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Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
130 €/alus

110 €/alus
1,40 €/pk

150 €/alus
2,80 €

1,40 €/pk
* KANDILINE, HELE

10kg
* TURBABRIKETT

pakk
* KÜTTEGRAANUL

0,960t 150,00 €/alus

1,60 €/pk

115,00 €/alus

165,00 €/alus

PUITBRIKETT

kott

0,940t

0,840t

15kg

1,60 €/pk

3,00 € TEL 32 51 101
www.algaveod.eeNB! Hinnad kehtivad kuni 31.07.16
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Kuulutuse eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses le-
hes, kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele hilje-
malt neljapäeval kella 11ks.

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuse sisu eest.

Ajal, kui meediaväljaanded 
ülistavad peaminister Taavi 
Rõivase „killuviskamist“ 
Ameerika Ühendriikide ko-
möödiasaates ning loenguid 
Eesti kui e-riigi edulugude os-
kuslikust PR-ist, hävitavad 
sellesama ülistatava riigi põl-
lumajandusettevõtjad seafar-
me ja sulgevad piimakarju. 
Tootmise lõpetavad isegi ro-
botlüpsifarmid, mille sead-
metesse investeerimine on 
olnud pikaajaline, energiaku-
lukas ja rahamahukas prot-
sess.
Viimase võimalusena olukor-
rale lahendus saada oli põllu-
meeste sümboolne 101 trak-
toriga Toompeale sõitmine, et 
juhtida tähelepanu ühe Eesti 
olulisema, reaalsektorisse 
korraliku panuse andva põl-
lumajandussektori ees lasu-
vatele probleemidele, eeskätt 
piimahinna odavnemise ja 
Aafrika seakatku epideemia-
ga seoses. 
Eriti trööstitus seisus on sea-
kasvatajad. Peaminister Rõi-
vas kõndis Riigikokku minnes 
meeleavaldusest nutitelefoni 
silmitsedes lihtsalt mööda. 
Meeleavaldusel osalenud 
põllumehed ei omanud eel-
kõige just peaministri üks-
kõiksuse pärast vähimatki us-
ku, et üritusel võiks reaalselt 
ka tulemus ja mõju olla. 
Valitsuse prioriteet ei ole põl-
lumajandus. Järelikult tuleb 
leida mingisugunegi leeven-
dust pakkuv lahendus Euroo-
pa põllumajandustoetuste ja 
olemasoleva süsteemi pin-
nalt. Üheks võimaluseks 
oleks Eesti maaelu arenguka-
va 2014-2020 siseselt vaadata 
vajaduspõhiselt üle meetmed 
ja eelarved. Näiteks on või-
malik noorte põllumajandus-

tootjate tegevuse alustamise 
meetmest tõsta vähemalt 7,5 
miljonit üle näiteks loomade 
heaoluga seotud meetmesse, 
kuna noorte põllumajandus-
tootjate tegevuse alustamise 
meetme eelarves olevast 22 
miljonist eurost kasutati 
möödunud perioodil vaid 7,7 
miljoni euro ulatuses vahen-
deid.  Selle tõstega oleks või-
malik seakasvatajaid toetada, 
ilma et kellegi huvid kahjus-
tada saaksid. 
Lisaks on nimetatud arengu-
kavas olemas niinimetatud 
väikeste meede, mille ees-
märgiks on toetada põlluma-
jandusettevõtteid käibega 
4000 - 14 000 eurot, ent on 
selge, et ükski sellise käibe-
mahuga ettevõte ei saa olla 
majanduslikus mõttes tõsine 
põllumajandustootja. Niisu-
guse käibega pole võimalik 
luua isegi ühte korraliku pal-
gaga töökohta. Seega võiks 
kaaluda ka selle meetme va-
hendite otstarbekuse hinda-
mist ja ümberjagamise või-
malikkust, et vältida eesti-
maiste sigade ja piimakarjade 
hävitamist, mis mitte ainult 
meie majandusele olulise 
tähtsusega, vaid ka eestlusele 
märgilise väärtusega on. 
Eelmise sajandi lõpus vallan-
dus maailmas internetihul-
lus, kus kõik, mis oli vähegi 
seotud interneti ja sellega 
seotud sektoritega, hinnati 
kordades üles, keskendumata 
reaalväärtusele. Spekuleeriti 
kiire lootusega tohutuid ka-
sumeid teenida ning osteti 
usku ja lootust, et ettevõtete 
immateriaalsel varal on ka 
reaalselt väärtus olemas. 
2000. aastal mull lõhkes, hal-
vates majanduse, põhjusta-
des pankrotte ja tuues kaasa 

kriisi. Oleme oma suures 
e-riigi eufoorias samasuguse 
nutihulluse küüsis, unusta-
des taas majanduse aluseks 
olevad primaar- ja sekun-
daarsektorid. 
Innovatsioon, start-up´id, 
spin-off´id, e-lahendused ja 
nutirakendused on kõik meie 
elu osa ja väikeriigil on alati 
võimalik oma kompaktsuses 
olla riiklikes katsetustes ja ra-
kendustes suurtest ees. Ma ei 
püüagi väita, et niinimetatud 
nutimajandus on ebaoluline 
või väheväärtuslik. Ent ma ka 
ei arva, et peaksime uhkus-
tundest rinnale taguma ja 
,rind kummis, potjomkinli-
kult Eesti e-riigi edukusest 
rääkima, kui meil samal ajal 
on päevast päeva tegelikku 
väärtust loovad ettevõtjad 
madalseisus ja eeldavad riigi-
poolset abi, mitte ükskõik-
sust. Oleks põllumajanduse 
seis rahuldav ja riik omalt 
poolt parima teinud, panek-
sin isegi peaministri e-riigi 
kuvandi levitamise uudisele 
laigi. 

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige

Potjomkinlik e-riikHaldusreform: kotletti süüakse lusikaga
See oli vist 11. klassis, kui meie klassijuhataja otsustas, et 
klassiõhtu ei pea koosnema mitte ainult tantsust ja tagaaja-
misest, vaid seal peaks ka midagi „asjalikku“ tegema. Jutu-
märkides seepärast, et tegevus, mille ta välja valis – lauakom-
bed ja viisakas söömine – , ei olnud meile kui üldiselt mõistli-
kele abiturientidele enam eakohane.
Ma ei ole kunagi hiljem sellist põrssakarja laua ümber näi-
nud. Pinginaaber toppis korraga kuus muna suhu ja urgitses 
näpuga seitsmenda jaoks ruumi. Mina sõin lusikaga kotletti 
ja keegi luristas suppi otse tirinast.
See kõik toimus protestiks – ei maksa 18aastaseid noori nii 
rumalaks pidada, et neile noa ja kahvliga söömist õpetada. Ei 
olnud meie süü, et meie toonases koolisööklas usaldati laste 
kätte tõepoolest vaid lusikas – söögi- ja lauakommetest olime 
kõigele vaatamata teadlikud.
Vana lugu tuli silme ette kolmapäeval, kui kuulsin, et Kadrina 
vald tegi ühinemisläbirääkimiste ettepaneku mitmele naab-
rile.
Seos võib tunduda meelevaldne, aga mulle meenutab prae-
gune omavalitsuste läbirääkimiste virvarr, kus kõik räägivad 
kõigiga, toonast protestimeelset klassiõhtut. Ma ei tea, võib 
olla on konstruktsioon liiga lennukas, aga vähemalt mulle 
tundub linnade-valdade käitumine just selline: kui vägisi 
kästakse läbi rääkida ja hiljem ühineda, siis ajagem asja või-
malikult jaburalt! Rääkigem kõik kõigiga ja võimalikult kaoo-
tiliselt – kas üldse kellelgi on sellest kõigest ülevaade olemas?
Juba on läbirääkimised inimesi tülli ajanud. Läänemaal ei 
suudeta kokku leppida kooli asukohas, setod Meremäel vaid-
levad, kummad on ikka õigemad setod, Saue kandis toimus 
kohaliku võimu vahetus jne. 
On siis nii ikka mõistlik? Juba praegu on suured tülid majas, 
aga mis siis veel saab, kui ühinemised hakkavad reaalselt toi-
muma?
Ma olen alati olnud seda meelt, et haldusreformi on vaja. Ja 
jätkuvalt olen ka sel arvamusel, et alustati valest otsast – tühi-
paljad liitumised ei anna mitte midagi. Praegused läbirääki-
mised on anarhilised, peetakse vaid selleks, et midagi teha. 
Aga kui minu kotleti söömine lusikaga oli vaid loll nali ja mi-
nust kasvas sellele vaatamata enam-vähem normaalne ini-
mene, siis praegune „haldusreform“ võib asja veel rohkem 
kiiva ajada, kui see enne oligi.

Aivar Ojaperv
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Kevad on aeg, kus demineeri-
jatel algab kõige kibedam 
tööaeg. Lume sulamine toob 
nähtavale lõhkekehad, mis 
on maapinnas aastakümneid 
segamatult lebanud ning see-
tõttu muutunud väga ohtli-
kuks ja ebastabiilseks. 
Demineerimiskeskuse juhi 
Arno Pugoneni sõnul on te-
gemist igakevadise problee-
miga. Sel kevadel on demi-
neerijatel tulnud teha juba 
peaaegu sada väljasõitu, seal-
hulgas Lääne-Virumaal on 
teada antud kaheksast lõhke-
kehast. Peamiselt on leitud 
pomme, miine, granaate ja 
teisi lõhkematerjale, mis tu-
leb kahjutuks teha. Samas 
nendib kogenud demineerija, 
et väljasõite on olnud vähem 
kui möödunud aasta samal 
perioodil. 
Demineerijad puutuvad pea-
miselt kokku miinipilduja-
miinide, suurtükimürskude 
ja käsigranaatidega. Lisaks 
leitakse veel kümneid tuhan-

deid padruneid. Pugonen ko-
putab inimeste südamele, et 
kui on leitud midagi kahtlast 
ning on alust arvata, et ese 
võib sisaldada lõhkeainet, tu-
leb viivitamatult teavitada 
Häirekeskust ja mitte torkida 
leitud eset. „Demineerijad 
sõidavad kohale, teevad kind-
laks, millega on täpsemalt te-
gemist, ja kui tuvastatakse 
lõhkekeha, siis võetakse see 
endaga kaasa ja hävitatakse,“ 
selgitas Pugonen.
Kui kellelgi on kodus mõni 
lõhkekeha ja ei tea, kuidas 
sellest vabaneda, siis võib jul-
gelt Häirekeskusele teada an-
da, sest juba mõned aastad 
kehtinud seaduse järgi ei ka-
ristata inimest, kes  lõhkeke-
ha vabatahtlikult loovutab.
Demineerimiskeskuse juhi 
sõnul on tema pikas praktikas 
tulnud ette mitmeid juhtu-
meid, kus inimeste valduses 
olnud lõhkekehad on plahva-
tanud ja seda kas siis oska-
matust ümberkäimisest või 

muude välistegurite mõjul. 
Ida pommigrupi juht Rauno 
Raidloo tõigi Lääne-Viru-
maalt kurioosse näite üdini 
väärast käitumisest. „Nimelt 
viis üks kodanik metsast lei-
tud tankitõrjemiini Tapa lin-
na päästekomando ette, et 
see seal demineerijatele üle 
anda. Õnneks oli tegemist 
õppeotstarbelise lahingu-
moonaga. Mis tahes lahingu-
moona transportimine on 
äärmiselt ohtlik ja vastutus-
tundetu,“ hoiatas Raidloo.
Ka Pugonen lisas aasta algu-
sest juhtumi, mis lõppes õn-
nelikult. Nimelt kustutasid 
päästjad üht elumaja ning 
pärast, kui tulele piir pandud, 
tegeles sündmuskohal tule-
kahjuekspert põlengu põh-
juste väljaselgitamisega. 
Päästeametnik leidis lõhke-
keha, mis oli imekombel jää-
nud leekidest puutumata ja 
oli täiesti töökorras.

Kaius Mölder

Eestis vahetab päevas oma-
nikku kümneid sõidukeid ja 
tavaliselt on tegemist korrekt-
se ostu-müügitehingutega. 
Viimasel ajal on aga politseile 
laekunud mitu avaldust, kus 
müüja või ostja on petta saa-
nud.

Igavesti kestev proovisõit
Erinevaid skeeme oli nõus 
lahti seletama Põhja prefek-
tuuri varavastaste kuritegude 
talituse juht Toomas Jervson. 
Esimese näitena tõi ta välja 
juhtumi, kus müüja annab 
ostjale sõiduki paariks päe-
vaks või nädalaks koos doku-
mentidega proovimiseks ka-
sutada, et siis hiljem sõiduki-
ga ostu-müügileping sõlmi-
da. „Kui käes on aeg tehingut 
sooritada, siis pole raha ega 
sõidukit ja ostja telefon on 
tumm,“ rääkis Jervson. Müü-
ja aga märkab oma sõidukit 
autoportaalis müügis või on 
see juba sootuks kolmandale 
isikule maha müüdud. 
Seejärel pöördub inimene 
politsei poole teatades, et tegi 
ostjaga suusõnalise lepingu 
ja nüüd on kõigest ilma.
Kuigi Jervsoni sõnul on suu-
sõnaline leping ka leping, on 
tagantjärele väga raske tuvas-
tada, milles ja millistel tingi-
mustel täpselt kokku lepiti. 
„Tegemist on sõna sõna vastu 
olukorraga ja kuna müüja on 
siiski vabatahtlikult nii sõidu-
ki kui dokumendid teisele 
inimesele üle andnud, siis 
politsei arusaama kohaselt 
on tegemist tsiviilvaidlusega, 
mida lahendatakse tsiviilhagi 

korras,“ täpsustas Jervson.
Teine skeem puudutab välis-
maised automüügiportaale, 
millest samuti armastatakse 
sõidukeid otsida. Jervsoni sõ-
nul on lähiajal laekunud poli-
seile kolm kuriteoteadet, kus 
inimene on labaselt oma ra-
hast ilma jäänud.
Skeem ise on üsna lihtne. Isik 
leiab müügiportaalist endale 
sobiva sõiduki, hind on sood-
ne, väike läbisõit ja masin 
heas korras. Inimene helistab 
kuulutuse juures olevale 
numbrile ja saab müüjaga ju-
tule. Müüja sõnul on tekki-
nud juba mitmeid huvilisi, 
kes sooviksid autot osta, ja 
selleks, et sõiduk kindlalt en-
dale broneerida, on vaja teha 
ettemaks. 
Kui ostja on nüüd ülekande 
ära teinud, ei kuule ta müü-
jast enam midagi. „Jutt käib 
tuhandetest eurodest, mis 
ostja on tundmatule välis-
maakontole broneeringu eest 
maksnud ja kõigest ilma jää-
nud,“ lisas Jervson. 
„Alati tasub enne kõik üle 
kontrollida, kui hakata raha 
kuhugi üle kandma. Kui müü-
ja telefon on registreeritud 
ühes riigis, aga konto, millele 
ettemaksu soovitakse, asub 
IBANi koodi järgi hoopis tei-
ses riigis, peaks see olema ko-
he esimene ohumärk,“ hoia-
tas Jervson. 
Riikidest, kus petturid tegut-
sevad, on esindatud Inglis-
maa, Saksamaa, Itaalia ja vii-
masel ajal ka Tšehhi. Politsei 
sõnul on raha tagasisaamine 
väga pikk ja keeruline prot-

sess, kuna tuleb kaasata eri-
nevate riikide politseinikud, 
kellega koostöös selgitatakse 
pettureid välja.

Töötav auto 
ahvatleb varast
Kolmas skeem võib kõlada 
halenaljakana, aga politseini-
kud on korduvalt kinni pida-
nud isiku, kes jälgis Harju-
maal poodide ette pargitud 
töötava mootoriga sõidukeid. 
Kui mõni inimene läks poodi 
mõneks minutiks suitsu ost-
ma, jättes automootori tööle, 
istus sarivaras autosse ja sõi-
tis minema. „Kõige kurioos-
sem oli see, et sama teo eest 
varakevadel vangist vabane-
nud mees varastas vabanemi-
se päeval järjekordse auto,“ 
tõi Jervson näite. 
Ida prefektuuri pressiesinda-
ja Kerttu Krall ütles, et neil 
pole analoogsete skeemide 
alusel ühtegi menetlust alus-
tatud. Küll on teada antud os-
tu-müügitehingutest, kus üks 
osapool sõna ei pea. „Müüja 
on nõus autot müüma järel-
maksuga, nii et iga kuu maks-
takse tagasi teatud summa. 
Kui esialgu peetakse lepetest 
kinni, siis hiljem võib juhtu-
da, et raha enam ei maksta. 
Nii saab ostja tüssata ning 
pöördub politsei poole. Kuna 
tegemist on võlaõigusseadu-
sest tuleneva lepinguga, siis 
politsei seda ei lahenda ja 
probleemide korral tuleb 
pöörduda juba kohtusse,“ 
selgitas Krall.

Kaius Mölder

Lumi sulatab ohtlikud 
lõhkekehad maapinnale

Roodevälja külas leiti keset kõrvalteed lume alt ülessulanud mürsk. 
Foto: Päästeamet

Autotehing – 
raha ette või pärast?
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MUST KROONIKA

LIIKLUSÕNNETUSED
28. märtsil kella 22.15 ajal 
toimus liiklusõnnetus Rak-
vere vallas Pärnu-Rak-
vere-Sõmeru maantee 
171,4. kilomeetril, kus 
24aastane Airi sõitis sõidu-
autoga Audi A3 otsa tume-
dates riietes ja helkurita 
sõiduteel viibinud 57aas-
tasele Harrile. Jalakäija huk-
kus sündmuskohal. Politsei 
selgitas, et autojuht oli kaine 
ning omas juhtimisõigust. 
Sõidukiiruse, jalakäija ka-
inuse ja muud üksikasjad 
selgitab edasine uurimine.
27. märtsil kella 17.40 paiku 
sõitis Haljala vallas Tal-
linna-Narva maantee 95. ki-
lomeetril möödasõitu soori-
tanud sõiduauto Audi A6 
(pildil) teelt välja vastu 
puud. Audit juhtis 45aas-
tane mees, kes oli kaine ja 
omas juhtimisõigust. Kaas-
reisijana oli autos 28aastane 
naine. Nii juht kui ka kaas-
reisija kasutasid nõueteko-
haselt turvavarustust. Mõle-
mad toimetati sündmusko-
halt haiglasse. 28. märtsil 
kella 00.40 paiku suri naine 
haiglas avariis saadud vigas-
tustesse. 

VARGUSED
30. märtsil teatati, et Rak-
veres Lõuna tänaval lõhuti 
kaubiku tagumine ukseklaas 
ja varastati piiksaag, tööriis-
tu ning muud vara. Varguse-
ga tekitatud kahju on 1945 
eurot ja klaasi lõhkumisega 
tekitatud kahju 150 eurot.
29. märtsil murti Kadrinas 
Viitna teel sisse ehitusel asu-
vasse soojakusse ja varastati 
diiselpuhur ja lasernivelliir. 
Tekitatud kahju on 2000 eu-
rot.

KALLALETUNGID
28. märtsil tungiti Rakveres 
Võimla tänaval kallale 
27aastasele naisele. Polit-
seile on teo võimalik toime-
panija teada.
26. märtsil löödi Tapal Veski 
tänaval asuva baari juures 
22aastast naist. Politsei pi-
das kahtlustatavana kinni 
38aastase mehe.
25. märtsil tungiti Rakveres 
Tallinna maanteel asuva 
baari juures kallale 28aas-
tasele mehele.

Kuulutaja

Narva tänav 7 ja 9 maja-
desse rajatakse 20 elukoh-
ta, kuhu kolivad praegused 
Rakvere Lille Kodu elani-
kud. Lille Kodus hakkavad 
omakorda elama uued ini-
mesed, teiste hulgas osa 
Imastu Kool-Kodu kasvan-
dikke.

Liisi Kanna

AS Hoolekandeteenused ju-
hatuse liige ning teenuste di-
rektor Liina Lanno nentis, et 
praegused Lille Kodu elani-
kud on väiksema toetuse va-
jadusega.
„Need inimesed, kes seal täna 
elavad, saavad üsna hästi ise 
hakkama,“ rääkis Lanno. 
„Õhtust hommikuni tulevad 
nad ise toime, teevad ise ot-
sused. See keskkond, mis on 
uutes kohtades, võimaldab 
natuke suuremat iseseisvust. 
Tingimuste poolest muutub 
see, et neil on rohkem ini-
meste hulgas olemist.“
Lille Kodusse saavad omakor-
da kolida rohkemat abi ja tu-
ge vajavad inimesed. Sealne 
keskkond võimaldab aidata 
suurema toetusevajadusega 
inimesi ning pakkuda 24tun-
nist teenust. 
„Lille Kodu on kompaktsem 
kui uued majad. Seal on kõik 
tegevusruumid, et inimene 
saaks talle osutatava teenuse 
komponendid võimalikult lä-
hedalt kätte,“ seletas teenuste 
direktor olukorda.

Eesmärgiks sulgeda ühi-
selamu tüüpi asutused
Uute majade ostmine ei ole 
aga mitte ASi Hoolekandetee-
nused ühekordne ettevõtmi-
ne, vaid osa suuremast plaa-
nist. Erihooldekodude reor-
ganiseerimine on sätestatud 
2014. aastal vastu võetud eri-

hoolekande arengukavas 
ning seda toetatakse Euroopa 
Regionaalarengu Fondist.
Selle järgi tuleks erivajaduste-
ga inimestele osta või ehitada 
väiksemad ning kaaskodani-
ke hulka rohkem sulanduvad 
elukohad.
„Eesmärk, miks üldse selli-
seid muudatusi praegu te-
hakse, on sulgeda suured ko-
ridori  või ühiselamu tüüpi 
asutused. Selleks on Euroopa 
Liit eraldanud raha,“ tõi Lan-
no välja.
„See on ka kogu läänemaail-
ma suundumus, et ei tekitata 
mingisuguseid kunstlikke 
keskkondi mitte ühelegi 
inimgrupile. Kui inimesel te-
kib vajadus toe ja abi järele, 
siis ta selle ka kogukonnast 
saab. Ta ei pea selleks mine-
ma kusagile elama.“
Teenuste direktor leidis, et 
meie riigi areng on jõudnud 
sinnamaani, kus nähakse, et 
säärased suured institutsioo-
nid ja asutused ei ole inim-
väärsed ega võimalda pri-
vaatsust.
„Me ju keegi ei taha elada ko-
dus, kus on 300 kaaslast. Või 
et pere, kellega õhtul koos 
elutuba jagada, koosneb 40 
inimesest. See ei ole loomu-
lik,“ näitlikustas Liina Lanno 
olukorda.
Oma toidu ning majutuse 
maksavad elanikud ise kinni. 
Väga väikeseid maju ei saa 
seepärast teha, et siis ei jaksa-
taks maksta. „Kümme on veel 
selline üsna suur pere, võiks 
väiksem olla,“ sõnas Lanno. 
Tema sõnul maksab riik prae-
gu kinni hooldustöötajate 
palga ning teenused. Veel 
väiksemate majade puhul lä-
heks majutuse hind kallimaks 
ning riik peaks ka seda toeta-
ma hakkama.
AS Hoolekandeteenused on 
seadnud endale standardi, et 
enamikul inimestel oleks 
oma tuba ning need, kes soo-
vivad kaaslasega elada, saak-

sid sedagi teha.

Plaanitakse sulgeda 
Imastu Kool-Kodu
AS Hoolekandeteenused on 
kõigest üks ettevõte, kes selli-
seid teenuseid pakub. Kuna 
tegu on suure organisatsioo-
niga, siis on ka nende ümbe-
rehitusprojekt kõige suurem. 
„Sulgeme, ma arvan, seitse 
suurt asutust üle Eesti. Ees-
märk on aastaks 2023 need 
asutused kinni panna,“ rääkis 
teenuste direktor. 
Teiste hulgas plaanitakse sul-
geda Imastu Kool-Kodu. Osa 
sealsetest elanikest kolib va-
banevasse Lille Kodu majja. 
Rakveresse ostetud majad 
loodetakse remontida aasta 
lõpuks, see oleneb aga hoo-
nete hetkeolukorrast. 
Lisaks plaanitakse meie maa-
konnas uus erivajadustega 
inimeste kodu rajada Kun-
dasse. „Seal oli esialgu kohali-
kel elanikel väga palju küsi-
musi. Ma loodan, et saime 
hirmud maandatud. Kui ei 
ole kokkupuudet natukene 
teistmoodi käituvate inimes-
tega, siis sellised tekivad,“ 
kirjeldas Lanno Kunda ini-
meste algset reaktsiooni.
Rakveresse rajatavate kodude 
osas ei ole ettevõte seni naab-
ritelt tagasisidet saanud. Sa-
mas nentis teenuste direktor, 
et näiteks Lille tänava lähi-
mate naabritega on koostöö 
läbi aastate väga hea olnud. 
Lisaks rõhutas ta, et selliste 
kodude puhul ei ole tegu 
hooldekoduga selle sõna ins-
titutsionaalses mõttes, vaid 
väikese grupi inimeste elu-
paigaga.
Kogukonnateenuste üksuse-
kohti rajatakse mitmesse 
maakonda. “Juurde võib tulla 
umbes 30 üksust üle Eesti,“ 
lausus Lanno. See annab eri-
vajadustega inimestele tule-
vikus suurema valikuvõima-
luse ning nad saavad elada 
kodukohale lähemal.“

Rakveres korrastatakse majad 
erivajadustega inimestele

Ostetud majad loodetakse korda teha aasta lõpuks. 
Foto: Liisi Kanna
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Lääne-Virumaalt pärit kesk-
konnaminister Marko Pome-
rants tegi kolmapäeval maa-
valitsuse saalis paaritunnise 
ettekande, kus rääkis tema 
poolt juhitava ministeeriumi 
hetkeülesannetest ning pike-
mas perspektiivis tehtavatest 
töödest. Ei saadud läbi ka sõ-
navahetuseta: kuulajate seas 
viibinud Emil Rutiku (kandi-
deeris Riigikogu valimiste ajal 
Lääne-Virumaal Vabaerakon-
na ridades) ja fosforiidivasta-
se võitluse eestkõneleja Ju-
han Aare esitasid Pomerant-
sile nö ebamugavaid küsimu-
si, viimane vastas talle oma-
selt sõnaosavalt, kuid samas 
ka üldsõnaliselt.
Pomerants võttis luubi alla 
kogu Keskkonnaministeeriu-
mi haldusala. Nii näiteks said 
kuulajad teada, et Lääne-Viru 
maakonda jääb 36 loodus-
kaitseala, millest 19 on ole-
mas kaasaegne kaitse-eeskiri, 
kuid ülejäänute oma vajab 
uuendamist ja sellega minis-
teerium tasapisi ka tegeleb. 
Ühtlasi andis Pomerants tea-
da, et Looduskaitseseaduses-
se tulevad peagi väikesed, 
kuid olulised muudatused.
Küsimusi ja repliike hakkas 
kostuma siis, kui minister 
jõudis veekaitse teemani. Ni-
melt selgus, et vooluveekogu-
dest kõige halvemas seisus, 
kui silmas pidada üldläm-
mastiku koguseid vees, on 

Rakvere lähedane Selja jõgi – 
see ja sellesse voolavad oja-
kesed on vastaval kaardil ain-
sana Eestis „punased“. „Kust 
see lämmastikureostus tuleb, 
sellele ei oska mina ka ühe-
selt vastata,“ tõdes Marko Po-
merants. „Rakvere linnal ja 
ümberkaudsetel asulatel on 
kaasaegsed puhastid. Ainus 
võimalus on, et reostus tule-
neb intensiivsest põlluma-
jandusest ja seal kasutatava-
test väetistest.“

Pomerantsi 
paralleel reisiga Kuule
Tuliseks läks vestlus aga siis, 
kui Pomerants jõudis koosta-
misjärgus oleva maapõue 
strateegiakavani ja sealt suju-
valt edasi fosforiidi-teemale.
Maapõue strateegia koosta-
mine ise on pigem positiivne 
asi – see loob üldise kuvandi, 
kuidas kasutada Eesti maa-
põue ja seal leiduvaid maava-
rasid Eesti ühiskonnale suuri-
mat väärtust looval moel. 
Strateegia hõlmab lisaks 
maavaradele ka maapõue 
laiemalt (ehituskeskkond 
jms), samuti põhjavett ja maa 
(põue)soojust. 
Strateegia koostamise käigus, 
võimalik, et ka muude teguri-
te kaasmõjul, on aga taas te-
ravalt päevakorda tõusnud 
fosforiidi teema.
„1996. aastal kuulutati Eesti 
fosforiidimaardlad passiivse-

Marko Pomerants rääkis keskkonnateemal

Marko Pomerants (vasakul) ja Lembit Kaljuvee
Foto: Aivar Ojaperv

teks,“ selgitas Pomerants. 
„Kui lepitakse kokku, et lähe-
me selle teemaga edasi, siis 
tuleb varu kõigepealt aktiiv-
seks kuulutada – enne ei juh-
tu kõige vähematki.“
Kas ja millal, sellele Pome-
rants aga otsest vastust ei 
andnud. Ütles hoopis nii: 
„Julgen olla seisukohal, et 
oleme fosforiidikaevandami-
sest sama kaugel kui inim-
kond järgmisest kuureisist.“

Sõnasõda aukude ümber
Fosforiidiga seonduvalt tulid 

jutuks eelmiste uuringute ajal 
80ndatel rajatud uurimisots-
tarbelised puurkaevud. Kui 
palju neid üldse on? Kui pal-
jud neist on korralikult ja kor-
rektselt suletud, kui paljud 
mitte?
Pomerants väitis end toetuvat 
ajakirjanduse andmetele ja 
pakkus, et lahtisi puurauke 
on Lääne-Virumaal 20 ringis. 
Juhan Aare, keda saatis ka 
Tallinna TV võttegrupp ja kes 
oma sõnul oli tulnud just 
metsast selliseid auke filmi-
mast, kinnitas aga, et lahtisi 

puurauke on vähemalt 101. 
„Minu käsutuses on doku-
mendid 1988. aastast, kus 
Rakvere Rajooni Täitevkomi-
teele esitati 101 avaldust sul-
gemata puuraukude kohta 
meie rajoonis,“ kinnitas ta. 
„Nii et vähem neid kindlasti 
pole, kuna pärast seda neid 
keegi enam ei sulgenud.“
Keskustellu sekkus ka Emil 
Rutiku, süüdistades ministrit 
häma ajamises – teemaks ik-
ka need samad puuraugud.
Poliitiliselt aktiivne väikeette-
võtja Heiki Hallik üritas aga 
pooli maha rahustada, küsi-
des, kas vanad puuraugud 
pole mitte pseudoteema – kui 
ligemale 30 aastat on nende-
ga koos oldud, siis miks peab 
nüüd selle teema nii teravalt 
üles tõstma?
Lõpuks ütles oma tasakaalu-
ka sõna sekka Lembit Kalju-
vee, kes mainitud 80ndail oli 
just nimelt kohaliku täitevko-
mitee esimees. „Info on tege-
likult arhiivides olemas, kui 
palju ja kuhu puuriti. On ka 
teada, et mõned augud suleti 
ehk tamponeeriti, kuid ma 
kahtlustan, et ametlik ja tege-
lik olukord ei läinud noil se-
gastel aegadel sugugi kokku.“

Aivar Ojaperv

PAKUN TÖÖD
• Rakweld OÜ otsib alumiinium-
keevitajat. Kohapeal on võimalus 
oskusi lihvida. Tel 5666 9401

•  P a k u n  h o o a j a l i s t  t ö ö d 
metsaistutajatele. Tel 5674 6029

• Kivi- ja plekk-katuste ehitamise 
oskustega ehitusmees saab tööd. 
Tel 5278 191

•  P a k k u d a  t ö ö d  k a t u s e -
paigaldajale. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus. Töö Eestis kui ka 
Soomes. Tasu kokkuleppel. +372 
5134 182, Kait

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle 
üldehitajaid. Tel 5144 940

• Otsime inimest, kes hoolitseks 
loomade ning kodu eest. Tasuks 
elamine ja toit. Tel 5285 416

•  Vaja m e  nä d a l a l õ p p u d e k s 
teenindajat. Soovitav eelnev 
töökogemus. Tel 5544 322, peale 17

• Pakkuda tööd koduabilisele 
eramus. Asukoht: Veskijärve tn, 
Haljala. Kontakt: 5044 344

•  O Ü  V i l l a  Ta k s o  v a j a b 
t a k s o j u h t i .  N õ u t a v 
taksojuhikoolitus. Tel 5349 
8764

• OÜ Rakvere Takso võtab tööle 
taksojuhi. Tel 5154 639

OTSIN TÖÖD
• 55a mees otsib tööd osalise töö-
ajaga (B-, C-, E-kat). Tel 5618 5922

KOOLITUS

• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee
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Igas inimeses on vähemalt 
üks lugu, mida rahvale kas 
leheartikli, raamatu või 
näidendi vahendusel jutus-
tada. Seda paistab hästi 
teadvat lavastaja Hendrik 
Toompere, kes värskelt esi-
etendunud lavastuses „Onu 
Aare“ võtab fookusesse n-ö 
lihtsa inimese, oma täna-
seks manala teele läinud li-
hase onu. 

Kristjan Roos

Tegelikult ei olnud Toompere 
onu Aare muidugi kuigi tava-
line tegelane, seda isegi gro-
teskse nõukogude aja kon-
tekstis. Tuli ju mehe tööraa-
matust välja, et Aare oli oma 
elu jooksul töötanud rohkem 
kui 50 töökohal. Just väljail-
munud tööraamat andiski 
Toomperele inspiratsiooni 
oma onu elu Eesti Draama-
teatri lavale tuua.
Taavi Teplenkovi kehastatud 
onu Aare tegelaskuju on igal 
juhul suur õnnestumine. 
Teplenkov mängib lihtsa ini-
mese eriliseks, tõestades, et 
ka tavalise inimese väiksed 
teod, mõtted ja hirmud on 
tähtsad ja võivad mõnes kon-
tekstis osutuda lausa suur-
teks. 

Rakvere Teatri väikese saali 
lavale jõuab homme Eili Neu-
hausi lavastus „Kuhu küll kõik 
lilled jäid?“, kus mängivad Ül-
le Lichtfeldt, Marin Mä-
gi-Efert ja Madis Mäeorg.
Kolmekümnendatel Hol-
lywoodi staaride koorekihti 
kerkinud Dietrichi välimuse 
firmamärgiks olid multifilmi-
likud kulmud kaardumas üle 
poolkinniste sumedate sil-
made, mida lausa skulptuur-
sed põsesarnad veelgi esile 
tõid. Dietrichi läbimurderoll 
oli Lola-Lola, meelas ööklubi 
lauljatar filmis „Sinine ingel“.
Lavaloo autor, vene näitekir-
janik Aleksander Stroganov, 
on erialalt psühholoog ja 
Lichtfeldti sõnul kodumaal 
väga mängitud. „See on tea-
da, et Marlene tahtis olla te-
gelikult ooperilaulja ja ka sur-
ra ooperilaval, nii kirjutas vä-
hemalt tema tütar,“ rääkis 
näitlejatar. „Ehk siit saigi 
Stroganov inspiratsiooni kir-
jutada Marlene´ist natuke 
unenäoline lugu ja panna la-
vale kaks naist, kellest teine, 
Norma, on Marlene´i alter 
ego.“ Normat mängib Marin 
Mägi-Efert.

„Stroganov näitab ühe loo-
meinimese erinevaid külgi ja 
ka varjukülgi, seda, millest ta 
on pidanud loobuma, mida 
ta on pidanud taluma. Marle-
ne armastas väga oma tütart 
ja johtuvalt oma elukutsest ei 
olnud tal tütre jaoks piisavalt 
aega. Armastus lapse vastu, 
kuidas öelda - loomeinimese 
põdemised, miks ta ikkagi 
pea 40 aastat varjas hilisemas 
elus end inimeste eest - selle 
ümber Stroganov siis fanta-
seerib,“ rääkis Lichtfeldt. La-
vastuses kuuleb muidugi kõi-
ki Dietrichi kuulsaid laule. 
„Neid peab kindlasti kuulama 
saksa ehk originaalkeeles,“ 
soovitas Lichtfeldt. Selle, kas 
ta ise ka laulab, jättis näitleja-
tar veel saladuseks. 
Dietrich laulis, siis juba 
ameeriklasena, oma kuulsai-
mat laulu „Lili Marleen“ ingli-
se keeles sõja ajal rindel ol-
nud sõduritele. Sõja lõpu 
poole kõlas see igatsusest la-
terna all kohatud neiu järele 
jutustav laul ka Saksa poolel. 
„Ma arvan, et suur osa Marle-
ne´i elust, tema hingest jäi 
sõjaväljadele, sinna, kus ta 
käis sõdurpoistele esinemas, 

nii-öelda nende meelt lahu-
tamas. Väga suur osa tema 
hingest sai ilmselt maetud 
koos väga paljude sõduritega. 
Marlene oli täiesti sõjavasta-
ne,“ avas Lichtfeldt veel ühe 
tahu kuulsa filmidiiva elus. 
Samas on lavastuses kergust 
ja huumorit, tantsu ja sõud. 
„Marlene´ist ei saaks lugu il-
ma selleta teha,“ lausus näit-
lejatar, „laval näeb ilusat Mar-
lene´i“. 
Blondi Marlene´i kehastami-
se teeb Lichtfeldtile lihtsa-
maks eelmisest suvest pärit 
uus soeng. Maasikablondi 
juuksevärvi valis näitlejater 
suvelavastuse „Kui seda met-
sa eest ei oleks“ kunstniku Iri-
na Marjapuu soovitusel. „Et 
oleks pehmem mulje,“ mee-
nutas Lichtfeldt ka tänavu su-
vel Kukrusel mängitava su-
velavastuse sünnilugu. „Tege-
lane lõikab oma patsi ära ja 
kuna publik istub väga lähe-
dal, ei oleks parukaga õnnes-
tunud ära petta,“ selgitas Ülle 
Lichtfeldt.

Tõnu Lilleorg

Hiljutistel koolinoorte Saare-
maa miniteatripäevadel tuli 
kolmest laureaaditiitlist kaks 
Rakverre - Rakvere Reaal-
gümnaasiumi näitering KAR-
LA teenis zhürii tunnustuse 
ära lavastusega “Kuu peal on 
parem ...” ja Rakvere güm-
naasiumi teatriansambel la-
vastusega “Naabrivalve”. 
KARLA noorema trupi näitle-
jad  Katariina Škurinski ja Ro-
bin Täpp valiti ka kogu festi-
vali parimaks nais- ja meeso-
satäitjaks, millele võib arves-
tades Saaremaa festivali era-
kordselt kõrget mainet vaid 
maruliselt aplodeerida. KAR-

LA juhendaja Tiina Kippel üt-
les laureaaditiitli võidu taga-
maid avades, 
et näitlemine on raske töö, 
mis nõuab palju aega ja pü-
hendumist, kuid kui visalt 
eesmärgi poole liikuda, tuleb 
ka tulemus. „Tahan tänada 
kõiki oma noori, et nad on ol-
nud valmis tööd tegema. Sel-
lised noored on juhendajale 
kingituseks,“ lausus Kippel.
Rakverlaste trupid soojenda-
vad eduga Saaremaal vääri-
kalt lavalaudu juba 8. aprillil 
Rakvere Teatris algavale güm-
naasiumi-astme kooliteatrite 
riigifestivalile, kus võtab 

omavahel mõõtu kogu Eesti 
kooliteatrite paremik, sest 
pääse riigifestivalile tuleb lu-
nastada võiduga maakondli-
kus eelvoorus. Kolmepäeva-
sel riigifestivalil saab korral-
daja linn lavale saata kõik ko-
halikud trupid, kes soovivad 
esineda. Nii näeb lisaks mõle-
male Saaremaal laureaadiks 
tulnud avastusele ka KARLA 
vanema trupi lavalugu „Kõ-
netab ... ei kõneta ... ” ja Rak-
vere Linnanoorte Näitetrupi 
lavastust „Kalad“. Festivalie-
tendused on kõigile tasuta.

Tõnu Lilleorg

Unenäoline lavalugu 
Marlene Dietrichist 
esietendub homme

Noortetrupid võidutsesid mainekal 
festivalil ja astuvad üles Rakvere Teatris

Ülistuslaul 
tavalisele inimesele

Eesti Draamateatri suure saali laval leiavad 
igapäevaelus sügavust Taavi Teplenkov ja 

Merle Palmiste. 
Foto: Mats Õun

HENDRIK TOOMPERE „ONU AARE“

Lavastaja Hendrik Toompere
Loomingulises meeskonnas Ervin Õunapuu, Lauri Kaldo-
ja, Üüve-Lydia Toompere, Tauno Makke
Osades Taavi Teplenkov, Indrek Sammul, Priit Võigemast, 
Raimo Pass, Uku Uusberg, Marta Laan, Ülle Kaljuste, 
Merle Palmiste, Tõnu Kark, Sulev Teppart ja Martin Vein-
mann 
Esietendus 20. märtsil 2016

Isegi kui mõnes stseenis jääb 
onu Aare justkui tagaplaanile, 
aitab ülejäänud näitlejaan-
sambli mäng kaasa, et ka siis 
tõuseb fookusesse ikkagi pea-
tegelane. Kuigi kõik näitlejad 
mängivad hingestatult, tõu-
seb teistest ehk pisut rohkem 
esile onu Aare isa Herman 
Kruusenberg, keda kehastab 
Tõnu Kark. Isa Herman on 
mees, kes näidendis kummi-
tab Aaret isegi hauataguselt. 
Pole ime, et kogu Aare elus 
ongi isal eriline roll, sest Her-
man Kruusenberg osales 
maadlejana 1920. aasta 
Antwerpeni olümpial.
Ilmselt just seetõttu on Aare 
üks parasiitsõnu „Antwer-
pen“ ning ehk tuleb isa oma-
aegsest saavutusest otsida ka 
seda, miks Aare enda enese-
teostus jäi just selliseks, nagu 
see jäi.
Eeldanuks, et „Onu Aare“ on 
tükk, mida vaadates saab lak-

kamatult naerda. Muidugi 
ongi lavastuses eelkõige mi-
nevikku mäletavatele inimes-
tele üksjagu äratuntavat si-
tuatsioonikoomikat, kuid tüki 
meeleolu on pigem melan-
hoolne. Aga see tuleb lavastu-
sele pigem kasuks. Melan-
hoolse emotsiooni tekkele ai-
tab kaasa kunstnik Ervin Õu-
napuu lavakujundus ja Lauri 
Kaldoja muusikaline kujun-
dus. 
Miks tasub „Onu Aare“ vaata-
mist? Kindlasti sellepärast, et 
mõista: kellegi elu pole kui-
dagi väheväärtuslik. Teisalt ja 
vahest rohkemgi annab „Onu 
Aare“ võimaluse liikuda ajas 
tagasi nõukogude aega ja tu-
letada meelde, kuidas vanai-
sade-vanaemade maal asuva-
tes kodudes alevielu käis. Ja 
neil, kes toonast elu pole ku-
nagi näinud, annab „Onu Aa-
re“ hea võimaluse sinna maa-
ilma sisse piiluda.

Ämbrisse astumise ajastu
START-UP
COMEDY

Piletid saadaval PILETILEVIST. Etenduste algus 19:00

4. APRILLIL ESIETENDUS RAKVERE TEATRIS
8. JA 13. APRILLIL HALJALA RAHVAMAJAS
22. APRILLIL JÕHVI KONTSERDIMAJAS
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Süüa tehakse ühiselt Vabal Laval
16. ja 17. aprillil valmistab publik Tallinnas Vaba Lava teatri-
majas endale ise kahekäigulise õhtusöögi (fotol). Pressiesin-
daja Roland Laos selgitas: „Saali on sisustatud suur ühisköök, 
kokkadel tuleb omavahel kokkuleppele jõuda toiduvalmista-
mise nüanssides ning toit peab olema kõigile mokka mööda. 
Saab olema väga lõbus!“ Lavastuse autor on belglane Chris-
tophe Meierhans. Pileteid sellele osalusteatri etendusele 
pealkirjaga “Ühendus paratamatu ületamiseks. Sada sõda 
üleilmse rahuni” saab Piletilevist.

Alasti tantsijatar tegeleb intuitsiooniga
26. aprillil näeb Rakvere Teatri väikeses saalis tantsuetendust 
„Débutante“ + „Star“. Joanna Kalm (fotol) on esitanud endale 
küsimuse: „Kui mu looming tugineb intuitsioonile, kuidas se-
da turustada ja mis juhtub, kui ma ei suuda oma tegevuse ta-
gamaid sõnadesse panna?“ Tantsijat huvitab, kuidas suhestu-
vad uudsed situatsioonid ja keskkonnad, ning ta tantsib alas-
ti. Etenduse teises pooles näeb Sylvia Kösteri kava „Star“, mis 
on inspiratsiooni saanud kosmilise tähe säramisprotsessist. 
Piletiinfot leiab juba lähiajal rakvereteater.ee lehelt.

Ugala teater jõuab aprillis ka-
hel korral Rakverre. 6. aprillil 
on teatrisse oodatud kõik 
lapsed, kui laval rullub lahti 
üks huumoriküllane 
klounikrimunull „Krimka!“, 
mille lavastajad on Eesti 
kuulsaim klounipaar Piit ja 
Tuut. 18. aprillil rõõmustab 
Ugala kõiki muusikali ja mus-
ta huumori sõpru, kui teatri-
seinad paneb võnkuma 
muusikal „Moraal“.
Kolmapäeval, 6. aprillil kell 12 
astub lastelavastuses „Krim-
ka!“ lavale kartmatutest 
näitlejatest moodustatud 
klounitrupp, kes lavasta-
japaari Piip ja Tuut käe all on 
valmis saanud maailma kõige 
õudsema loo, mis pole veel 
kordagi ühtegi last hirmuta-
nud. 
Üksikus metsamajakeses elab 

vana kammerteener Sir Peter. 
Ühel päeval saabub tema ma-
jakesse üksteise järel viis eris-
kummalist tegelast. Saabujad 
aga ei tea, et kammerteenri 
majake ei ole mitte tavaline 
majake, ja külaliste jahma-
tuseks hakkab majake nende 
silme all äkki oma elu elama. 
Vapra kindral Tuti juhtimisel 
asuvad nad ühiselt asja uuri-
ma, kuid siis kaob äkki kin-
dral Tutt jäljetult. Kuhu ta sai? 
Mis temaga juhtus? Seda asja 
ei saa niimoodi jätta!
Klounikriminull “Krimka!” on 
üks hirmus naljakas lugu, aga 
kas rohkem hirmus või 
rohkem naljakas, ei oska me 
ette ennustada. Kes vaatab, 
see naerab. Kes kardab, see 
naerab veel rohkem. Osades 
Peeter Jürgens, Jaana Kena, 
Vallo Kirs, Rait Õunapuu, 

Marika Palm, Janek Vadi ja 
Oleg Titov.
Esmaspäeval, 18. aprillil kell 
19 jõuab Rakvere publiku ette 
Ugala hittmuusikal „Moraal“, 
mis on niisama hoogne ja 
kaasakiskuv kui üks korralik 
rokk-kontsert ning kus ei 
hoita tagasi vägisõnade, 
kostüümivahetuste ja muusi-
kaliste numbrite rohkuselt. 
Kaks näitlejat, Adeele Sepp ja 
Rait Õunapuu, kehastuvad 
poolteise tunni jooksul 
rohkem kui 30 tegelaskujuks, 
et tuua vaatajateni seitse 
moraliseerivat lugu hukka 
läinud teismelistest. Etendus-
es jagatakse teatraalseid jala-
hoope noortele, kes on 
täiskasvanutest eeskujude 
puudumisel läinud kõlbelise 
isevoolu teed. 
Muusikaliselt toetab neid 

ansamblist KaliBriis ning 
vonKuusk tuntud muusik ja 
helilooja Kaarel Kuusk. Pro-
vokatiivse muusikali lau-
lusõnad on eesti keelde 
tõlkinud tuntud Eesti räppar 
Lord ehk Mart Rauba.
Aurelia Aasa kirjutas pärast 
esietendust ajalehes Sirp: 
„„Moraalis“ naerdakse teis-
melistele näkku: laval sündiv 
on brutaalselt aus, vahel isegi 
radikaalselt valus, esitatud 
ülbe irooniaga. Metsiku tem-
poga rahvast naerutav näitle-
jate duo põikab teismeliste 
ellu sketšide kaudu, kus trad-
itsiooniliselt leebeid manit-
susi asendavad tõsised tee-
mad ja karmid hoiatused.“

Kuulutaja

Juba sel esmaspäeval, 4. april-
lil alustab näitleja Tõnis Ni-
inemets üleriigilist turneed 
oma Start-up Comedy eten-
dusega “Ämbrisse astumise 
ajastu”. Niinemets tahab al-
ustada ringreisi linnast, kust 
ta pärit on, ehk Rakverest. 
Mitmeid aastaid Von Krahli 
Teatris töötanud Niinemets 
on alates sellest sügisest va-
bakutseline näitleja. Laiem 
publik tunneb teda ilmselt 
teleekraanilt, kus teda võib 
näha Kanal 2 „Suures 
komöödiaõhtus“, „Naabrip-
likas“ ja „Klipijahis“. Aprillis 
hakkab ta eesti publikule tut-
vustama aga uut huumorisu-
unda – start-up comedy’t. 
Näitleja sõnul ei ole start-up 
comedy kogemata valesti kir-
jutatud stand-up komöödia, 
vaid see on midagi uut ja oot-
amatut: “Võtke seda kui start-
up’i (idufirmat), mis tahab 
pakkuda midagi innovatiivset 
ilma kulunud naljade ja 
klišeedeta. Näitleja sõnul ei 
ole tegemist klassikalise teat-
ritükiga, kus kõik on fikseeri-
tud ja paigas. “Mingid mõtted 
on kirjutatud lahti, aga suurt 
rolli mängib ka improvisat-
sioon,” selgitab ta.
Algava turnee etendustel 
räägib Tõnis Niinemets rii-
gist, meediast ja majandusest 
ning osutab kitsaskohtadele 
ja absurdsusele meie igapäe-
vaelus, inimestevahelises 
suhtluses ja inforuumis. 
Eesmärgiks on rääkida kõige 
teravamatest teemadest, mis 
meie ümber pead tõstavad. 
Ringreisi esietendus toimub 
Rakveres sellepärast, et 
näitleja tahab alustada sealt, 
kust ta on pärit. Niinemets 
loodab, et kodupublik annab 
talle mõnusa tunde edasi 
rühkimiseks. 
Niinemetsa päris esimene la-

vakogemus oli Rakvere Güm-
naasiumi Teatriansambliga ja 
näitleja sõnul oli tema es-
imene ülesastumine “näitle-
jana” ikka täielik läbikukku-
mine. “Oli kooli juubel ja mul 
oli vaja teiste näiteringiliik-
metega öelda paar lauset, aga 
need kukkusid välja ikka väga 
puiselt. Mingil hetkel sain ma 
aga asjale pihta ja gümnaasi-
umiastmes käisin ma koos 
teistega juba erinevatel 
konkurssidel ja kooliteatrite 
festivalil,” meenutab näitleja. 
Ka Teatriansambli juhendaja 
Aili Teedla sõnul ei osanud ta 
päris alguses arvata, et Ni-
inemetsast võiks ühel päeval 
näitleja saada: “Tõnis oli hästi 
elavaloomuline ja humoori-
kas, aga laval natukene ta-
gasihoidlik.” Teedla sõnul os-
kas Tõnis mingi hetk oma ela-
valoomulisuse aga lavale üle 
kanda ja siis tuli tema poten-
tsiaal nähtavale.
Lisaks Rakverele annab Ni-
inemets Lääne-Virumaal veel 
kaks etendust – mõlemal kor-
ral Haljala Rahvamajas. 
Suuremateks saalideks, kus 
turnee etendused toimuvad, 
on näiteks Tartu Vanemuise 
suur maja ja Jõhvi kontserdi-
maja. Viimase eelinfo koha-
selt on maikuuks oodata li-
saetendusi Tallinnas. Turnee 
piletimüüki saatev edu ja 
suur publikuhuvi on Ni-
inemetsa sõnul ühteaegu nii 
hirmutav kui ka rõõmustav. 
“Mida rohkem on saalis ini-
mesi, seda suurem on lootus, 
et keegi ehk naerab kah, aga 
samas kaasneb sellega ka 
suurem vastutus,” selgitab 
Tõnis Niinemets. 

Eva-Lotta Kivi

Ugala toob aprillikuus Rakverre 
klounikriminulli ja raju muusikali

Niinemets naaseb kodulinna

Hinnatud näitlejaks saanud Tõnis Niinemets alustab ringreisi. 
Foto: Mihkel Uba

UGALA KÜLALISETENDUSED 
RAKVERES

E 18. aprill
kl 19
Raju muusikal
Laval
Adeele Sepp
Rait Õunapuu
Kaarel Kuusk

Ugala kassa tel 433 0777
kassa@ugala.ee

Ugala kassa tel 433 0777
kassa@ugala.ee

K L O U N I K R I M I N U L L

KRIMKA!

K 6. aprill
kl 12
Lastele alates
5. eluaastast
Lavastajatelt
Piip ja Tuut ehk
Haide Männamäe
ja Toomas Tross
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Sõmeru Keskusehoonesse 
saabusid läinud reedel eri-
nevatest Eestimaa nurka-
dest kohalike omavalitsus-
te ja haljastusfirmade esin-
dajad. Aiatargad jagasid 
hüva nõu ja kogemusi lin-
nadesse ning vallakeskus-
tesse puude ja põõsaste is-
tutamiseks ning ühiskond-
like hoonete ümbruste 
kaunistamiseks püsi- ja su-
velilledega.

Ülle Kask

Eesti Dendroloogia Seltsi esi-
naine Aino Aaspõllu on 50 
aastat vaadelnud puid, ins-
pekteerinud parke ja haljasa-
lasid ning töötanud ka pea-
dendroloogina Tallinnas. 
Naine näitas slaididelt kaunilt 
kujundatud alleesid ja kõrg-
haljastuse kompositsioone. 
Ta soovitas kasutada haljastu-
ses vahtrate liike, mis on ka 
sügisel värvikirevad. Kiire 
kasvuga hõbepapleid võiks is-
tutada tööstusmaastike juur-
de. Ka harilik hobukastan, 
juudapuu lehik, viirpuu, pih-
lakas ja kirss kuulusid dend-
roloogi lemmikute hulka.
Küll aga ei soovitanud ta istu-
tada linna kaskesid, sest mida 
vanemaks ja vonklikumaks 
kiirekasvulised puud saavad, 

Sõmerul toimus haljastajate ja aiapidajate päev

Aednikud Maia Simkin (esiplaanil), Aino Aaspõllu (keskel) ja 
Eneli Käger. 

Foto: Ülle Kask

seda hõredamaks nad lähe-
vad ja neisse tekib mädanik. 
„Kased linnaruumis on ohtli-
kud, Eestis on neid maha 
kukkunud veel ilma ohvrite-
ta, aga Helsingis on kaks ini-
mest surma saanud ja Peter-
buris üks,” märkis dendro-
loog.

Puid peab
kujundama õigesti
Aino Aaspõllu rääkis, et lin-
napuude kujundamist tuleb 
alustada siis, kui puu on noor, 
et vältida hiljem tekkivaid ko-
ledaid könte. Kui aga linnas 
on siiski tekkinud olukord, 

kus puud on istutatud arves-
tamata asjaoluga, et nad kas-
vavad suureks ning nende ro-
heline võra ei mahu enam ära 
ning kui puid maha raiuda ka 
ei taheta, siis erandjuhtudel 
võib osasid puuliike n-ö tul-
bastada. Sellisteks puudeks 
võiksid olla pärnad ja tam-
med. Aga tegemist on siiski 
erandjuhtudega ja tagasilõi-
kamise töö tuleb ära teha õp-
pinud arboristil, mitte iseha-
kanud „puukunstnikul“. 
Kindlasti tuleks langetada 
ühel või teisel põhjusel hai-
gestunud või nõrgad puud.
„Näiteks skandaalne pärnaal-

lee rajati Kaarli puiesteele 
siis, kui Tallinnas veel kalessi-
dega sõideti. Kui linnaisad 
oleksid teadnud, et tee kuna-
gi autodega kõvasti kinni 
tambitakse ja puud ei saa 
enam toitu, oleksid nad ol-
nud targemad ja puid õigel 
ajal kärpida lubanud nagu 
tehti Riia kesklinnas,” kõneles 
Aaspõllu. „Lätlased tegid 25 
aastat tagasi õigesti, kui pär-
nad madalaks pügasid.”

Istikuga võib 
kaasa saada pagulase
Eneli Käger, Innotrade Group 
OÜ Substral aianduskonsul-
tant, andis nõu, kuidas puid 
ja põõsaid osta ja istutada. 
„Kui mõtleme, mis ajal kõige 
rohkem istutame, siis on see 
kevad,” ütles ta. „Tänapäeval 
võib näiteks konteineristikut 
ehk põõsast potis ka jõulude 
ajal maha panna, kui kanna-
tab auku kaevata.”
Käger hoiatas, et kui lillelaa-
dalt ostetakse paljasjuurne 
ploomiistik ja käiakse sellega 
terve päev päikese käes ringi, 
võib puukene ära kuivada. 
„Alati tasuks kaasa võtta kott 
märja mullaga, kuhu sisse os-
tetud istikud pista.”
Käger meenutas, et buumi 
ajal, kui kõik tahtsid ratsa rik-
kaks saada, müüdi ühes aian-
dusäris elupuusid. „Võta 
need pruunid, need sobivad 

su maja värviga hästi kokku,” 
oli üks sõbranna teisele soo-
vitanud. „Kui okaspuu on 
pruuniks läinud, ei aita mõ-
rusool ega ussirohi,” naljatas 
naine. ”Krokodillil võib haka-
ta saba jupikaupa maha võt-
ma, aga haige puu tuleb välja 
juurida ja hävitada.”
Kägeri sõnul peaks kõikide is-
tikute ostmisel alati ettevaat-
lik olema, sest toimub kont-
rollimatu taimede sissevedu 
Poolast, Hollandist, Leedust 
ja Lätist. „Kontrollige, et ei 
toodaks nõndanimetatud pa-
gulasi. Näiteks aprikoosipuu-
ga võib kaasa tuua kahjureid, 
mis meie tingimustes koha-
nevad, aga puu ise kasvama 
ei lähe.”

Aednik peab teenima 
suvel talve leiva lauale
Katrin Valler firmast Viru Hal-
jastus OÜ rääkis, et ta on te-
gelenud avaliku ruumi haljas-
tusega 20 aastat. „Enne halja-
sala rajamist tuleks leida vas-
tused küsimustele: milleks, 
kellele, kuhu, mida ja milliste 
ressurssidega?” toonitas Val-
ler. „Paljud omavalitsusjuhid 
ütlevad, et suvelillede istuta-
mine on priiskamine, neil po-
le püsivat väärtust - kevadel 
istutame ja sügisel viskame 
ära. Aga üks toimiv omavalit-
sus peaks teenima inimesi, 
kes seal elavad, ja minu jaoks 

on lilled märk hoolivusest.”
Valler kõneles, et kui küsida, 
kellele suvelilli istutatakse, 
peaks esikohal olema kuvan-
di teadlik loomine. Turistide 
jaoks võiks teha ägedad kom-
positsioonid, mis mõjutavad 
külaliste arusaamu sellest 
paikkonnast, kaunistades 
käidavad kohad, koolide ja 
ühiskondlike hoonete ümb-
rused, äride ja kohvikute ter-
rassid. „Lillepeenarde lahen-
dused peaksid olema julged, 
mitte aga selline mentaliteet, 
et ah teeme sinna midagi. Ei 
ole olemas valesid lillesid, 
vaid on halb kompositsioon.”
Palju ressurssi kulub Valleri 
sõnul põhitööde peale, nagu 
kastmine, väetamine ja pu-
hastamine. „Kui arvatakse, et 
istutamisega võibki piirduda 
ja selle töö võivad ära teha 
töötud või lapsed, on see vale 
suhtumine,” rääkis aednik. 
„Kord rohisid lapsed lille-
peenra nii ära, et see oli talla-
tud ja kinni trambitud. On va-
ja professionaalsust. Haljas-
tustööline peab teenima su-
vel endale ka talve leiva laua-
le. Hoidke neid inimesi, kes 
teil seda tööd teevad!”
Sõmeru valla keskkonnaspet-
sialisti Maia Simkini sõnul oli 
haljastajate ja aiapidajate 
päev eelüritus 28. mail toi-
muvale maaelu festivalile.
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Rahvusooperi Estonia ku-
nagine esi- ja esindustenor 
Kalju Karask saanuks 28. 
märtsil 85aastaseks.

Marvi Taggo

1959. aastal võeti Kalju 
Karask Estonia ooperiteno-
rite koosseisu. Kalju on üks 
markantsemaid näiteid 
näitlejast-lauljast, kes oli 
võimeline töötama igal la-
val - draamas, ooperilaval 
ja raadioteatris. Ta oli 
näitleja, kes ei „surnud 
ära“ ka siis, kui öeldi: 
“Mootor! Kaamera!” 
„Võtteplats oli teda täis ja 
ei mingit kaamerapalavik-
ku,“ on öelnud lavastaja 
Sulev Nõmmik. Kalju 
Karaski rollide loetelu 
kummalisse kokteili 
mahtus kõik: naljarollidest 
dramaatiliste ooperiosade-
ni välja.
“Ega minul endal niisugust 
mõtet ei olnud, et Estoni-
asse laulma lähen, “ ütles 
Karask kunagi. 
Kuid teater on ikka ja alati 
pilgeni täis igasugu olukordi 
ja eriolukordi. Kui selgus, et 
Georg Ots peab minema filmi 
„Mister X“ võtetele, ei tead-
nud keegi, isegi mitte lavasta-
ja Valter Luts, kes hakkab “Ba-
jadeeris” prints Radjami laul-
ma.

Karask oli leivakannikas
„See oli hull lugu jah,“ öelnud 
Karask, kes mängis sel ajal 
Draamateatris Tõnissoni. Et 
Valter Luts paneb Tõnissoni 
printsi mängima, ajas algul 
ka Kalju Karaski naerma. 
Samuti teatri kõrge kun-
stinõukogu. Sest India printsi 
puhul ei olnud ju tegu enam 
ooperikoomiku osaga, vaid 
armastajaga.
„Olin Moskvas laulutunde 
saanud ja kui Tallinnasse tu-
lin, käisin ka Arderi juures 
laulmas. Kuid prints Radjami 
osa suhtes oli mul kohe tõrge. 
Mulle meeldis teha Louis 
Philippi rolli, mida Valter Luts 
mulle juba varem oli pak-
kunud. Aga ikka peab mõni 

matakas tulema, mis kõik ära 
rikub... Iga kord, kui avamäng 
algas, tõotasin endamisi, et 
olgu see viimane kord. Aga 
sellest ei tulnud ju midagi 
välja - “Bajadeeri” etendused 
olid nii statsionaaris kui 
külalisetenduste ajal pilgeni 
välja müüdud. Iga kord, kui 
seda etendust jälle mängi-
sime, ütles meie lugupeetud 
riietaja proua Lilli Birke, et 

Karask on meie leivakanni-
kas, ah, ah, aaa...“
Prints Radjami lõpetas esi-
etenduse ovatsioonidega, 
vaatamata sellele, et aaria 
“Oo, Bajadeer” ajal pidi diri-
gent Vallo Järvi orkestri „ma-
ha“ võtma ja uuesti alustama, 
kuna Karask oli varem proov-
isaalis kokkulepitu unusta-
nud. 
„See on tõsi, et Kalju Karask 
oli tõepoolest meie Mario 
Lanza,“ iseloomustas kunagi 
Teatri- ja Muusikamuuseumi 
direktor Kalju Haan. „Eeskätt 
muidugi oma jõulise ja kauni 
hääletämbri, järele tegemata 
sarmi ja maskuliinsuse tõttu, 
kus harmoonilise täiuslik-
kusega sulandusid ka barito-
naalsed varjundid.“

Armastus ei vaata kella
Kalju Karask on osalenud 
laste-ja kirjandussaadetes, 
enam kui 150 kuuldemängus, 
teinud neis igasuguseid hääli: 
haukunud, kirenud, 
määginud, kaagutanud. Oo-
peris valitses ta kõrgemat 

do-d. 
Telefilmis „Mehed ei nuta“ 
ujus tenor nagu meisterujuja! 
Televisioonis tegi ta keskmi-
selt kaks telelavastust aastas. 
„Sel ajal läks ju kõik otse ja 
kui eksisid, tuli kuidagi välja 
ujuda! Aga midagi pole neist 
alles! Ükskord nägin telema-
jas ühte suurt kasti, mis oli 
paksult linte täis. Sinna need 
Smuulid ja Lutsud kadusid,“ 

rääkis huumorimees kun-
agi.
„Teatri ajanäitaja on tuju, 
tempo, diktsioon. Näiteks 
kui kunagi jooksin tuhat 
meetrit hea ajaga ja nüüd 
jooksen sama ajaga ainult 
kolmsada meetrit, siis olen 
n-ö ajast maha jäänud. Ma 
olen laval mänginud 
koomilisi rolle ja tean, mis 
on nali. Aga 60aastastest 
Butterflydest ma ei saa aru. 
Ka sellest, kui eakas artist 
tuleb lavale ja hakkab laul-
ma, et olen 16, varsti saan 
seitseteist. Ta ei lähe ju nal-
ja tegema, vaid laulab tõe-
meeli, aga publik saalis 
muigab.“

Oma karjääri lõpuaastatel 
mängis Kalju Karask n-ö jupi-
rolle. Lihtsalt sellepärast, et 
olla teatrile lähedal. „Teatris 
ei ole suuri ega väikesi rolle, 
vaid suured ja väikesed pal-
gad,“ muheles Karask. 
„Eks ole tore seegi, et oled te-
atris arvestatav ja saad nen-
dele teatri asjadele omamoo-
di kaasa rääkida. Kui väikeste 
rollidega, on iseküsimus. Üks 
väga nimekas artist läks vaid 
korra üle lava ja määgis, sell-
est piisas.“
Kalju Karask suri 11 augustil 
2011. aastal. Kaks päeva hil-
jem, 13 augustil suri Kalju 
Karaski „verevend“ ja hea 
sõber näitleja Jaanus Orgulas.
„Mis prints, ma olen Tõnis-
son,“ ütles Kalju Karask. Aga 
kui Tõnissonist poleks 
saanud üleöö prints Radjami, 
puuduksid Estonia teatril 
pooled etendused. Puudu 
jääks ka uhke CDplaat Kalju 
Karaski lauldud ooperi- ja op-
eretirollidega. Kui Toots tulpe 
kasvatas, miks Tõnisson ei 
võinud siis printsi laulda?

Tõnissonist printsiks
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• Müüa 1toaline  k.m korter 
Rakveres Lembitu tn 2-8 (32 m2, 
III korrus), aknad vahetatud, vajab 
vähest remonti. Hind 18 800 €. Tel 
5819 5166

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
silikaatmajas Kundas Pargi tn 
6-14. Renoveeritud, I korrus, 
38,6 m2. Hind kokkuleppel. Otse 
omanikult. Vene keeles: 5609 3246, 
eesti keeles: 5332 0991

• Müüa või üürile anda 2toaline 
korter Kundas Pargi tn 10. Tel 
5555 7805

• Müüa Rakkes 2toaline korter, 
vajab remonti. Tel 5597 6048

• Müüa soodsalt kaks 2toalist rem.
vaj. ahiküttega korterit Koeru 
vallas. Tel 5568 1818

• Müüa L-Virus Laekvere alevikus 
3toaline 2 rõduga remonditud 
keskküttega korter. Samas ka 
2toaline puuküttega. Tel 5563 
8122

• Müüa Rakveres Koidula tn. 
remonti vajav 3toaline korter. 
Tel 5153 304

• Müüa 4toaline korter Väike 
Maarjas Ravi tn 2. Hind 15 000 €. 
Keskküte ning WC ja vannituba 
koos. Tel 5650 6914

• Müüa Tapal 4toaline korter. 
Aknad, uks vahetatud, rõdu, III 
korrus. Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5332 6207

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5689 1017, Elve

KINNISVARA

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

iinfo@marbergkinnisvara.eu

MarkoTeiva
) 5344 0585
marko@marbergkinnisvara.eu

Aimar Türbsal
) 515 3621

aimar@marbergkinnisvara.eu

KORTERID

MAJAD

MAATÜKID

VÄIKEMAARJA, LÕUNA 9, 3-toal. 
I k, 65 m2, keskküte, kaks rõdu, 
majal katus vahetatud, ühistu.

Hind 14 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, PÕHJA 13A, 
4-toal. I k, 74m2, avatud kook-elu-
tuba, kolm magamistuba, aknad 
vahetatud, õhksoojuspump.

Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE PAGUSOO 7 4-toal. üp 
78m2, II k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, 2 rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 48 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE, KASTANI 18, 2-toal. 
üp 58m2, I k, elektriküte, toad 
eraldi, kinnine rõdu, köögimöö-
bel, maja otsaseinad soojustatud 
ja uus katus, KÜ

Hind 32 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

RAKVERE, TARTU 53 1-toal, I 
k, üp 28m2, vesi ja kanal korteris 
olemas, majas ühistu.

Müügiga kiire!

Hind 9000 eur

Tel 5153621 Aimar Türbsal

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

Hind 24 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

RAKVERE LAADA  47 4-toal. üp 
44m2, V k, keskküte,  toad eraldi, 
köögimööbel, rõdu, heas seisus, 
maja soojustatud, KÜ

Hind 27 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

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

Hind 8 250 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 60,1 m2, keskküte, 
remonti vajav, trepikoda lukus.

Hind 13 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA , RAKVERE TEE 3, 
3-toal. III k, 63,2 m2, keskküte, heas 
seisukorras, trepikoda lukus, KÜ.

Hind 21 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, NEERUTI TEE 18, 
4-toal. I k, 162 m2,vesipõrandaküte, 
hea seisukord, kivimaja ehitatud 
2010, tsentraalne vee- ja kanalisat-
sioonivarustus.

Hind 75 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, PIKK  kinnistu 7048 m2, 
3-toal, 73,2 m2,  ahiküte, remonti 
vajav palkmaja ehitatud 1920ndatel, 
kinnistu piiril tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 26 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

SÕMERU, AASA kinnistu 1560 m2, 
3-toal, 140 m2, õhkküte, valmis 
2015, kivimaja, tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus.

Hind 46 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VIHULA V. VILA KÜLA,  
KARUMÄE kinnistu 6500 m2, 
3-toal, 120 m2, ahiküte, palkmaja, 
lokaalne vee- ja kanalisatsiooni-
varustus.

Hind 44 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. KIHLEVERE,  
KADAKA kinnistu 3490 m2, 3-toal, 
104 m2, ahiküte, palkmaja, lokaal-
ne vee- ja kanalisatsioonivarustus.

Hind 32 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

LAEKVERE V.  PAASVERE KÜLA, 
5-tuba, üp.120 m2, ahiküte, krunt 
9100m2, kõrvalhoone, suur aed. 

Hind 19 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA, LÕUNA TN. 
5-tuba, üp 220m2, krunt 1600m2, 
heas seisus, garaaz, kõrvalhoone, 
alevi keskuses.

Hind 79 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VÄIKEMAARJA VALD, ÄRINA 
2-tuba, üp 90m2, krunt 18600m2, 
suur aed, kõrghaljastus.

Hind 24 000 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

KADRINA, LUIGE 10  
e l a m u m a a  k i n n i s t u  1 0 8 4 
m 2 ,  t s e n t r a a l n e  v e e -  j a 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x16A, ehitusprojekt.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. NEERUTI KÜLA, 
maatulundusmaa, kinnistu 17 000 
m2, kinnistul vare ja vundament.

Hind 6500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V. TIRBIKU KÜLA, 
elamumaa, kinnistu 2 527 m2.

Hind 4 999 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

K A D R I N A  A L E V I K ,  V I R U 
TN 3A   tootmismaa, kinnistu 
1  1 8 4  m 2 ,  l o k aa l n e  v e e -  ja 
kanalisatsioonivarustus, elekter 
3x32A, endine katlamaja, vajav 
renoveerimist.

Hind 9 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3B   
tootmismaa, kinnistu 5 180 m2, 
elekter 3x80A, kaarhall 458 m2, 
asfaltplats 1000 m2.

Hind 34 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA ALEVIK, VIRU TN 3  
tootmismaa, kinnistu 3 080 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus,2korru-
seline tootmishoone 1347,0 m2, 
asfaltplats 500 m2.

Hind 44 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KIHLEVERE KÜLA   
tootmismaa, kinnistu 3 440 m2, 
elekter 3x80A,  lokaalne vee- ja 
kanalisatsioonivarustus, hoone 
342,0 m2, asfaltplats 500 m2.

Hind 59 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA V, KADAPIKU KÜLA  
sigalakompleks, kinnistu 14 600 
m2, elekter 3x200A,  lokaalne vee- 
ja kanalisatsioonivarustus, hoone 
2 442 m2.

Hind 140 000 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

TOOTMISHOONED

KADRINA, NOORUSE 2, 4-toal. III 
k, 62 m2, keskküte, heas seisukor-
ras, trepikoda lukus.

Hind 20 500 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

KADRINA, TAPA TEE 9, 
2-toal. I k, 43,5 m2, ahiküte, remon-
ti vajav, pesemisvõimalus puudub.

Hind 4 990 eur.

Tel 53440585 Marko Teiva

VÄIKEMAARJA, SIMUNA mnt. 
3-tuba, üp 50m2, krunt 1800m2, 
hooldatud aed, alevikeskuses, vesi-
kanal krundi piiril.

Hind 39 900 eur.

Tel 5153621 Aimar Türbsal

VILDE 6A, RAKVERE
25,7 m2 ja 24,4 m2 
II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus
9,3 m2, II korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

HALJALA, 
VÕSU MNT 5, 
49 m2 I korrus
ca 700 m2 II korrus 
(vajab väljaehitamist) 

RAKKE,  
FAEHLMANNI 38

ca 250 m2 II korrus

(vajab väljaehitamist)

UUS HOONE!
Valmib mai 2016
SAUE, PÄRNASALU  
PÕIK 1B
11,4 m2, 17,7 m2 ja 
8,0 m2  I korrus

 GROSSI TOIDUKAUBAD KAUPLUSTE JUURES ANDA 
RENDILE HOOAJALISELT MARJAMÜÜGIPINNAD!

11,4

17,7
8,0

OTSID UUT KODU? 

MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?

Parim võimalus 
selleks on avaldada 

kuulutus Kuulutajas!
Edasta kuulutus telefonil 32 25 093 

või saada kuulutuse tekst e-pos   
aadressile kuulutus@kuulutaja.ee



• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, 
veneaegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku 
kuni 1000 €. Tel 5558 3686

• Ostan soodsalt VW Golf IV al. 
veljed, 2 suverhevi, VW Golf III 
bens.pumba. Tel 5649 1828

Kuulutaja reede, 1. aprill 2016 13Kuulutused

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Ostan hea hinnaga metsa ja 
põllumaad. Tel 5187 979

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Soovin osta remonti vajava 
korteri Rakveres või Haljalas. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
5188 770

• Ostan 1toalise k.m  korteri 
Rakveres. Võib vajada remonti. 
Telefon: 5556 1223

•  Ostan 1-2toalis e  korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5844 
7898

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Kas sul on vana majalobudik, 
millega midagi teha ei taha? Äkki 
soovid selle kinkida keskealisele 
naisele, kes üritaks võimaluste 
piires seda korda teha. tel 5558 
0656, ouandmik@gmail.com

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline ahiküttega korter (dušš, 
külmkapp, pesumasin). 160 € + 
kom. Tel 5577 542

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Vinnis otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul pikemaks ajaks. Tel 5264 
233, 5591 3036

•Anda üürile otse omanikult 1toa-
line korter Uhtnas. Tel 5624 4605

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus 2005. a 1,6TD 
universaal (3100 €). Auto väga heas 
korras. Võimalik vahetada odavama 
autoga. Tel 5024 288

• Müüa Ford Focus 1,6 2007. a 
hõbedane, bensiin, luukpära, 
manuaal, 236 000 km, üv 12.2016. 
a. Liisinguvõimalus. Hind 2 500 €. 
Tel 5264 108

• Müüa Honda CR-V bensiin, 
kaasa valuveljed suverehvidega. 
Tel 5300 1751

• Müüa Opel Astra Club 2.0DTI 
2000. a 74 kW hõbedane metallik, 
turbodiisel, sedaan, kesklukk 
puldist, veokonks, heas korras, 
superökonoomne, soodsalt, 
Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002. A 74 kW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
Opeli valuvelgedel, roosteta 
ning mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja 
ilus auto, soodsalt! Rakvere, tel 
5903 7780

• Müüa Opel Vectra Caravan 
Comfort 1,8i 11/2001. a 92 kW 
must metallik, bensiin, universaal, 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
2xel.aknad, kesklukk puldist, 
el.peeglid, valuvelgedel, stereo, 
veokonks, läbinud tehnilise 
ülevaatuse,  kehtib 11/2016, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16tollistel valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
kehtiv ülevaatus, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere, tel 5903 7780

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2018. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Seat Cordoba Vario 1,4 
55 kW bensiin 2001. a, must, 
universaal. Hind kokkuleppel, 
tingi. Tel 5190 5515

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 
1,6 73 kW 02.96. a 181405 km. 
Talve- ja suverehvid velgedel, 
konks ja nii edasi lisad. Üv 07.2016. 
Tehniliselt korras. Hind 560 €. 
Läbisõit õige. Info 5152 665

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida soodsalt 1- või 
2toalise korteri Rakveres. Tel 5225 
337

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

• Müüa 2 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 5175 790

• Müüa Kõrgemäe külas (3 km 
Rakverest) 2490 m2 suurune 
kinnistu .  Kinnistul  elekter, 
pooleli olev vundament, kaasa 
elamu projekt,  kat.  tunnus 
66204:002:0264. Hind 8300 €. Tel 
5800 5601

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

•  Mü ü a  k a u n i l  K ä s m u  p s 
e l a m u k r u n t   k a t . t u n n u s 
9 2 2 0 1 : 0 1 4 : 0 0 4 6 ,  r e g . o s a 
180131/1801. Detailplaneering 
olemas. Tel 5568 6385

• Müüa garaaž Rakveres Ly poe 
taga. Hind 1700 €. Tel 5386 6881

• Müüa garaaž Rakveres Mulla 
tänaval. Tel 5656 6857

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Sõmerul. Tel 5398 2904

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Tapa linnas. Tel 5110478

• Üürile anda Kadrinas 3toaline 
korter. Tel 53 440 585

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Tapal. Tel 5196 
4657

• Anda üürile Roelas kõigi mu-
gavustega 4toaline korter. Info 
telefonil 5051 902

• Anda üürile korter. Tel 5836 1490

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

• Müüa Škoda Fabia 1,2i 47 kW 
2004. a hõbemetallik, universaal,  
5 ust, ls 170 000 km, ülevaatus 
12.2016. a, sõiduk väga heas 
korras, äsja saabunud Rootsist. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Toyota Yaris 1,4D v.a. 
11.2010. Auto paljude lisadega ja 
hooldatud ainult esinduses. Tel 
5664 8318

• Müüa VW Golf 6 variant 2010. 
a, must, heas korras, rikkalik 
lisavarustus, kahed rehvid (müügis 
ka auto24.ee, kus ka pildid). Hind 
6900 €. Tel 5663 7200

• Müüa MB töökorras Xenon 
tuleplokk (kood A168 820 9026 
XALWA). Hind 100 €. Tel 5236 447

• Müüa varuosadeks sõidukorras 
Ford Mondeo Turnier 1995. a. 
Mootor hea, käiguosa hea. Tel 
5285 416, kiire!

•  Mü ü a  k a s u t a mat a  P i re l l i  
suverehvid (185/65R15). Hind 
120 €/jooks. Tel 5552 7229

• Müüa soodsalt kasutatud R13, 
R14 ja R15  rehve, plekk- ja 
valuvelgi. Tel 5012 306
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* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Plaatimine + torutööd. Tel 
5695 4670

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

• Kõik san. tehnilised tööd 
valamust keskkütteni. Tel 5103 
295

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute paigaldus, samuti san.
tehnilised tööd. Tel 5373 3385

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja  ho oldust.  Tel :  558  6786, 
kyttesalong@gmail.com

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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Teostame eramutes ja korterites 
ehitus- ja remonttöid. Samuti san.
tehnilised tööd. Hinnad soodsad. 
Tel 5373 3385

•  Ehitus,  sis ev iimistlus  ja 
remonttööd. Majade, korterite, 
saunade,  terrasside ehitus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
plaatimised. Tel 5045 560

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

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, 5194 4298

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

FEKAALIVEDU  (liiv, kruus, muld, oksad, 
alusel kaup jm)  

- kallur + HMF kraana, kv 3,5t, 
greifer, puiduhaarats. 

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

TRANSPORDITEENUS

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* 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

ONU REMUS müüb, paigaldab 
ja hooldab õhk-soojus 

pumpasid.

 Info ja tellimine tel 5557 1900

www.prtgrupp.ee

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• 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

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 
553 6188, 324 0707

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

TEENUSED

• 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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid 
j a  f a s s a a d i d ,  h o o n e t e 
renoveerimine, ehitusalane 
n õ u s t a m i n e ,  h o o n e t e 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, 
FIE Mart Nestor

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Väravaraamid,  aiap o stid ! 
Valmistame metallist väravaraame 
tiibväravatele. Võimalik puit-, võrk- 
ja varbtäide ning kate. Valmistame 
t e i l e  v a j a l i k e  m õ õ t u d e g a 
nelikanttorust aia- ja väravaposte 
puit- ja võrkpiiretele. Kui vajate abi 
mõõtmisel, siis tuleme kohale ja 
aitame. Tel 5012 326, meelespealt@
gmail.com

• Klaaskuul- ja soodapritsiteenus. 
Tel 5373 3408

• Pakume niiskuse ja hallituse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldusega.  Teenuseid on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192



 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

PAE- JA PÕLLUKIVIST 
MÜÜRID, 

VÄLIKAMINAD. 
Tel 5129 689

•  P u u d e  l õ h k u m i n e 
h a l u m a s i n a g a .  Tö ö t a b  k a 
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel 
5150 342

•  V i l j a p u u d e  k e v a d i n e 
noorendus, hoolduslõikus. Tel 
5143 787, Heino

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

•  V i l j a p u u d e  l õ i k u s .  A i a 
h o o l d u s t e e n u s .  O l e m a s 
kutsetunnistus. Tel 5802 9561
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670 TEOSTAME ERINEVAID 

EHITUS JA REMONTTÖID 

ERAMUTES 

JA KORTERITES. 

Tel 5274 255

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.
Tel 5685 6320

Raudhaamer OÜ, sepagild@gmail.com, 5806 4002

VALMISTAME 

KALMUDELE 

SEPISRISTE, 

KA KOOS 

KIVIGA.

Saunade ehitus nii 
korteritesse kui 
eraldi hoonesse. 

Vajadusel 
vundamendist 

alates. 
Materjalid 

soodushinnaga. 
Aitame 

sisekujundusel. 

Küsi hinda 
5685 6320

• Hauamälestiste puhastamine 
(plaadid, kivid, sambad, ristid). 
Tel 5373 3408

• Restaure erin vanaaegs et 
mööblit. Tel 5668 3582

• Kingsepp  võtab jalanõusid 
remonti Kundas Pargi tn 6 krt 19 
E 10-19 ja N 10-15. Tel 5822 9766

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

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

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

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

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

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



• Ostan T-25 töökorras kõrgsur-
vepumba. Tel 5236 447

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

17 €/rm

3m küttepuu (lepp).

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates
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•  M ü ü a  n u r g a d i i v a n  j a 
tumba, diivanilaud  (kirss), 
sektsioonmoodulkapp (kirss), 
s öögilaud  ja  toolid (kirss), 
elektriradiaa torid, suusasaapad. 
Tel 5104 147

• Müüa kineskoobiga televiisor 
Daewoo 51 diag, vähe kasut 
( v a n a i n i m e s e  t e l e v. )  k o o s 
digiboksiga, mõlemal puldid 
kaasa. Hind kokku 60 €. Tel 5663 
7200

• Soodsalt kaarkasvuhooned 
e r i n e v a t e  m õ õ t u d e  j a 
t u g e v u s k l a s s i ga.  Hi n d  k o o s 
transpordiga alates 360 € (3x4m). 
Info ja tellimine tel 5673 0411

•Müüa Skechersi  kingad (uued, 
nr 38). Hind 45 €. Tel 32 20 523

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

Kuulutused

• Müüa soodsalt 3m küttepuud 
(lepp).  Transport tasuta.  Ka 
väiksemad kogused. Tel 5567 5755

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

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

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

• Müüa küttepuid ja kartulit 
(mahe). Tel 5148 848

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 
2941

KÜTTEPUUD

KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572 Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa 
LÕHUTUD KÜTTEPUID 
(erinevad puuliigid ja pikkused) 

Pakkuda 40L 
võrkko   des 

KASKE JA MUSTA 
LEPPA. 

Kohale toomisega. 
Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 28 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Valmistame vanas stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²
• pelletigraanul 2,95 eur/kott

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m saematerjal 170eur/tm.
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

•Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa superhinnaga Siberi 
lehise II sordi (BC) materjale: 
voodrilauad, terrassilauad, 
nelikant, saematerjal. Lisainfo: 
tootmine@wellmax.ee Tel: 5686 
2294

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

EHITUS

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Anda hoida 4 taksikoera Rakvere 
lähiümbruses pensionäridele. 
Soovitav oma maja. Tel 5285 416

• Müüa toidu- ja seemne suurust 
kartulit „Gala“ ja „Laura“. Vedu. 
Tel 5141 338

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

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa T-25. Tel 5259 973, peale 15

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega.  Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

• Müüa soodsa hinnaga taluseali-
ha.  Vajadusel tükeldamine.  Info 
tel. 53 54 3002 või 50 59 151

PÕLLUMAJANDUS

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%

Kauplus Liilia 
Väike-Maarjas Pikk 9.

Müügil kasutatud ja 
uued riided.

Osutame pesupesemis 
ja õmblusteenust.

Võimalik osta ja 

tellida käsitööd. 

Oleme avatud 
E, K, R 9 – 17K, R

Tel 5349 6063

KODU

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5604 4220

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

• Ostan Pioneerpliidi ja küttekeha. 
Tel 5844 7898

•  A n t i i g i ä r i  o s t a b  k u l d a 
igasugusel kujul. Hind alates 18 
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel 
ettehelistamisega

• Müüa lepavoodrilauda ning 
kütteklotse ja –pindusid (lepp, 
haab, kuusk). Transpordivõimalus. 
Tel 5646 0543

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m küttepuud. Tel 5043 
326

MÜÜA 

SAETUDLÕHUTUD 

KÜTTEPUUD. 

Vedu tasuta! 

5399 1810



• Siiri Juuksurisalongi 20-nda 
aastapäeva puhul alates 5. – 9. aprill 
on üllatuste nädal! Seminari 25, tel 
32 45 089

• Sensitiiv Ants Pihlap (haigused, 
alkoholism, needus, sõltuvused) 
Rakveres kolmap, 6. apr. Tel 5395 2575
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METS

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

TEATED

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

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

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

VANAVARA

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

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! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

• Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Müüa raudtorud: läbimõõt 
48mm, seina paksus 3 mm, pikkus 
8 m, 10 tk ja 42mm, seina paksus 3 
mm, pikkus 6 m, 8 tk. OÜ Eltoreks. 
Tel 5118 218, e-post evel1943@
hot.ee

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Iga lahkumine on raske, 
iga teelesaatmine kurb…

Mälestame 

ZOJA ŽELENINAT
Avaldame kaastunnet Nikolaile 

ja omastele. 

KÜ Tuleviku 7a

Kaastunne Sulle, Toomas, 
koos perega isa 

JOHANNES MÜHLBERGI 
kaotuse puhul. 

Eduard ja Margarita 
koos emaga

Avaldame kaastunnet Ljubov 
Aleksandrovale mehe ja Ljubov 

Krikunile venna 
SERGEI ALEKSANDROVI 

surma puhul. 
Svetlana ja Galina 

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 31. märts 2016

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Kartul kg 0,36 0,40

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 5,00

Till kg 12,00

Salatikurk kg 3,00

Tomat kg 4,50

Hapukapsas kg 1,50

Kapsas kg 0,45

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Õunad kg 1,30

K u i v a t a t u d 
õunad

kg 8,00

Põlduba kg 2,50

Hapukurk kg 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Kreeka pähklid kg 4,00

K a n a m u n a d 
(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided
* igal laupäeval müügil saunavihad ja luuad

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

AVATUD KÖÖGIVILJAKIOSK!

esimesed kevadlilled: sinililled, lumi- ja 
märtsikellukesed

Avaldame sügavat kaastunnet 
Elvi Eesmaale kalli õe 

HELGA RAJASTE

kaotuse puhul.
Anete ja Ester

www.kuulutaja.ee
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Rakvere JK Tarva jalgpal-
limeeskond peab oma järg-
mise liigamängu laupäeval, 
2. aprillil Narvas sealse 
Transiga. 5. aprilliks ette 
nähtud esimene kodumäng 
on edasi lükatud, samuti 
on kahtluse all 9. aprilliks 
planeeritud kodumäng 
Paidega.

Aivar Ojaperv

Koondisemängudest tingitud 
pausi sisustas JK Tarvas tree-
ningkohtumisega Maardus, 
kus pühapäeval võideti Eesti 
U18 koondist 5:0. Siim Ran-
namäe lõi kaks väravat, Henri 
Hang, Stanislav Goldberg ja 
John-Eric Juht ühe.
Treeningmängule kohaselt 
eksperimenteeris JK Tarvas 
koosseisuga – ühel või teisel 
põhjusel ei osalenud selles 
kohtumises (varu)väravava-
hid Mihhail Kolesnikov ja 
Martin Bastig ning väljaku-
mängijad Alari Tovstik ja Ma-
dis Reimal. Puudu olid loo-
mulikult ka pikemalt vigasta-
tud mehed Jograf Siim ja Kaa-
rel Saar.
28. minutil sai „jala valgeks“ 
tänavu esmakordselt algrivis-
tusse pääsenud Henri Hang, 
kuid suure eeltöö tegi ära vas-

Jalgpallurid jätkavad turniiri Narvas, 
esimene kodumäng lükkub edasi

taste söödu vahelt lõiganud 
Stanislav Goldberg.
Poolajal toimus mitu vahe-
tust. Rakvere poolelt tulid ära 
ründaja Henri Hang ja hüpe-
liigesele viga teinud ääre-
kaitsja Aleksei Larin. Vahetu-
sest sekkusid Rainer Võsaste 
ja Siim Rannamäe. Tarva pa-
rim moment taas skoori teha 
lasi end oodata mängu 55. 
minutini, kui Stanislav Gold-
berg tabas vastaste kastijoo-
nelt palliga latti.
Kohtumise 73. ja 77. minut 
kuulusid Siim Rannamäele, 
kes suutis lüüa viie minuti 
jooksul kaks väravat. 2:0 tuli 
kena söödumängu tulemuse-
na, kui Rannamäe Taavi Mün-
teri söödule otsustava punkti 

pani. 3:0 sündis Rainer Võsas-
te antud nurgalöögist, millele 
oli esimesena taas jaol Siim 
Rannamäe.
Tarva füüsiline üleolek hak-
kas järjest rohkem tunda and-
ma. 87. minutil teeniti nurga-
löök, mille klaarimine vasta-
sel ebaõnnestus. Palli sai Sta-
nislav Goldberg, kes selle ka-
ristusala joonelt ühe puutega 
võrku saatis – 4:0.
Lõpuminutil pääses trahvi-
kastis löögile veel John-Eric 
Juht ja äsja Goldbergi asemel 
platsile tulnud mängumees 
tõi tabloole 5:0.
Möödunud reedel tähistas JK 
Tarvas aga püha kogukonna-
üritusega Rakvere Bowlingus, 
millest võttis osa ligi 40 ini-
mest. Seltskondlikul pingeva-
bal üritusel said mängijad ja 
fännid üksteisega lähemalt 
tutvuda ja boolingu kõrval 
mõtteid vahetada.
Nõmme Kaljust Rakvere JK 
Tarvas laenul olev kaitsja 
Märten Kuusk mängis esmas-
päeval terve kohtumise kaasa 
Eesti U21 EM-valikmängus 
Horvaatia vastu. Eesti kaotas 
1:2.
Teisipäeval, 5. aprillil Rakve-
res toimuma pidanud Pre-
mium liiga matš Rakvere JK 
Tarva ning Tallinna FC Leva-
dia vahel toimub Sportland 
Arenal.

Sel suvel algavad Lääne- ja 
Ida-Virumaal uue Ees-
ti-Soome mängufilmi „Igi-
tee“ võtted. Taustanäitleja-
te ning massistseenides 
osalejate otsingud on täies 
hoos.

Liisi Kanna

Tapa Kultuurikojas korralda-
tud casting´ule ilmus 86 ini-
mest. Tegelikult vajatakse 
massistseenidesse tegelasi 
aga tunduvalt rohkem.
Filmi „Igitee“ rezhissööriks 
on Antti-Jussi Annila ning 
Eesti-poolseks produtsendiks 
Kristian Taska. 
Film jutustab loo Soomes ela-
vast Jussi Ketolast, keda äär-
muslased kommunistlikes 
vaadetes süüdistavad ning 
vägivaldselt kodust ära vii-
vad. Nõukogude Venemaa 
territooriumile põgenedes 
satub Ketola NKVD kätte ning 
talle tehakse ülesandeks su-
landuda ameeriklaste farmi .

Vajatakse üle 250 inime-
se
„Igitee“ casting´urezhissööri 
Piret Toomvap-Schönbergi 
sõnul on selles filmis väga 
palju massistseene. „Kui tege-
vus toimub külas või kui on 
tegemist tänavate, linnade ja 
haiglatega, siis on kogu aeg 
askeldamas rohkesti inime-
si,“ kirjeldas ta.
Kõige rohkem osalejaid vaja-
takse pesapallivõistluste fil-
mimisele, kus pealtvaatajaks 
peaks kehastuma umbes 250 
inimest. „Kõik tribüünid, mis 
ehitatakse, tuleb inimestega 
ära täita,“ sõnas korraldaja.
Ükski soovija, kes valikus osa-
lenud, filmivõtetest kõrvale ei 
jää. „Nendel, kes on ennast 
kirja pannud, pettuda tule, et 
neid üldse ei kutsuta.“ 
Lisaks püütakse leida 20 ini-
mest, kes kogu võtteperioodi 
jooksul külaelanikke mängik-
sid. 

Kasuks tuleb loomulik-
kus
Neil inimestel peaks olema 
anne näha ekraanil loomulik 

välja. „Me ei taha, et inimesed 
meile mingit näitemängu 
hakkavad tegema, vaid rea-
geeriksid vastavalt olukorrale. 
Film on nihukene karm asi, et 
seal on kõik võlts näha.“
Ajaloolise filmi osalejate ot-
singuil hinnatakse väga ka 
loomulikku välimust terviku-
na. Kasuks tulevad näiteks 
värvimata juuksed ja kunst-
ripsmete ning kunstküünte 
puudumine.
Kuna filmi „Igitee“ külaelani-
ke puhul on tegu Ameerikast 
pärit soomlastega, kes Karja-
lasse oma kodu ehitamisel on 
palju füüsiliselt rasket tööd 
teinud, siis võiks see ka 20 ot-
sitava osatäitja välimuses esi-
le tulla. „Rezhissööri soov on, 
et nad oleksid sitked, soonili-
sed ja kõhnad. Aeg on ikkagi 
raske,“ kirjeldas Toom-
vap-Schönberg.
Osadesse loodetakse leida ka-
rakteersed ning meeldejää-
vad näod. „Lõpuks ikkagi va-
lime mingi rühma inimesi 
välja nägude järgi.,“ nentis ta.
Külaelanikke kehastama otsi-
takse täistööjõus inimesi, kes 
oskaksid teha maatöid ega 
pelgaks loomi. Väga oodatak-
se ka perekondi.
Lisaks ei tohiks need inime-
sed olla väga häbelikud. „Fil-
mi traagilises lõpus tapetakse 
kogu külarahvas ning inimesi 
lohistatakse pori sees, lüka-
takse ja tõugatakse. Seepärast 
ei tohiks nad häbeneda, kui 
neil kuskilt riided narmenda-
vad või mõni kehaosa pais-
tab. Julged peavad olema,“ 
kirjeldas Toomvap-Schön-
berg masendavat stseeni.

Võtetel ei ole kerge
Tapalt on massistseenidesse 
inimesi otsitud varemgi. Fil-
mis „1944“ osales 200 Tapalt 
ning Aegviidust tulnud ini-
mest. Kaadreid, kus kohali-
kud inimesed sõjapõgenikke 
mängisid, võib casting´u kor-
raldaja sõnul pidada pärli-
teks. 
Ta meenutas, et filmi võtetel 
olid siinsed inimesed väga 
vaprad. „“1944“ võtted toi-
musid 30kraadise kuumaga. 
Siis ma mõtlesin esimesel 

päeval küll, et keegi ei tule ta-
gasi peale seda kadalippu. 
Aga kõik tulid.”
Ka „Igitee“ casting´ul rõhutas 
ta, et võtetel osalemine ei ole 
kerge. “90 protsenti on oota-
mist ja ainult 10 protsenti 
tööd.“
Esimesel ülevaatusel kellegi 
vastupidavust proovile siiski 
ei pandud. Tarvis oli jätta vaid 
oma kontaktandmed ning 
seejärel tehti igaühest paar 
pilti.
Osalemise põhjuseid oli mit-
mesuguseid. Mitu vanemat 
prouat tõid välja, et aega on 
palju ja see annab võimaluse 
suvel seda millegagi sisusta-
da. Nimetati ka, et tahaks 
lihtsalt näha, kuidas filmi te-
hakse. 
Tapal sündinud Regina Jat-
senkol oli tõsisem huvi just 
ajalooliste filmide vastu. 
„Mulle meeldivad ajaloolised 
filmid, sealsed kostüümid, 
soengud, ehitised ja sündmu-
sed,“ rääkis ta. „See on ka hea 
väljakutse, et endas rohkem 
julgust ja enesekindlust lei-
da.“
Ema-tütar Silja ja Gerli tund-
sid otsest huvi ka näitekunsti 
vastu. „Tütar on käinud His-
paanias teatrikoolis. Mõtlesi-
me, et tuleme ja proovime,“ 
rääkis Silja. Mida võtetel teha 
tuleb, ei osanud nad väga ai-
mata. „Kujutan ette, et äkki 
peab näiteks vaksalis ringi 
kõndima,“ arutles Silja. „Me 
ei pabista. Tulime lihtsalt 
nautima,“ lisas Gerli.

Otsingud jätkuvad
„Igitee“ võtted toimuvad su-
vel ning põhiliseks võttepai-
gaks on Varangu vana kooli-
maja ümbrus. Osa stseene fil-
mitakse Jõhvi tänavatel.
Praeguseks on casting´ud toi-
munud Tapal, Kundas ja Hal-
jalas. Osalejate otsingud toi-
muvad kindlasti ka Rakveres 
ning Jõhvis. Kes casting´ule 
minna ei saa, võivad julgelt 
võtta ühendust Piret Toom-
vap-Schönbergiga meiliaad-
ressil helispildis@hotmail.
com. 

Tapal toimus filmicasting
Ülevaatusele kogunes huvilisi igas vanuses. 

Foto: Liisi Kanna
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3. ja 4. aprill kell 18 ja 20:10
Komöödia

(Alla 16-aastastele keelatud!)

KUU PEALE

3. ja 4. aprill kell 16
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

KLASSIKOKKUTULEK

Vaba aeg

KUHU MINNA

Pidu tulemas?! 
Vajalik inventar väliürituste korraldamiseks:

* SUURED PEOTELGID

* WOK pannid, grillvannid

* väliköögid, supikatlad

* pingid, lauad

* terve lihakeha küpsetusvannid

* gaasisoojendid, puhurid, valgustid

* termosed teele, kohvile, supile

* ja palju, palju muud

Kui puudub koht, kus viia läbi suvepäevi, kokkutulekuid jne, 
siis võimalik valida sobiv plats meie juures kenas privaatses 
kohas, ilusa männimetsa ääres, vaid 10 km Rakverest. Võimalik 
pakkuda toitlustust.

Tel 5012 326, meelespealt@gmail.com

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddduuu ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttuuuulleeeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaass?????????????????????????????????????!
O Kõrts 
Jõe 3a,Võsu 
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
2. aprillil lööb naljakuu esimese laupäeva käima DJ Alvar 
Orula.
9. aprillil mängib vanu häid hitte DJ Kalle Allik.

Rakvere Teater
2.04. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neuhaus), 
esietendus
5.04. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Eili Neuhaus)
5.04. kl 13 RT Esitleb 5 grammi sisemist rahu s. maja (lav. Silver 
Kaljula)
6.04 kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
7.04. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
7.04. kl 19 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)

Gustavi Maja
9. aprillil kell 11 Irje Karjuse loeng „Auraväljast ja individuaal-
sed mõõtmised“. 
14. aprillil kell 17-20 helmesahtel: käevõru töötuba ja poolvää-
riskividest helmeste müük. 
22. aprillil kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Uus aeg. Uued 
energiad...”. Info ja registreerumine tel 5535 871, www.gustavi-
maja.eu.

Lääne-Virumaa Pensionäride Ühing 
24. aprillil algusega kell 13 toimub Tamsalu Kultuurimajas 
maakondlik pidupäev “Kes minevikku ei...”, esinevad rahva-
kunstiansambel Kungla ja Tamsalu isetegevuslased. Pääse 3 
eurot. Pääsmete eelmüük teisipäeviti Lääne-Virumaa Pensio-
näride Ühingus. Lisaks: Tamsalu käsitöö ja loterii, Oriflame 
toodete müük, piletite õnneloos. Info telefonil 5278 162.

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
aprillikuu üritused
1. aprillil kell 12 projekti „Väärikalt vananeme - mitmekesiselt 
tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonuks.
1. aprillil kell 13 Rakvere LIÜ teabepäev, üldkoosolek.
5. aprillil kell 10 projekt “Märka meid“ Kauri lasteaed (Koidula 
maja), Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja päevakeskuses.
5. aprillil kell 11.30 Diabeedi ja Parkinsoni Seltside ühisüritus 
“Vestlusring perearstiga“, üldkoosolek.
6. aprillil kell 13 Afaasia ühingu kõnetreening sotsiaalkeskuses.
7. aprillil kell 10 projekt „Märka meid“ Kauri lasteaed (Posti tn 
maja), Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja päevakeskuses.
8. aprillil kell 12 projekti „Väärikalt vananeme - mitmekesiselt 
tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonuks.
11. aprillil kell 13 projekti „Väärikalt vananeme - mitmekesiselt 
tegutseme“ loeng “Vanaduse võlud ja valud“, lektor psühho-
loog Pille Murrik.
12. aprillil kell 10 projekt “Märka meid“ Kunda lasteaed.
12. aprillil kell 10 projekti “Väärikalt vananeme - mitmekesiselt 
tegutseme“ käeline tegevus “Rinnapross“, juhendab Jule 
Käen-Torm.
13. aprillil kell 14-16 tugiühing Käsikäes ja Lääne-Viru Epilep-
sialiidu ühisüritus: Rakvere Bowlingu külastus.
14. aprillil kell 10 projekt „Märka meid“ Uhtna lasteaed.
14. aprillil kell 12 juristi nõustamine (vajalik etteregistreerimi-
ne).
15. aprillil kell 12 projekti „Väärikalt vananeme - mitmekesiselt 
tegutseme“ mälutreening, juhendab Anu Joonuks
18. aprillil kell 10 projekt “Märka meid“ Sõmeru lasteaed.
18. aprillil kell 14 toimub südamenädala raames loeng: “Uni ja 
südamehaigused. Mis on uneapnoe“. Lektor Hea une keskuse 
juhataja dr. Heisl Vaher, unetehnikud Tiina Vaher ja Liina Tii-
dor.
19. aprillil kell 9-14 toimuvad südamenädala raames mõõtmi-
sed: kolesterooli, veresuhkru jne (vajalik etteregistreerimine, 
iga mõõtmine 1 euro).
20. aprillil kell 10 tund tervisele, kõndimine.
20. aprillil kell 13 Afaasia ühingu kõnetreening sotsiaalkesku-
ses.
20. aprillil kell 13 projekti „Väärikalt vananeme“ toimetule-
kuköök „Kiika kööki“: kevadüllatuse supp ja küüslaugu-juus-
tusai (etteregistreerimine).
21. aprillil kell 10 projekt „Märka meid“ Tapa lasteaed Pisi-
põnn.
22. aprillil kell 15 südamenädala loeng “Suuhügieen, proteesi-
de hooldus“. Lektor Kaarli hambakliiniku vanemarst dr.Liis 
Talvik.
25. aprillil kell 13 Vaegkuuljate Ühingu teabepäev.
28. aprillil kell 10 projekt “Märka meid“ lastead Triin – Puuete-
ga Inimeste Koja päevakeskuses.
Tähelepanu! Uus teenus: õmblus-parandustööd, tööde vastu-
võtt teisipäeviti.
Info: tel 32 42 023, 5342 9043.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,89
2,09

2,05

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

PRO PLEKITÖÖD OÜ

TEOSTAB JÄRGMISI TÖID:
• •

•

•

katuste ehitus valtsplekk katused
vihmaveesüsteemide paigaldus
plekksepa tööd

• katuste ja puitfassaadide soojustamine ja renoveerimine.

Meie plekikoda teeb erinevaid plekksepa töid (katuseluugid,
korstnamütsid, ventilatsiooni läbiviigud, erimõõdulised
veeplekid jne).

Kui soovid plekk-katust, siis plekk-katust küsi otse
plekkseppadelt.

INFO: TEL 5556 0167 PRO.PLEKITOOD@GMAIL.COM

WWW.PROPLEKITOOD.EE

Nüüd meil remondi ja hoolduse ajal

kasutamise võimalus!ASENDUSAUTO

Külasta meid!

Juveeliäris Candra

Swarovski
kristallidega ja
merepärlitega
ehted

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

Saabus uus kevadkollektsioon!

UUS KAUPLUS-LADU
Tallinna 25A Haljala Lääne-Virumaa, ,

Tel: +372 56 444 07

Nüüd avatud

W W W.

Tel: 53 053 053, 53 476 476

www.kvaliteetkliima.ee

SOOJUSPUMBAD

Õhksoojuspump Mitsubishi Electric
MSZ-FH25VEHZ
1290 €

Õhk-vesi soojuspump
High Power

WSYK160DC9/WOYK112LCT 10,8kw
Fujitsu

4490 €
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