad on ter-
ved ja tugevad ning tublid, os-
kavad juba ise süüa ja mütta-
vad aedikus ringi. Nii kutsikad 
kui Mamma on saanud vajali-
kud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi.

Andrei on umbes 6aastane 
isane sõbralik koer, väga hea 
iseloomuga, sobib nii laste kui 
ka kassidega ja teiste looma-
dega, otsib kodu kus palju 
ruumi, sobib nii seltsiliseks 
kui ka koduvalvuriks.

On elu viiv, jääb tee, mis tagasi ei vii - purunenud unistused,
vaikivad mälestused, ei saa Sind iial unustada...

KATI RAAM

Maire, Aare, Kaisa, Kairi ja vanavanemad
Oleme teiega sügavas leinas

kallist tütrekest-õekest igavikuteele saates.
Hiie, Heleriin, Andreas, Rita, Irina, Ly, Ave-Triin, Erki

Sügav kaastunne Gelenale laste ja 
lastelastega abikaasa 

VIKTOR INTALI 
surma puhul. 

Endised töökaaslased Tuleviku tänava 
röntgenist 

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku minna laskis Sul? 

VIKTOR INTAL 
Sügav kaastunne omastele. 

Perekond Vinogradov ja Piller

   Südamlik kaastunne    
    Aarele ja Mairele lastega

        kalli tütre ning õe kaotuse puhul!
         

     Perekonnad Joakit ja Raid

Avaldame südamlikku kaastunnet 
perekond Raamile tütre

KATI 
surma puhul.

Rohuaia tänava naabrid

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

JURIST ANNAB NÕU
Lugeja küsib: Kui töötaja töötab 0,8 töökoormusega, siis 
kuidas anda talle tööd, kui kalendrikuu töötundide arv tu-
leb komakohaga? Näiteks on märtsis töötunde 168, kuid 
osalise koormuse korral (0,8) peab ta töötama 134,4 tundi.
Vastab Tööinspektsioon Põhja inspektsiooni tööinspektor-ju-
rist Kaia Taal.

Töölepingu seaduse (TLS) § 43 eeldab, et täistööaeg on 40 
tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ja 8 tundi päevas. 
Töötaja ja tööandja lepivad kokku tundide arvus, mis on osa-
lise tööaja korral vähem kui eelduslikud 40 tundi. See tähen-
dab, et kokkulepe koormuses, millest pole võimalik mõista 
töötundide arvu, pole arusaadav, selge ega heauskne. TLS § § 
5 lg 2 ent just sellist andmete esitusviisi sätestab ja töökoor-
muse mõistet seetõttu ka ei tunne.
Seega lahendab nimetatud probleemi kokkulepitud tööaja 
seadusega kooskõlla viimine. Kuna erinevates kalendrikuu-
des on erinev arv töötunde, siis on mõistlik töösuhte pooltel 
jõuda kokkuleppele, millist töötundide arvu kokkuleppes sil-
mas peeti. See arv peab olema alati üheselt mõistetav ja konk-
reetne. Näiteks pole seda ka töötundide esitamine vahemikus 
(20-30 tundi vms).
Töökoormuse 0,8 puhul võib olla näiteks, et poolte tahe on 
kokku leppida töötundide arvus 30 tundi seitsmepäevase aja-
vahemiku jooksul. Tööandja kohustus on TLS § 5 lg 1 p 7 järgi 
see töötajale kirjalikult teavitada.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Rakvere Teatri mängukava aprillis
Reedel, 4. aprillil kell 19 trupi ühislooming ”Elu ja kuidas sellega toime tul-
la” (lav.Üllar Saaremäe) Püssi kultuurimajas
Kell 19 Eldar Rjazanov/Emil Braginski ”Armastus tööpostil” (lav. Peeter 
Tammearu) Suur Maja
Kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. Indrek Apinis) Väike Maja

Laupäeval, 5. aprillil kell 19 Tennessee Williams ”Suvi ja suits” (lav.Mait Joo-
rits) Väike Maja
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neuhaus) Suur Maja

Esmaspäeval, 7. aprillil kell 12 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes kaotas prillid 
ära” (lav. Elina Pähklimägi) Eesti Draamateatris
Kell 19 Tennessee Williams ”Suvi ja suits” (lav. Mait Joorits) Eesti Draama-
teatris

Teisipäeval, 8. aprillil kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (esietendus) (lav. 
Nils Riess) Väike Maja

Kolmapäeval, 9. aprillil kell 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes kaotas prillid 
ära” (lav. Elina Pähklimägi) Rannu rahvamajas
Kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissarov) Rannu rahvama-
jas
Kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (lav. Nils Riess) Väike Maja

Neljapäeval, 10. aprillil kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/
Tähelaev” (lav. Kadri Noormets/Kertu Moppel) Väike Maja
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neuhaus) Suur Maja

Reedel, 11. aprillil kell 19 E.-E. Schmitt ”Oscar ja Roosamamma: Kirjad ju-
malale” (lav.Üllar Saaremäe) Puhja seltsimajas
Kell 19 trupi ühislooming ”Elu ja kuidas sellega toime tulla” (lav.Üllar Saare-
mäe) Suur Maja
Kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissarov) Väike Maja

Laupäeval, 12. aprillil kell 19 E.-E. Schmitt ”Oscar ja Roosamamma: Kirjad 
jumalale” (lav.Üllar Saaremäe) Väike Maja
Kell 19 Neil Simon ”Meie, mehed” (lav. Toomas Suuman) Suur Maja

Esmaspäeval, 14. aprillil kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa ehk Uno Loo-
bi seitse elu” (lav. Hardi Volmer) Vanemuise väikeses majas
Kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/Tähelaev” (lav. Kadri 
Noormets/Kertu Moppel) Sadamateatris

Kolmapäeval 16. aprillil kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili 
Neuhaus) Sadala rahvamajas
Kell 19 Conor McPherson ”Meresõitja” (trupi ühistöö) Väike Saal

Neljapäeval, 17. aprillil kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/
Tähelaev” (lav. Kadri Noormets/Kertu Moppel) Väike Maja
Kell 19 Rein Raud ”Vend” (lav. Rein Raud) Suur Maja

Esmaspäeval, 21. aprillil kell 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes kaotas prillid 
ära” (lav. Elina Pähklimägi) Endla Teatris
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neuhaus) Endla Teatris
Kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. Indrek Apinis) Vene Teatris

Kolmapäeval, 23. aprillil kell 13 Hannu Mäkelä ”Hobune, kes kaotas prillid 
ära” (lav. Elina Pähklimägi) Paide kultuurikeskuses
Kell 19 Robert Thomas ”8 armastavat naist” (lav. Eili Neuhaus) Paide kul-
tuurikeskuses
Kell 19 Tiit Aleksejev ”Leegionärid” (lav. Madis Kalmet) Väike Maja

Neljapäeval 24. aprillil kell 19 Martin McDonagh ”Leenane’i kaunitar” (lav. 
Üllar Saaremäe) Väike Maja
Kell 19 Peep Pedmanson ”Uno Bossa ehk Uno Loobi seitse elu” (lav. Hardi 
Volmer) Suur Maja

Reedel, 25. aprillil kell 19 Tom Kempinski ”Lahuselu” (lav. Kalju Komissa-
rov) Põlva kultuurikeskuses
Kell 19 Patty Gideon Sloan ”Algused” (lav. Nils Riess) Väike Maja
Kell 19 Eldar Rjazanov/Emil Braginski ”Armastus tööpostil” (lav. Peeter 
Tammearu) Suur Maja

Esmaspäeval, 28. aprillil kell 19 Aleksandr Ostrovski ”Kaasavaratu” (lav. Eili 
Neuhaus) Endla Teatris

Teisipäeval, 29. aprillil kell 19 Slawomir Mrožek ”Leping” (lav. Indrek Api-
nis) Väike Maja

Kolmapäeval, 30. aprillil kell 19 Rein Raud ”Vend” (lav. Rein Raud) Vane-
muise väikeses majas
Kell 19 Kadri Noormets/Kertu Moppel ”Siseturism/Tähelaev” (lav. Kadri 
Noormets/Kertu Moppel) Väike Maja

Rakvere JK Tarva jalgpalli-
meeskond teenis Eesti esilii-
gas kolme viigi ja ühe kaotuse 
kõrvale esimese võidu, kui 
alistas koduväljakul Tallinna 
Puuma 3:1.

Henri Hang viis rakverlased 
20. minutil juhtima, kuid viis 
minutit hiljem õnnestus Tal-
linna meeskonnal viigistada. 
Poolaja võitis siiski Tarvas, 
oma selle hooaja neljanda vä-

rava sai kirja Joonas Ljaš. Tei-
sel poolajal realiseeris penalti 
Mihkel Gull.
JK Tarva kontos on nüüd 6 
punkti, mis annab hetkel 
kuuenda koha. Eeloleval pü-

hapäeval mängitakse võõrsil 
Tallinna Levadia II meeskon-
naga.

Aivar Ojaperv

Eeloleval laupäeval-pühapäe-
val leiab Rakvere Spordihallis 
aset suur korvpallinädalava-
hetus: laupäeval alates kella 
16 toimuvad maakonna korv-
pallimeistrivõistluste meistri- 
ja esiliiga poolfinaalmängud, 
pühapäeval selgub samas nii 
esi- kui ka meistriliiga lõplik 
paremusjärjestus. Kohaliku ta-
sandi mängude vahele mahub 
veel Alexela meistriliiga koh-
tumine Rakvere Tarvas – TTÜ 

KK.
Meistriliiga poolfinaali pääse-
sid põhiturniiri kaks paremat 
RLV Massive ja Väike-Maarja 
Päästekool; veerandfinaalidest 
lisandusid neile Kirde Kaitse-
ringkond ja Simuna Spordi-
klubi. Mõlemas veerandfinaa-
lis läks vaja kolme kohtumist: 
Simuna mängis sPORTKUN-
DAGA 86:98, 67:56 ja 85:72; 
sõdurpoisid aga Balti Betooni-
ga 88:67, 74:86 ja 101:56. Üks 

poolfinaalidest on Väi-
ke-Maarja valla siseasi: kohtu-
vad päästekool ja Simuna, tei-
ses on vastamisi Kirde Kaitse-
ringkond – RLV Massive.
Esiliiga põhiturniirilt pääsesid 
otse poolfinaali Hulja ning 
Rakke Korvpalliklubi, nende 
vastaseks poolfinaalis on vas-
tavalt Tamsalu Los Toros ja SK 
Aaspere. Tamsalu meeskond 
alistas veerandfinaalis Simuna 
Artistoni 88:50 ja 83.80; Aaspe-

re mängis üle Rakvere Ameti-
kooli 88:90, 104:77, 92:81.
Teise liiga poolfinaalid on ka-
vas reedel, 4. aprillil (Rakvere 
Rahu hallis), kohtuvad KÜG/
Eler Hydraulic-ABB/KNT SK 
vs Revin Grupi võitja ja Määri 
küla – Rakvere Tööriistamar-
ket. Teise liiga pronksimäng ja 
finaal toimuvad laupäeval Ra-
hu hallis alates kella 12.

Aivar Ojaperv

Tamsalu Los Toros/MinuVine 
pääses Eesti korvpallimeistri-
võistluste esiliiga esimesest 
paly off-ringist edasi, alistades 
kahe võiduni mängitud see-
rias Ambla Spordiklubi män-
gudega 2-1.
Möödunud pühapäeval õn-
nestus Tamsalu meeskonnal 
koduväljakul seeria 1-1 viigis-
tada, kui naabreid Järvamaalt 
võideti 66:59. Päev hiljem oldi 
Aravete spordihoones vasta-
misi kolmandat korda ning 
mullune esiliiga hõbemedali-
meeskond Tamsalu väljus ka 

sellest kohtumisest võiduga – 
74:62.
Juba on peetud esimene koh-
tumine ka veerandfinaalis, kus 
läänevirulaste vastaseks on 
Võru Korvpalliklubi. Võrumaal 
toimunud mängu võitsid vas-
tased 75:68. Teine kohtumine 
selles paaris on kavas reedel, 
11. aprillil Tamsalus.
Tamsalu meeskonna jaoks on 
tõhusaks täienduseks omal 
ajal Eesti koondisesse kuulu-
nud Leho Kraav, kes põhi- ja 
vaheturniiril mängis kaasa 
vaid üksikutes kohtumistes. 

Kahes võidumängus Ambla 
vastu oli temast suur abi laua-
võitluses (esimeses kaotatud 
mängus, jäi Tamsalu selles 
elemendis vastasele katast-
roofiliselt suurelt alla – toim) 
kus tema saagiks langes kokku 
23 palli, neist 8 ründelauast. 
Kohtumises Võruga tegi koge-
nud mees nii resultaati (18 
punkti), kui oli taas edukas 
lauas (10).
Samuti on Tamsalu otsustava-
teks mängudeks saanud kokku 
päris “tiheda” koosseisu, män-
giv treener (kes tavaliselt välja-

kul küll ei käi) Kristo Raudam 
on kasutanud ühes kohtumi-
ses 8-9 meest. Põhilist mängu-
raskust on viimastes kohtu-
mistes kandnud viisik Mihkel 
Mager, Leho Kraav, Priit Pihe-
la, Aron Kuusik ja Alo Põld-
maa; vahetusmeestest on 
enim mänguaega saanud Tau-
ri Raja.

Aivar Ojaperv

Rakvere Aqva spaa pakub rah-
vusvahelisel tervisepäeval 7. 
aprillil kehavirgutust kõigile 
trennihuvilistele ja toob kon-
verentsikeskusesse ashtanga 
vinyasa jooga õpetaja Jocke 
Salokorpi (pildil).
“Meil on varemgi toimunud 
tervisenädal, kuid seekord ot-
sustasime keskenduda heao-
luteemadele maailma tervise-
päeva raames 7. aprillil,” rää-
kis Aqva veekeskuse juht Mar-

ju Tamm. “Alates hommikust 
saab liituda erinevate treenin-
gutega. Oleme mõelnud kõigi-
le, alates beebidest eakateni 
välja.”
Õhtul viib ashtanga vinyasa 
jooga õpetaja Jocke Salokorpi 
Aqva konverentsikeskuses läbi 
õpikoja jooga põhialustest. 
“Kõik osalejad saavad piisavad 
teadmised, et jätkata harjuta-
misega iseseisvalt,” rääkis 
Salokorpi. “Workshopil saab 

selgeks põhilised asanad, 
spetsiifilise jooga hingamis-
tehnika ja tööriistad, mis aita-
vad inimesel keskenduda oma 
vaimule.“
Need, kes hindavad rohkem 
füüsilist vormi, saavad samal 
ajal küsida nõu Aqva jõusaalis 
personaaltreener Rene Kuusi-
kult, kes juhendab ja abistab 
treenijaid kella 16-19 ja 20-21.
Sissepääsuks veekeskuse tree-
ningutele tuleb lunastada 

kolm eurot maksev pilet, jooga 
õpikoja maksumus on vaba-
tahtlik annetus vastavalt tree-
ningust saadud enesetundele.
Täpsem kava ja info treenin-
gute kohta on üleval Aqva ho-
telli kodulehel: www.aqvaho-
tels.ee.

Kuulutaja

JK Tarvas sai esimese võidu

Maakonna korvpallimeister selgub nädalavahetusel

Tamsalu pääses esiliigas veerandfinaali

Aqva tähistab tervisepäeva trennilainel
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rakvereteater.ee

6. ja 7. aprill kell 17
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

RISTTUULES
lisaseansid

6. ja 7. aprill kell 19
Thriller, draama

(Alla 16 a keelatud)

WALL STREETI HUNT

Vaba aeg

KUHU MINNA

Virumaa Looduse Omnibussi väljasõidud april-
lis
4. aprillil „Silva” ja „Estonia” lavatagune ekskursioon, 2 vaba kohta! 
Info ja registreerimine tel 32 42 734 ja 5690 0141 Väljasõit Tsentru-
mi kõrvalt Koidula tänavalt kell 15.45, hind 30 eurot.
12. aprillil Kaevandusmuuseum, Jõhvi käsitöölaat, Kukruse polaar-
mõis. Lõunasöök kaevanduses. Väljasõit Tsentrumi kõrvalt Koidula 
tänavalt kell 10. Hind 26 eurot. Info ja registreerimine tel 32 42 734 
ja 5690 0141.
27. aprillil otsime kevadet. Retk Oandu matkarajale Sagadis. Välja-
sõit Tsentrumi kõrvalt Koidula tänavalt kell 10. Hind 8 eurot (söök-
jook kaasa). Info ja registreerimine tel 32 42 734 ja 5690 0141.

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta
5. aprillil rõõmsameelne tuur “Eesti asi”. Pidu ohjavad Märt Ranna-
mäe ja Bill Young. Pilet erandkorras 3 eurot.
12. aprillil kütab tantsupõranda kütab kuumaks DJ Taavo Soodla.

MTÜ KaRakTer esitleb: “Õnnistatud Hullumeel-
sus”
Komöödia kahes vaatuses. “Hea ja mugav saab Elmeril seal hullu-
majas olema...seal on ju need...eriarstid ja puha...”
Lavastaja Tiit Alte, muusika Tiina Kippel, video Mardo Leikman. 
Osades: Aavo Soots, Hannes Tiinas, Tea Parts, Tarmo Truss, Ivo 
Leek, Kaid Piiroja, Alina Klimova, Arvi Lemberg, Helgi Koort, Liivi 
Tuga, Külliki Heinsaar, Üllar Heinsaar, Hellja Borozdina, Elin Lem-
berg, Riina Vaher, Urmas Lindlo, Janika Lauri, Tanja Zalite, Vilve 
Tombach.
Piletite broneerimine: alinakxg@gmail.com tel. 5597 7778.
12. aprill kell 18 Rakvere Rahvamaja keldrisaalis. Pilet 5 eurot. Vii-
mane etendus!

Pensionäride Liit teatab
Liikmetele, kes on tasunud oma liikmemaksud, vabu kohti reiside-
le:
2. juuli Tallinna Loomaaed, Eesti Panga- ja Loodusmuuseum. Hind 
26 eurot.
27. juuli – 3. august Moldova – Lääne-Ukraina. Orienteeruv hind 
300 eurot. Sissemaks 100 eurot. 
Info 5133 220 Eve.
Tasuta õigusabi Pensionäride Liidu liikmetele Kastani 10 Margit 
Halopi Õigusbüroos. Eelnevalt helistada 5179 278.
Ootame tasuma liikmemaksu.
Pensionäride Liidu büroo Veski 4 avatud igal teisipäeval 10-14.
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„Lähed võõra naisega hotelli, 
aga see on nagu hostel!“ – nii 
on seda komöödiat iseloo-
mustanud lavastaja Anne Pa-
luver, üks tuntumaid tegijaid 
meie huumorialal. 
Osalisteks on ta valinud Hen-
rik Normanni, Eva Püssa, Väi-
no Laese, Terje Pennie ja Tarvo 
Kralli. „Hostell“ on naljakas 
lugu sellest, kuidas kaks meest 
üle aisa löövad – ise teadmata, 
et nende abikaasad on samas 
majas oma armukesega, liht-
salt paarid on sassi läinud. Ja 
kohalik administraator poeb 
nahast välja, et valed inimesed 
valel ajal kokku ei satuks ning 
tiivaripsutamine avalikuks ei 
saaks. Pöörased situatsioonid 
annavad vaevalt mahti toibu-
miseks, kuni saabub ootamatu 
lõpplahendus. 
Pealkirja omapärane kirjapilt 
viitabki sellele, et nurgatagune 
provintsihotell on nii interjöö-
ri kui teeninduse poolest pi-
gem hostel. Publik on lavastu-
se väga hästi vastu võtnud ja 

Armunelinurk teatrilaval: 
komöödiaetendus “Hostell”

vahel tuleb lausa pausi pida-
da, kuni naer lõpeb, et siis jälle 
edasi mängida – muidu ei ole 
teksti lihtsalt saali kuulda. 
„Hostelli“ esimene etendus 
Rakvere teatris (15. veebrua-
ril) läks täissaalile, lisaetendus 
toimub 6. aprillil kell 19 (kassa 
tel. 32 95444). „Hostelli“ män-
gitakse ka Jõgeva Kultuurikes-
kuses (16. aprillil). 

Kuulutaja

Kunda linna klubi
Tähelepanu! Kunda linna klubis toimuva Komöödiateatri 
etenduse “Kavartett” kuupäev on muutunud! Etendus toimub 
1. mail  kell 19. Kehtivad samad piletid, mis olid ostetud 14. 
aprilli etendusele. Soovi korral ostame piletid tagasi. Piletite 
kohta info ja broneerimine tel 32 21 666 (E, T, N, R kell 13-20 ja 
K kell 15-20).
5. aprillil kell 11 Kunda linna klubis spordikonverents “ Sport 
isiksuse kujundajana”. Eelregistreerimisega.
10. aprillil kell 17 Kunda noortemajas piljarditurniir.
12. aprillil kell 12-16 Kunda linna klubis avatud moeturg “Va-
nast uus!”. Ootame kõiki soovijaid müüma kasutatud, aga puh-
taid ja ilusaid riideid, jalanõusid, ehteid jms ning huvilisi uu-
distama ja ostma. Müügikoha (1 eurot) broneerimine hilje-
malt 11. aprillil tel 32 21 556 või klubi@kunda.ee.
17. aprillil kell 17-20 Kunda noortemajas pidu lastele.
19. aprillil kell 17 Kunda linna klubi keldrikohvikus noortekoh-
vik Friendship.
25. aprillil kell 19 Kunda linna klubis kontsert “Kevad koputab”, 
esinevad Luisa Värk ja Artjom Savitski. Piletid hinnaga 10 eu-
rot (õpilastele, pensionäridele, tudengitele 6 eurot) müügil 
klubis.
27. aprillil kell 14 Kunda linna klubis laste näiteringi Karoliine 
muusikaline etendus “Pipi Pikksukk”. Lavastaja Maarika Koks. 
Pilet 2 eurot, perepilet 6 eurot.
Rohkem infot Kunda linna klubi sündmuste kohta www.kun-
dalinnaklubi.ee ja tel 32 21 556.

Tapa Kultuurikoda
5. aprillil kell 15 kontsert Svetlana Zorina. Korraldaja MTÜ 
Koit. Pilet 5 ja 2.50 eurot.
6. aprillil kell 14 Tapa kultuurikoja näitering Kadrina rahvama-
jas. S. Mrožek „Serenaad“. Pilet 2 eurot.
7. aprillil kell 19 kinoteatri etendus „ Võidab see, kellel kõige 
hullem mees on“. Stand-up etendus sellest, mis tunne on olla 
Eestis 24aastane vallaline naine. Sketšide, lugude ja omavahe-
liste dialoogide kaudu vaatavad Piret ja Katariina irooniliselt 
tagasi juhtumistele oma elus ning suhetele meestega, kelle de-
finitsioon tänapäeval järjest ähmasemaks muutub. Lavastus 
on aga ka kohustuslik vaatamine igale mehele. Nii kirjutab ka 
teatrikriitik Veiko Märka, kes on Piret Krummi ja Katariina 
Tamme ka lause uueks Abeliks ja Nõmmikuks tituleerinud: 
„Ehkki naiste probleemidele keskenduv, on „Võidab see ...“ 
täiesti arusaadav ka igale mehele, kes tunneb lähemalt kas või 
ühte naist.“ („Eesti mees – nii halb, et peaaegu hea“, Eesti Eksp-
ress 9.11.2013).
Vaata veel https://www.facebook.com/
events/619681638105616/
Piletid 10 ja 12 eurot saadaval Tapa kultuurikoja kassas ning 
Piletilevis.
8. aprillil kell 20 draamafilm „Philomena“. Pilet 3 eurot, eel-
müügist 2.50, koolieelikud ja pensionärid 1 euro.
10. aprillil kell 18 Tapa muusikakooli kevadkontsert.
12. aprillil kell 11-14 kirbuturg. Kohtade broneerimine info@
kultuurikoda.ee või 32 200 61.
13. aprill kell 14 Läsna näiteringi etendus „Kriminaalne lugu 
Pulli pubis“. Pilet 3 eurot. Igihaljas lugu rahapuudusest, töö-
puudusest ja muudest muredest tavalises Eesti ääremaa külas. 
Probleeme arutab kirev seltskond külakõrtsis, mida peenelt 
pubiks nimetatakse. Hiljem püüab sama seltskond teenistust 
leida ehitajatena pealinnas. Kestvus umbes 50 min.

Barto Puhkemaja
Barto Puhkemajas laupäeval, 5. aprillil kell 20 ansambel Täna-
tehtu. Pilet 5 eurot.
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• profiilplekid katusele

• aknaplekid

• vihmveesüsteemid

• katuse turvatarvikud

• müük ja paigaldus

Taevalik katus VIRUMAA ESINDUS

Põhjamaisele ilmastikule välja töötatud

Kvaliteetne profiilplekk kätte lao hinnaga!

Avatud UUS esindus Jõhvi ESPAK-is, Lille 3, kontakt: 51 51 640

Rakveres asume Tallinna tn 49

Avatud E-R 9.00-17.00 tel 512 7619 e-post: info.weckman@gmail.com

Telli katus juba täna!

Järelmaksu
võimalus

Saabus uus partii

MEREVAIGUST ehteid
Parandame ehteid ja valmistame uusi

Rakvere Jaama 19
(kirbuturu vastas)

Oleme avatud E-R 10.00-18.00
L-10.00-15.00   P-suletud

Riided, jalanõud,
mööbel kuni

aprilli lõpuni -40%
Alates 1. maist asume

Põltsamaal Aia 1a

Lõpumüük

Kohal kevadkollektsiooni
rõivakangad!

Hinnad soodsad

Alates 8. aprillist on käigus kaugliin nr 110

. Liiklus toimub iga päev.

Rakvere-Tudu-

Rannapungerja-Mustvee-Kallaste

8.04-31.05.2014
1.06.2014

Kallastelt kell 6.00 ja Rakvere raudteejaamast kell 20.35.
Kallastelt kell 6.10 ja Rakvere raudteejaamast kell 20.05.

TEADAANNE

Oleme avatud!
Oleme avatud!

OÜ KK-RIDEEN

K- KUMMID TAASAVATUD!!!
JÕHVIS, Narva mnt 150B
Tel 33 52800 johvi@k-kummid.ee

REHVID alates 20.- tk

Kõik kasutatud rehvid -20%

LAI VALIK plekk ja valuvelgi

SUUR VALIK vähekasutatud ja

uusi suverehve 13"-21"

www.k-kummid.ee

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Külasta meid!


