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Viimasel ajal on elavat arute-
lu tekitanud riigigümnaasiu-
mi temaatika. Põhikoolivõr-
gu korrastamine seab Rakve-
re linnale ülesande parendada 
kõiki linna koolimaju ja muu-
ta ruumiplaneeringuid eel-
kõige lähtuvalt kaasava hari-
duse põhimõttest ja uuest 
õpikäsitusest.

Kui riigigümnaasium tuleb 
praeguse Rakvere gümnaa-
siumi hoonesse, siis peavad 
Rakvere gümnaasiumi 6.-9. 
klasside õpilased liikuma teis-
tesse Rakvere linnas asuva-
tesse õppehoonetesse. Paraku 
ei mahuta olemasolevad pin-
nad kõiki põhikooli õpilasi ja 
nende tarvis jääks linnas puu-
du umbes 2200 ruutmeetri 
ulatuses pinda. Vajalikus ma-
hus juurdeehituse peab sel ju-
hul katma linn oma eelarvest. 
Uue, linnapilti rikastava õp-
pehoone ehitamisel kaetakse 
kulud Euroopa tõukefondide 
toel.

Luues riigigümnaasiumi 
praegusesse Rakvere güm-
naasiumi Vabaduse tänava 
Alar Kotli projekteeritud 
hoonesse, ei mahuks sinna 

ära kõik gümnaasiumiastme 
õpilased. Nõukogude ajal ehi-
tatud juurdeehitus tuleks tõe-
näoliselt lammutada ning 
ehitada uus ja suurem.

Rakvere linnavolikogu 
peab hiljemalt käesoleva aasta 
augusti lõpuks langetama ot-
suse loodava riigigümnaasiu-
mi asukoha suhtes. Mida kau-
gemale otsuse tegemine nih-
kub, seda suuremaks muutub 
tõenäosus, et Rakvere linn 
jääb ilma riigigümnaasiumita 
ja võimaluseta pakkuda oma 
lastele tänapäeva nõuetele 
vastavat uuenduslikku õpi-
keskkonda, koos infotehno-
loogiliste abivahendite ja või-
maluste, kõrgkooli jaoks ette-
valmistavate auditooriumite 
ja enamate valikainete ning 
õpisuundadega.

Vaidlus kooli asukoha üle 
ei võimalda minna sisuliselt 
edasi ka põhikoolivõrgu kor-
rastamise ja parima põhikoo-
lihariduse korraldamisega, 
mis on kohaliku omavalitsuse 
ehk linna üks põhiülesandeid.

Kui Rakvere annab praegu-
se Alar Kotli projekteeritud 
hoone riigile, loobub linn 

kinnistust, mille tulemusel ei 
saa ehitada sinna planeeritud 
töö- ja tehnoloogiaõpetuse 
maja, mille asukoht pidi ole-
ma õpilaste jaoks mugavalt 
linna keskel. Ajalises mõttes 
toob riigigümnaasiumi ehita-
mine Kotli majja vähemalt 
ühe-kahe õppeaasta vältel 
ebamugavusi õpilastele (ja 
õpetajaile), kuna lähim güm-
naasiumitaseme õpet pakkuv 
kool asub Vinni-Pajustis. 
Linna kanda jääks ka kaasne-
vad transpordikulud, kuna 
tuleb tagada õpilaste trans-
port eelpool viidatud ühe-ka-
he õppeaasta vältel.

Perspektiivis muudab kaas-
aegne õpikeskkond riigigüm-
naasiumis ja uus õppehoone 
Rakvere linna atraktiivse-
maks valikuvõimaluseks nii 
potentsiaalsete uute õpilaste, 
õpetajate kui ka lastevanema-
te jaoks.

Kartus, et linna tekib kasu-
tuseta, tühjalt seisvaid hoo-
neid, on asjatu. Praegu ei ole 
Tallinna tänava õppehoone 
osas otsust, et Tallinna Üli-
kooli Rakvere kolledž sinna 
hoonesse ei tule. Seoses Arvo 

Pärdi nimelise kontserdimaja 
ehitusega on tarvis ümber 
paigutada nii Avatud Noorte-
keskus kui ka linna maadlus-
huvilised. Uute ruumide soov 
on Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Kojal, paremaid la-
hendusi ootavad linna eakate 
ühingud. Lisaks näeb linn 
täiendavat võimalust uute 
teenuste pakkumiseks koos-
töös kolmanda sektoriga. Ka 
Rakvere Täiskasvanute 
Gümnaasium tegutseb pike-
mat aega rendipinnal.

Kõiki neid otsuseid saab 
langetada alles pärast riigi-
gümnaasiumi ehitamiseks va-
jalikke otsuseid ning selle 
pinnalt tehtavat ruumilahen-
duste analüüsi.

Mõistame, et tegemist ei 
ole lihtsa otsusega, kuna riigi-
gümnaasiumi loomine puu-
dutab otse või kaude pea kõi-
ki elanikke ja uus koolihoone 
jääb Rakvere linnapilti aasta-
sadadeks. Tänaseks on avalik-
kusele detailplaneeringu es-
kiisi tutvustatud. Volikogu 
komisjonid ja koolide eestve-
dajad on kohusetundlikult 
teinud oma tööd. Kõikidele 

huvitatutele on tagatud juur-
depääs olemasolevale infor-
matsioonile ja osavõtt komis-
jonide tööst. Läinud nädalal 
võttis Rakvere linnavolikogu 
detailplaneeringu vastu ja 
järgmise sammuna läheb de-
tailplaneering avalikustami-
sele.

Kui räägime arhitekt Alar 
Kotli projekteeritud maja säi-
limisest, siis kas ei säili see 
paremini, kui selle ümber on 
korrastatud linnakeskkond, 
kaasaegne ja kaunis multi-
funktsionaalne väljak? Täna 
on kõik ideetasandil, konk-
reetne projektlahendus hetkel 
puudub, aga see ei välista eri-
nevaid võimalusi. Meie ees-
märk on Rakvere linna kesk-
osa tihendada, tuues siia elu 
ning olles igas mõttes tõhusa-
mad. Kõik linnad arenevad – 
seega olgem täna tulevikku 
luues avatud uuendustele.

Ajaloolist Kotli ehitatud 
gümnaasiumihoonet ei hakka 
keegi lammutama. Samuti 
säilib väärika hoone funkt-
sioon õppeasutusena. Tule-
nevalt riigipoolsest gümnaa-
siumivõrgu korrastamisest 

kaob Rakvere gümnaasium 
nime poolest kui institut-
sioon ja haridusasutus 2022. 
aastast paratamatult. Ajaloo-
lisi traditsioone saab jätkata 
väärtustades tugevat põhi-
kooli. Sarnaselt teiste Eesti 
linnadega ootab Rakveret ees 
koolide ümberehitamine, 
seetõttu tuleb emotsioonide 
asemel lähtuda pragmaatilis-
test asjaoludest, linna võime-
kusest ning laste – tulevaste 
õppurite heaolust.

Kutsume kõiki osapooli 
üles käituma erinevate arva-
muste suhtes austavalt ja ole-
ma oma arutlustes ratsionaal-
sed. Suurte plaanide jõusta-
miseks vajame Rakveres üh-
tehoidmist, ausust ja positiiv-
sust. Teeme koos.

Marko Torm,
Rakvere linnapea

Triin Varek,
Rakvere abilinnapea

Eesti on ajakirjandusvabadu-
se näitajate poolest Euroo-
pas, maailmast rääkimata, 
silmapaistval kohal. Seda 
pingerida koostades võetak-
se aluseks päeva- ja nädalale-
hed, õnneks mitte vallale-
hed.

Hiljuti ilmus „Postimehes” 
artikkel Tartumaa valla info-
lehest, mille märtsinumbrist 
jäeti välja opositsiooni esin-
daja kriitiline artikkel. Ar-
tikli autor sai arupärimise 
peale, miks selline valik teh-
ti, vastuse: „Artikli ilmumata 
jätmist kommenteerib ainult 
vallavanem.”

Kas tundub kummaline 
iseseisvas ja demokraatlikus 
riigis? Võiks ju, aga pole. 
Selline käitumismudel on 
Väike-Maarja vallas saanud 
pea igapäevaseks (ei, liialdan 
– igakuiseks, sest valla leht 
ilmub kord kuus) asjaks.

Väike-Maarja vallavoliko-
gu opositsioon on väike, nel-
jaliikmeline. Selleks, et opo-
sitsiooni vaated valla elani-
keni jõuaksid, leppis oposit-
siooni kuuluv Sven Kesler 
valla infolehe toimetaja Ilve 
Tobrelutsuga kokku, et sar-
naselt vallavanema kolumni-
le hakkab lehes ilmuma „Vo-
likogu liikme mõtteid”.

Kaks kuud artiklid ilmu-
sidki, siis tekkis esimene tõr-
ge. Kokkulepitud ajal saade-
tud loo jaoks ruumi ei jätku-
nud, samas leiti ruumi hil-
jem saadetud meelelahutus-
liku sisuga artikli jaoks. 
Avaldamata jätmise tegelik 
põhjus oli loo tonaalsus – 
teemapüstitus ei sobinud ja 

sarnasel teemal paluti kirju-
tada koalitsiooni kuuluval 
volikogu liikmel. See ei jää-
nud ainujuhtumiks...

Kas ma eksin, kui arvan, et 
see polnud toimetaja otsus? 
Teisalt – alalhoidlik ajakirja-
nik-toimetaja on väga oht-
lik, sest ta on alati lojaalne, 
ka igale uuele koalitsioonile, 
võimule ja maailmavaatele.

Väike-Maarja vallavanem 
Indrek Kesküla on väga pro-
duktiivne lehe kaasautor. 
Tal on kolumn „Vallavane-
ma kuu”, mis ilmub igas le-
hes ja mille maht on suurem 
kui vallavolikogu materjalid 
kokku. Tal jätkub silma kõi-
ge jaoks, olgu see naiste käsi-
töö, gripipuhang, õige sõi-
dukiirus, töö- ja pereeluva-
heline tasakaal või kepikõnd, 
riigihalduse temaatika inter-
preteerimisest rääkimata. 
Sekka mõni isiklik rünnak 
ebamugavate seisukohtade 
avaldaja vastu ja sõnaloome, 
näiteks „valefakt”.

Kas toimetuse kolleegium 
on arutanud, et vallavane-
male igakuiselt pakutav le-
heruum on ebaproportsio-
naalselt suur? Et ametnik ei 
peaks oma tööst rääkima, 
vaid töö peaks rääkima tema 
eest? Ilmselt mitte, pigem 
piiratakse opositsiooni välja-
ütlemisteks niigi vähest le-
heruumi. „Mõtleme ühes-
koos,” ütleb Indrek Kesküla 
infolehe jaanuarinumbris, 
aga „üheskoos” tähendab ai-
nult koalitsiooni.

Siinkohal meeldetuletu-
seks, et valla infolehte antak-
se välja maksumaksja raha 

eest ja kodanikel (seda enam 
nende esindajail) peab olema 
võimalus oma argumentee-
ritud arvamusi välja öelda.

Ajakirjanduse hea tava on 
poleemika korral anda mõle-
ma poole esindajatele sõna. 
Väike-Maarja valla infolehe 
märtsinumbris opositsioonil 
taas sõnaõigust polnud, küll 
aga saab sõna koalitsiooni-
poliitik, kes argumentidele ja 
faktidele vastab: „Ma ei pea 
seda vajalikuks, sest sel puu-
dub igasugune vajadus.” 
Tõepoolest – miks lasta fak-
tidel head lugu rikkuda!

Põhjus, miks see kõik 
mind väga puudutab, on 
isiklik. Enne Väike-Maarja 
valla infolehte ilmus „Pandi-
vere Teataja”, see leht oli mi-
nu toimetada. Aastad olid 
1988-91. Mina ei kartnud. 
Aastal 2018 oleme jõudnud 
selekteeriva sõnavabaduseni. 
Voltaire ütles valgustusajas-
tul 18. sajandi keskpaiku: 
„Ma ei ole nõus sellega, mida 
sa ütled, aga ma olen valmis 
surema sinu õiguse eest seda 
öelda.” Pimedamaks on läi-
nud.

Kõiki siin avaldatud väiteid 
saan kaitsta säilinud kirjava-
hetuse ja ilmunud artiklite alu-
sel.

Ene Kesler

Aprillikuu on naljakuu. 
Mulle hea nali meeldib. Ko-
genud pilk võib huumorit 
kohata igal sammul, olgu 
selleks naljad sõpraderingis 
või siis mõni n-ö poliitiline 
rünnak. Loomulikult ei tule 
mulle poliitilised rünnakud 
üllatusena ning olen vallava-
nemana vastutust kandes 
selleks ka igapäevaselt val-
mis.

Oleks vallavanema töö 
igav, siis oleks selliste rünna-
kute tõrjumine ju põnev. 
Kahjuks ei ole pingelise töö 
juures lihtsalt liiga palju ae-
ga, et saaks täiega nautida 
perekond Kesleri humoori-
kat paanikat. Nagu „Keva-
des“: Kesküla tegi ja Kesküla 
tegi.

Suur tänu ajaleht „Kuulu-
taja“ peatoimetaja Seidi La-
mus-Tšistotinile, et ta järgib 
head ajakirjandustava ning 
võimaldab ka teisel poolel 
oma arvamust avaldada.

Sügiseste valimistulemuste 
järgselt on valimisliidu Te-
gus Vald ühe esindaja erine-
vad kallutatud rünnakud 
mitmetel teemadel olnud 
piisavalt „vaimukad“. Kaja-
vad emotsionaalsed plahva-
tused: olen šokeeritud, usku-
matu, volikogu on kummi-
tempel, revisjonikomisjonist 
ei kuule me enam kunagi, 
perearst ei tea, mida ta rää-
gib, lõke ja prügi põletamine 
on sünonüümid.... jne. Ka 
Kivirähk kahvatab.

Lugedes nüüd Ene Kesleri 
arvamuslugu „Ainult häid 
uudiseid“, tekib tahtmatult 
seos Sven Kesleri arvamus-

lugude ülesehitusega. Esiteks 
leiame Eestist ühe või paar 
halba olukorda ja seostame 
sarnase mustri Väike-Maarja 
vallaga. Tehtud. Edasi. Pane-
me „templid“ inimestele või 
volikogule: ei mõtle ise, täi-
dab käsku, mõeldes välja 
mingid tohutud probleemide 
sasipuntrad. Tehtud. Seosta-
me kallutatud faktid udupee-
nesse pooltõdede analüüsi, 
jättes ülesse kahtlused, et 
kõige selle taga on salasepit-
sused. Tehtud. Siis toome 
sisse mõne filosoofi ja näime 
tema lause varal ise targema-
na. Tehtud.

Kuid võtame nüüd reaalse 
arvamusloo ja tegeliku olu-
korra. Kahjuks see ei ole nii 
põnev ja on ülilihtne. Ene 
Kesler väidab, et tema abi-
kaasal oli Väike-Maarja valla 
infolehe toimetajaga kokku-
lepe, et valla infolehes saa-
vad võimaluse kaasa rääkida 
volikogu liikmed ehk „Voli-
kogu liikme veerg“. Mõist-
lik. Volikogusse kuulub Väi-
ke-Maarja vallas 19 liiget 
ning igas lehes on seni ilmu-
nud volikogu liikmete arva-
mused.

Minule jääb arusaamatuks, 
miks Ene Kesler eeldab, et 
volikogu liikme veergu ei 
sobi teiste volikogu liikmete 
arvamus peale tema abikaasa 
arvamuslugude. Olles ise aja-
lehe toimetaja, teab Ene Kes-
ler väga hästi, et leheruum ei 
ole kummist ning iga kord 
tuleb teha valik. Ikka võib 
midagi välja jääda, mis läheb 
avaldamisele järgmine kord. 
Seda pakuti ka Sven Kesleri-

le. Ilmutame selle loo järg-
mises vallalehes (vallaleht il-
mub üks kord kalendrikuus). 
Täiesti normaalne asjade 
käik. Kahjuks ei suutnud 
Sven Kesler ise sellest kinni 
pidada.

Vallalehel on kolleegium, 
kes saab toimetajat abistada 
ning nõustada. Sellesse kuu-
lub ka valimisliidu Terve 
Vald esindaja, samas on val-
lalehe kolleegium pigem 
apoliitiline.

Saan täna öelda, et Väi-
ke-Maarja omavalitsuses 
töötab hea meeskond, on 
toetav volikogu ja palju te-
gusat elanikkonda, kes saa-
vad aru, et mõttetu kaklemi-
ne ajaleheveergudel ei vii tu-
lemuseni. Argumenteeritud 
vaidlust saab ka mujal pida-
da. Maapiirkonnas tuleb te-
ha koostööd, et meie elu-
keskkond oleks selline, kus 
on võimalused nii töötada 
kui ka kodu ehitada ning va-
ba aega nautida.

Ene Kesleri arvamusloo 
valguses ei tohiks ma Väi-
ke-Maarja vallalehes kasuta-
da edaspidi temaatikat: nais-
te käsitöö, riigihaldus, kepi-
kõnd, töö-ja pereelu tasa-
kaal, mõistlik sõidukiirus. 
Tsensuur! Aga tore, et läbi 
loete. Heatahtlikult suhtu-
des, võib-olla see oligi Teil 
huumoriga öeldud. Ikkagi 
aprillikuu. Tulistame sõbra-
likult edasi. Mina ei karda.

Indrek Kesküla,
Väike-Maarja vallavanem

Ainult häid uudiseid! Paneme ikka täiega

Riigigümnaasiumi planeeringust
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Viimaks jõudis Kad-
rina volikogu üks-
meelele ning valis 
omavalitsuse juhiks 
Kairit Pihlaku.

Liisi Kanna

Endine Rakvere abilinnapea, 
praegune ettevõtlus- ja info-
tehnoloogia minister Urve 
Palo nõunik Kairit Pihlak oli 
üheks volikogule esitatud 
kandidaadiks ka eelmisel 
Kadrina vallavolikogu istun-
gil, mil seati üles kaks avaliku 
konkursi käigus sõelale jää-
nud kohataotlejat. Teiseks 
kandidaadiks oli siis, 21. ap-
rillil toimunud hääletusel 
Laekvere endine vallavanem 
Aarne Laas.

Pihlak kogus toona rohkem 
hääli (esimesel hääletusel olid 
tulemused 8 : 6 tema kasuks 
ja teisel 8 : 7), kuid kuna 
häälteenamust ei saavutatud, 

jäi juht valimata.
Uus katse tehti 2. aprillil 

ning sedapuhku õnnestus 
vallavanema valimine esime-
sel hääletusel ja protsess kul-
ges ladusalt.

Pihlaku kandidatuuri esitas 
volikogu esimees Madis Vii-
se. Rohkem kandidaate üles 
ei seatud. Pihlak pälvis voli-
nike ühehäälse toetuse – 19 
volikogu liikmest viibis is-
tungil 18, kes kõik poolthääle 
andsid.

Kairit Pihlak nentis pärast 
tulemuste selgumist, et resul-
taat ei olnud tema jaoks ülla-
tuslik. „Otsus oli nii ükshääl-
ne – see on ikkagi volikogu 
omavaheliste läbirääkimiste 
tulemus. Ja ma olin kursis, 
kuhu suunda asjad siin liigu-
vad,“ sõnas vastne vallava-
nem, lisades, et samas ei saa 
poliitikas kunagi milleski en-
ne täiesti kindel olla, kui se-
delid üle loetud.

Tuleviku suhtes oli Pihlak 
optimistlik ning koostöö osas 

Kadrina sai vallavanema

Kairit Pihlak tänas volikogu usalduse eest ja avaldas lootust, 
et tulevane koostöö saab olema sujuv. 

Foto Liisi Kanna

volikogu liikmetega äärmiselt 
lootusrikas.

Kohe järgmisel hommikul 
äsjavalitud vallavanem siiski 

ametisse ei astunud. Voliko-
gu istungi üheks päevakorra-
punktiks oli ka vallavanema 
asetäitja volituste pikendami-
ne 10. aprillini. Volikogu esi-
mees Madis Viise selgitas, et 
volitusi oleks pidanud piken-
dama igal juhul – nii siis, kui 
valimine oleks läbi kukkunud 
kui ka õnnestumise korral, 
sest vallavanem ei saa esime-
sest päevast ametisse astuda. 
Asetäitja kohustes jätkab se-
niks Jaan Stern.

Järgmiseks volikogu istun-
giks 11. aprillil tuleb moodus-
tada vallavalitsus, mille koos-
seisu vallavanem siis volini-
kele esitab. „Pärast seda on 
kõik tööorganid loodud ja 
saab tegutsema hakata,“ mär-
kis Pihlak.

Madis Viise avaldas uue 
vallavanema ametisse astumi-
se üle heameelt. „Loomulikult 
ma olen õnnelik. Kui augud 
on täitmata, siis on hea, kui 
need lõpuks ikkagi täis saa-
vad,“ sõnas volikogu esimees, 

nentides, et eks vallavanema 
puudumisega jäävad ikka üles 
mõned teemad, mis vajaks la-
hendamist.

„Paljud vallavanema kohus-
tused on tulnud teistel ini-
mestel ära teha,“ jätkas Viise. 
„Õnneks on meil olnud väga 
tugev ja suurte kogemustega 
asetäitja.“

Kairit Pihlak nentis, et on 
kandideerimise protsessi käi-
gus suhelnud palju Kadrina 
elanike ja volikogu liikmetega 
ning peamised töös olevad 
küsimused on talle teada. „Sa-
mas valla juhtimisega on nii, 
et ei saa võtta ühte asja ja sel-
lega tegeleda – kõik peab ole-
ma tasakaalus ja kõik vald-
konnad arenema,“ lisas ta.

Esmajoones lubas äsjavali-
tud vallajuht võtta ette eelar-
ve ja vaadata iga seal seisva 
numbri taha. „Eelarve koon-
dab kõik teemad ning sealt 
tulevad välja ka esmased 
probleemkohad,“ sõnas Pih-
lak.
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TÄNA MAAILMAS

Reedel, 13. aprillil stardib 
noorte iga-aastane patrull-
võistlus Viru Tarvas, mis see-
kord Väike-Maarja ja Roela 
ümbruse alasi väisab.

Juba neljandat korda toi-
muv Viru Tarvas on ellu kut-
sutud selgitamaks välja Noor-
te Kotkaste Viru maleva tub-
lim võistkond, kuid külla on 
kutsutud ka teised malevad 
ning kodutütreid. Sellel aastal 
on samuti külalisesindusi nii 

Valga- kui Pärnumaalt, Alu-
taguse, Sakala, Harju maleva-
test ja ka mujalt.

Võistlusmatka kogupikkus 
on ligikaudu 30 km. Trassil 
on mitmed kontrollpunktid, 
mis panevad proovile võist-
kondade skautlikud oskused, 
koostöövalmiduse ja füüsilise 
vastupidavuse.

Neljaliikmelised võistkon-
nad peavad ise maastikul 
kaardi järgi jalgsi orienteeru-

ma. Võimalikud ettetulevad 
kontrollpunktide sisud või-
vad olla esmaabioskuste 
kontroll, looduse tundmine, 
koordinatsioon ja tasakaal, 
laskmine, paadi-, luure- ja si-
deülesanne ning hulga muud.

Kogu retk tuleb hakkama 
saada stardist kaasa võetud 
varustuse ja kõrvalise abita. 
Rajal lisab pingelisust vastu-
tegevus, kes ei lase võistlejatel 
lihtsalt mööda metsateid järg-

mise kontrollpunktini jaluta-
da.

Väike-Maarja ja Roela va-
helise ala koeraomanikele on 
palve 13.-15. aprillil oma 
lemmikud aedikutes hoida. 
Ka võib nende piirkonna tee-
del olla sõitmas tavapärasest 
rohkem Kaitseliidu autosid. 
Ühtegi teed ega rada kinni ei 
panda ja liiklejatelt ning ko-
halikelt palutakse võistleja-
tesse mõistvat suhtumist.

Pühapäeval on Roela lau-
lulava ääres avatud ka kohali-
kule rahvale uudistamiseks 
kontrollpunkt, kus noortele 
teevad ülesannet liitlasväed 
Tapalt.

Korraldaja sõnul teeb käes-
oleva aasta võistluse teistsu-
guseks kontrollpunktide 
mehitusega Viru jalaväepatal-
jon, Viru Vangla, Päästekool 
ja liitlased.

Võistluse lõpetamine ja au-

tasustamine toimub Roela 
laululaval pühapäeva pärast-
lõunal. Mullu läksid Rakvere 
Tarva miniatuurse koopiast 
rändauhinnaga Kundast koju 
Alutaguse maleva noorkot-
kad.

Lisainformatsiooni saab te-
lefonidelt 717 9617 ja 5622 
6918 või meiliaadressilt kal-
mer.soomer@kaitseliit.ee.

Viru malev

Rainier ise polnudki väljas-
pool Monacot kuigi kuulus, 
kuid seevastu teati kõikjal te-
ma abikaasat, filminäitlejat 
Grace Kellyt ning nende kol-
me last, kes tihti sattusid 
kõikvõimalikesse skandaali-
desse ja olid kollase ajakirjan-
duse lemmikuteks. Samas oli 
Rainier surres Euroopa kõige 
kauem ametis olnud mo-
narh – ta oli Monaco eesotsas 
ligi 55 aastat.

Armastus esimesest 
silmapilgust
Rainier III ehk täieliku nime-
ga Louis Henri Maxence 
Bertrand Rainier Grimaldi 
sündis 31. mail 1923. aastal. 
Ta kuulus Grimaldide dünas-
tiasse, mis valitseb vürstiriiki 
juba alates 1346. aastast. Tu-
levane vürst õppis mitmes 
kõrgkoolis Inglismaal, Prant-

susmaal ja Šveitsis, teenis 
Teise maailmasõja lõpuaasta-
tel ohvitserina Prantsuse ar-
mees. 21aastaselt nimetati 
Rainier kroonprintsiks ja pä-
rast vanaisa Louis II surma sai 
temast 9. mail 1949 Monaco 
uus vürst.

Suur muutus tuli vürsti ellu 
siis, kui ta kohtas Cannes’i fil-
mifestivalil Oscariga pärjatud 
USA filminäitlejat Grace Kel-
lyt ja armus temasse silma-
pilkselt. See juhtus mais 1955, 
kui Grace soostus koos Mo-
naco vürstiga ühe ajakirja 
jaoks poseerima. Pärast pil-
distamist külastasid noored 
üheskoos vürsti iluaeda ja 
loomaaeda.

Enne saatuslikku kohtumist 
oli mõlemal seljatagu mit-
meid armuafääre. Nii oli Rai-
nier kuus aastat romantiliselt 
seotud Prantsuse näitlejatari 

Noored Kotkad tutvuvad Väike-Maarja ja Roela maastikuga

2005: lahkus Monaco vürst Rainier III2005: lahkus Monaco vürst Rainier III
Kui 2. aprillil 2005. aastal lahkus siitil-
mast Euroopa suurkuju ja kauaaegne 
paavst Johannes Paulus II, siis neli päeva 
hiljem jäi maailm ilma teisest väljapaist-
vast eurooplasest. Kolmteist aastat tagasi, 
6. aprilli hommikul kell 6.35 suri Monaco 
vürst Rainier III.

Allan Espenberg

Gisele Pascal’iga, kuid see su-
he katkes eeskätt seetõttu, et 
naine ei olnud võimeline lap-
si saama. Grace Kelly üks pal-
judest armukestest oli aga te-
mast 18 aastat vanem näitleja 
Jean-Pierre Aumont.

Rainier kurameeris endast 
kuus aastat noorema näitleja-
tariga mitu kuud ning tegi 
talle kalleid kingitusi briljan-
tide ja juveelide näol. Juba 
1955. aasta lõpuks olid asjad 
niikaugel, et Rainier ja Grace 
informeerisid avalikkust oma 
kihlusest.

Sajandi pulm
Mitu päeva kestnud pulmapi-
du algas 18. aprillil 1956. aas-
tal ning seda hakati koheselt 
nimetama Euroopa sajandi 
pulmaks. Kuna Grace Kellyl 
oli sel ajal veel kehtiv tööle-
ping, siis pidi ta loovutama 
pulmapeo filmimise õigused 
USA kompaniile MGM, mis 
vastutasuks tühistas näitleja-
tari lepingu.

Kui 18. aprillil abielluti tsi-
viiltseremoonia käigus palee 
troonisaalis, siis järgmisel 
päeval toimus Püha Nikolau-
se katedraalis katolik missa. 
Juba ainuüksi Grace Kelly 
pruutkleit oli midagi enne-
olematut, sest selle õmblemi-
sel oli kasutatud 100 meetrit 

tülli, 25 meetrit tafti ja 300 
meetrit pitsi.

Kui tsiviillaulatusel oli kõi-
gest 80 sõpra, sugulast ja tut-
tavat, siis katedraali oli kutsu-
tud juba 600 külalist. Lisaks 
arvatakse, et televisiooni va-
hendusel sai pulmadest osa 
umbes 30 miljonit inimest. 
Kohapeal oli aga kuulsus 
kuulsuses kinni: pulmaküla-
liste hulgas võis kohata Cary 
Granti, David Nivenit, Gloria 
Swansonit, Aristotle Onas-
sist, Ava Gardnerit, mitmeid 
riigipäid ja diplomaate.

1960. aastatel tahtis Grace 
naasta näitlemise juurde, kuid 
Monaco rahvas ei tahtnud 
printsessi näha kurjategijat 
mängimas ja teiste näitlejate-
ga filmilinal armatsemas. Nii 
jäi see plaan katki. Lisaks an-
dis Rainier välja korralduse, 
millega keelati kõigi Grace 
Kelly osavõtul tehtud filmide 
demonstreerimine Monacos. 
Siiski on teda hiljem kordu-
valt valitud seksikamate fil-
minäitlejate, suurimate filmi-
legendide hulka.

Vürstipaari esimene laps – 
Caroline sündis 1957. aastal, 
talle järgnes aasta hiljem Al-
bert ja 1965. aastal tuli ilmale 
Stephanie. Abielludes kirjutas 
Grace alla abielulepingule, 
kohustudes pärast võimalik-

ku lahutust loovutama kõik 
õigused oma lastele.

Sajandi autoõnnetus
Rainier’ ja Grace’i abielu peeti 
ideaalseks, monakolased jäl-
gisid seda tähelepanelikult ja 
olid õnnelikud, et saavad ela-
da muinasjutulise vürstipaari 
valitsemise all. Kuid see idüll 
katkes. Septembris 1982 sõi-
tis Grace koos teismelise tüt-
re Stephaniega parajasti au-
tos, kui rooli keeranud naist 
tabas ootamatult südamera-
bandus. Tulemuseks oli auto 
langemine kaljuservalt kuris-
tikku, millest Stephanie pää-
ses üpris kergelt, kuid Grace 
langes koomasse ja suri 36 
tundi hiljem.

2002. aastal tunnistas Step-
hanie: „Ma ei elanud üle ainu-
üksi kohutavat traumat ema 
kaotuse tõttu varases nooru-
ses, lisaks olin ma õnnetuse 
hetkel tema kõrval. Keegi ei 
kujuta ette, kui palju ma kan-
natasin tookord ja kui palju 
ma kannatan praegu.”

Abikaasa surm mõjus Mo-
naco vürstile raskelt ning sel-
lest ajast algas tema tervise 
halvenemine. Vürst ei saanud 
kuni oma surmani üle abikaa-
sa traagilisest kaotusest, ta ka 
ei abiellunud enam uuesti. 
Kui Grace Kelly surmast oli 

möödas 20 aastat, ütles Rai-
nier: „Kuigi printsessi lahku-
misest on möödunud pikk 
ajajärk, on ta endiselt ja jääb 
alatiseks meie südametesse ja 
meie mõtetesse.”

1990. aastate alguses elas 
vürst õnnelikult küll üle sü-
dameoperatsiooni, kuid sellal 
spekuleeriti juba üpris tõsiselt 
võimalusega, et Rainier loo-
bub troonist. Seda siiski ei 
juhtunud, kuid tema tervis 
jätkas halvenemist ning oli 
aastaid, kus ta viibis kuude 
viisi haiglavoodis. Talle teh-
tud operatsioone ei jõua aga 
üles lugedagi. Rainier’ tervi-
sele ei mõjunud hästi ka tema 
kolme lapse käitumine, kes 
said alatihti hakkama pahan-
dustega või sattusid piinlikes-
se olukordadesse.

2005. aasta aprilli alguses 
pidas Rainier karmi võitlust 
kopsu-, südame- ja neeruhai-
gustega, kuid pidi neile alla 
vanduma. Enne surma oli 
vürst üle kuu aja haiglas ol-
nud ning nädal enne valitseja 
lahkumist kuulutati vürsti 
asetäitjaks ehk uueks riigi-
peaks tema poeg Albert. 
Vürst Rainier sängitati 15. 
aprillil 2005 Monte Carlo Pü-
ha Nikolause katedraali mae-
tud Grace’i kõrvale.
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TASUB TEADA

Lääne-Viru Omavalit-
suste Liit arutas vii-
matisel üldkoosole-
kul mitut turvalisuse 
ja terviseedenduse 
valdkonda puuduta-
vat küsimust, muu-
hulgas otsustati küsi-
da toetust elanikkon-
nakaitse edendamise 
projektile.

Liisi Kanna

Projekti nimi on „Exchange 
of knowledge in civil protec-
tion“ ning see esitatakse Põh-
jamaade ministrite nõukogu 
Põhja-ja Baltimaade avaliku 
halduse mobiilsusprogrammi. 
Eelarve on ligi 10 000 eurot 
ning toetus sellest umbes 
5000 eurot. Ülejäänud vahen-
did tulevad omafinantseerin-
gust.

Politsei- ja Piirivalveamet oo-
tab aadressile www.liiklustal-
gud.ee inimesi, kes annaksid 
politseinikele teada paikadest, 
kus kiirust ületavad juhid 
põhjustavad liikluses ohtlikke 
olukordi.

„Liiga suur kiirus on pea-
mine põhjus, miks liiklusõn-
netused lõppevad raskete vi-
gastuste või surmaga. Sestap 
keskenduvad neljandad liik-
lustalgud taas kiirusele,“ ütles 
PPA juhtivkorrakaitseamet-
nik Sirle Loigo.

Liiklustalgute kaardiraken-

dusse saab 8. aprillini märki-
da kohti, kus raske jalaga ju-
hid seavad kaasliiklejaid ohtu. 
Talgud toimuvad 18. aprillil, 
kui politseinikud võtavad 
liiklusjärelevalve aluseks 
kaardile märgitud paigad.

Loigo nentis, et talgud on 
hea viis, kuidas panna inime-
sed liiklusturvalisusele mõtle-
ma ja kaasa aitama. „Eestis on 
palju inimesi, kes muretsevad 
liikluses toimuva pärast ning 
liiklustalgute kaudu saavad 
nad meile abikäe ulatada. Tal-
gute eesmärk ei ole karista-

mine, vaid võimalikest ohtu-
dest rääkimine. Talgute abil 
tuletame meelde, et liiklus-
turvalisus vajab igaühe pa-
nust,“ sõnas politseinik.

Loigo loodab, et need ini-
mesed, kes tajuvad kihutavate 
sõidukite ohtu kodu ümbru-
ses või igapäevasel teekonnal, 
ei ületa kiirust kellegi teise 
elukohas. „Kui soovitakse, et 
kodu naabruses oleksid teised 
viisakad, siis tuleb kõigepealt 
ise viisakas olla.“

Eelmisel aastal märkisid 
inimesed 1600 kohta, kus kii-

ruseületajad valmistavad mu-
ret. 2016. aastal anti teada 
1200 paigast ning 2014. aastal 
laekus ligi 3000 ettepanekut, 
millest 800 puudutasid sõidu-
kite kiirust.

18. aprillil toimuvad liiklus-
talgud on üleeuroopalised – 
Euroopa liikluspolitseinike 
võrgustiku TISPOL-i ühine 
ettevõtmine. Eestis saab ette-
panekuid teha siiski vaid siin-
setest paikadest.

Kuulutaja

Liiklustalgute kaart ootab vihjeid

Omavalitsusliit kureerib 
elanikkonnakaitset maakonnas

VIROLi tegevjuht Sven 
Hõbemägi (vasakul) ja 
juhatuse esimees Einar 
Vallbaum üldkoosole-
kul. 

Foto: arhiiv / Liisi Kanna

„Projekti eesmärk on pari-
mate kogemuste saamine seo-
ses elanikkonnakaitse eden-
damisega kohaliku omavalit-
suse tasandil ning erinevate 
osapoolte kaasamisega tege-
vustesse ja otsustusprotsessi. 
Projekti partnerid on Jönkö-
ping Rootsist ja Vest Agder 
Norrast ning nendesse piir-
kondadesse tehakse ka õppe-
visiidid,“ selgitas VIROLi te-
gevdirektor Sven Hõbemägi.

„Üldisemalt soovitakse pro-
jektipartneritelt õppida, kui-
das nemad on konkreetses 
elanikkonnakaitse valdkon-
nas oma elanikkonda ja kogu-
konda kaasanud, koolitanud 
jne,“ täpsustas Hõbemägi.

Ta lisas, et riigi, kohaliku 
omavalitsuse üksuste, erasek-
tori, kodanikuühenduste ja 
üksikisikute koostöös kogu 
ühiskonda hõlmava elanik-
konnakaitse rakendumiseks 

on väga oluline roll kõigi osa-
liste võimestamisel, panusta-
miseks vajalike eelduste loo-
misel ja aktiivsel kaasamisel.

Visiitidest võtab osa iga lii-
du liikme ehk kohaliku oma-
valitsuse esindaja – kokku ka-
heksa inimest. Täpsem prog-
ramm pannakse paika siis, kui 
projekt saab positiivse rahas-
tusotsuse, mis peaks eeldata-
vasti selguma maikuus.

„Kuna maakondlik sisetur-
valisuse ja terviseedenduse 
valdkond on alates sellest aas-
tast VIROLi kureerida, on see 
projekt hea võimalus koos-
töövõrgustike arendamiseks 
ja kogemuste vahetamiseks 
meie maakonna sõpruspiir-
kondadega,“ märkis liidu te-
gevdirektor.

Nimetatud valdkondade te-
gevused võeti üle maavalitsu-
selt. Liidu viimatisel istungil 
moodustati ka maakonna ter-
vise ja turvalisuse nõukogud, 
mille tegevus varem maava-
litsuse juhtida oli.
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MÕNE REAGAJURIST ANNAB NÕU

Rakvere Spordikes-
kuses kell 10-13 toi-
muval töömessil saab 
tutvuda tööandjate ja 
nende pakutavate 
töökohtadega. Huvi-
liste küsimustele on 
messil vastamas kaks 
Töötukassa karjääri-
nõustajat.

Tõnu Lilleorg

„Messi raames pakume n-ö 
karjäärikiirabi, mille jooksul 
on võimalik suurem mure-
koht tuvastada ja anda esmast 
nõu,“ lausus karjäärinõustaja 
Merike Kimber Töötukassa 
Lääne-Virumaa osakonnast.

Paarikümneminutilise vest-
luse jooksul saab huviline 
kaardistada oma tööalased tu-
gevused ning üldised suundu-

mused tööelus. Karjäärinõus-
taja kasutab selleks eneseana-
lüüsi töölehti, lühiteste ja 
mängulisi „Avasta end“ kaar-
te.

Juhul, kui tööelu üle arupi-
damiseks läheb inimesel roh-
kem aega tarvis, kui messil on 
võimalik saada, pakub Töö-
tukassa nõustamisvõimalust 
oma esindustes. Selline kar-
jäärinõustamine on mõeldud 
nii töötutele, kui töötavatele 
inimestele.

Kimberi sõnul soovivad 
karjäärinõustamisel osalejad 
oma töötamise ja õppimise 
võimalused läbi mõelda ning 
teadvustada oma sisemisi res-
sursse. „Inimesed vajavad en-
nekõike ärakuulamist, mõist-
mist ja julgustamist,” lausus 
Kimber. Tema sõnul on töö-
taja rahulolu töökohaga seo-
tud ka sellega, kas ta tunneb 
end vajaliku ja õnnelikuna.

Sageli on nii, et küsimused 
oma tööelu kohta tekivad siis, 

kui ühel kohal on töötatud 
pikemat aega. Kimberi sõnul 
kulub tänasel tööturul heaks 
toimetulekuks ära ennekõike 
võime kohaneda muutustega. 
Endiselt tulevad kasuks selli-
sed omadused nagu ausus, 
täpsus ja kohusetundlikkus. 
Samuti toodab töötajale 
plusspunkte siiras tahe tööd 
teha ja huvitumine valdkon-
nast, milles tööandja tegut-
seb.

Veebilehe toomess.ee and-
metel osaleb homsel messil 
24 tööpakkujat, nende seas 
nii üleriigilisi kui kohalikke 
ettevõtteid. Messil saab lähe-
malt teada töötamisvõimalus-
test Euroopas ja abi kandi-
deerimisdokumentide koos-
tamisel. Üritusel on võimalus 
kuulata ettekandeid muuda-
tustest maksuvaba tulu arves-
tamisel ja õppimisvõimalus-
test, mida pakutakse töötava-
tele inimestele. Töömess on 
kõigile tasuta.

Lugeja küsib: Meie ettevõttesse paigaldati uued seadmed. 
Kohtadesse, kus peame tegema nende hooldustöid, pääse-
me mööda kohapeal valmistatud käiguteid ja treppe. Üle 
transportööri minekuks on viieastmeline trepp, aga sel-
lel pole käsipuid. Tunnen, et on oht kukkuda trepilt alla, 
eriti siis, kui mul on kaasas tööriistad. Ilmselt võin trans-
portöörile kukkumisel saada tõsiselt vigastada. Kas selli-
sel trepil peavad olema käsipuud?

Vastab Rein Reisberg, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.

Määrus sätestab, et ettevõtte territooriumil või tööruumis 
paiknevad liikumisteed, kaasa arvatud trepid, peavad olema 
sellise suurusega ning paiknema nii, et oleks tagatud jalakäi-
jate ohutu liiklemine ning nende läheduses töötavate ini-
meste ohutus. Trepid peavad olema kindlalt paigaldatud, ei 
tohi olla libedad ning neil peavad olema inimese allakukku-
mist takistavad piirded.

Täpsemaid nõudeid õigusaktides ei ole, kuid ohutuse ta-
gamiseks on asjakohane lähtuda standarditest. Standardi 
kohaselt peab trepil olema kaitsepiire, mille ülemiseks osaks 
on käsipuu, juhul kui trepil liikudes ületab ronimiskõrgus 
poolt meetrit. Viieastmelise trepi puhul on kõrgus ilmselt 
suurem.

Trepi käsipuu soovitatavaks kõrguseks on üks meeter tre-
piastmest. Käsipuu ja trepi vahel peab olema vähemalt üks 
põlvepiire. Vahemaa käsipuu ja põlvepiirde vahel ning põl-
vepiirde ja trepi vahel ei tohi ületada poolt meetrit. Et käega 
oleks käsipuust hea haarata, on soovitatav käsipuu läbimõõt 
3-5 cm. Käsipuu peab olema selline, et sellel ei oleks tera-
vaid servi ja ei põhjustaks riiete kinnijäämist.

Kui trepp on valmistatud standardi soovituste kohaselt, 
on ilmselt tagatud sellel ohutu liiklemine ja seega täidetud 
määruse nõuded.

Lugeja küsib: Töötan kokana toitlustusasutuses. Põhiline 
töö on kätega – tõstan toitu, tükeldan, viilutan, koorin, 
kaalun, segan jne. Viimasel ajal on hakanud käed valuta-
ma ning tööd on ebamugav ja kohati isegi valulik teha. 
Olen sellest rääkinud kolleegidega, aga kas pean ka töö-
andjale teada andma?

Vastab Aile Salundi, 
Tööinspektsiooni töötervishoiu inspektor.

Töötervishoiu ja tööohutusseaduse kohaselt peab töötaja 
kohe tööandjale või tema esindajale ja töökeskkonnavolini-
kule teatama õnnetusjuhtumist või selle tekkimise ohust 
ning tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest, siis saab 
tööandja asuda probleemiga tegelema.

Valulikud ja koormatud käed võivad olla tingitud valedest 
töövõtetest ja liiga suurest töökoormusest. Neid tuleks kohe 
muuta, et töötamist jätkates terviseprobleemid ei süveneks.

Töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab 
tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks. 
Töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel tuleb tööandjal 
arvestada töötaja kehaliste, vaimsete, sooliste ja ealiste ise-
ärasustega, töövõime muutumisega tööpäeva või vahetuse 
jooksul ning võimaliku pikaajalise üksinda töötamisega.

Kindlasti tuleks terviseprobleemidest teada anda tööter-
vishoiuarstile, kes on pädev hindama töötaja terviseseisun-
dit ja töötingimuste sobivust. Samuti diagnoosib töötervis-
hoiuarst tööst põhjustatud haigestumisi ja kutsehaigestumi-
si.

Üheks tervisekontrolli eesmärgiks on avastada võimali-
kult vara niisugused tervisehäired, mis võivad tuleneda töö-
keskkonnast. Mida varem probleem avastada, seda kiiremi-
ni saab pidurada töötaja tervise edasist halvenemist. Samuti 
saab teha töökeskkonnas ümberkorraldusi, et see oleks ohu-
tum ja töötajate tervist hoidvam.

Telefonitsi võib töökeskkonna küsimuste kohta nõu küsi-
da helistades tööpäeviti Tööinspektsiooni infotelefonile 640 
6000.

Raamatukogus 
toimub tasuta 
nutikoolitus

16. aprillil tuleb Lää-
ne-Virumaa Keskraamatu-
kogus NutiAkadeemia appi 
neile, kes tahaks nutisead-
metega sõbraks saada. Nu-
tikoolitus toimub raamatu-
kogu saalis kella 16-18.30. 
Kes päris algusajaks ei jõua, 
võib koolitusega liituda ka 
hiljem.

Nutikoolitustel õpeta-
takse kasutama nutisead-
meid, tundma igapäevaseid 
e-teenuseid, otsima infot, 
tegema fotosid ja neid jaga-
ma. 

Kõike seda õpetatakse 
tegema turvaliselt. Lisaks 
tutvustatakse Mobiil-ID ja 
Smart-ID võimalusi, mis 
teevad lihtsamaks e-tee-
nuste kasutamise, panga- 
asjade ajamise ja palju 
muudki.

Ootame sind ka siis, kui 
sa ei ole nutitelefoni või 
tahvelarvutit kasutanud 
või kasutad nutitelefoni 
vaid helistamiseks ja sõnu-
mite saatmiseks. Aitame 
sul nutiseadmete abil oma 
elu mugavamaks ja nutika-
maks muuta!

Koolitus on tasuta, kuid 
selleks, et koolitaja jõuaks 
kõigiga tegeleda, ei saa 
grupp olla väga suur. Seega 
tuleks ennast koolitusele 
eelnevalt registreerida kas 
NutiAkadeemia kodulehel 
aadressil www.nutiakadee-
mia.ee/nuti-koolitused/ 
või raamatukogu telefonil 
3225971.

Lea Lehtmets

Homsel töömessil 
jagatakse tasuta karjäärinõu

Töötukassa esinduses pakutakse karjäärinõustamist nii töötutele kui töötavatele inimestele. 
Foto: Liisi Kanna
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

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

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

Loe kuulutusi
www.kuulutaja.ee

Otsime oma 
väikesesse kollektiivi 
seoses töökorralduse 

muudatustega 
KAHTE ÕMBLEJAT.
Põhiülesandeks on 
masstöö õmblus.

Tööaeg E-R 8-16.30

Lisainfo tel 5552 1625 
Monika

Metallitöödega 
tegelev ettevõte 
Väike-Maarjas

otsib oma 
meeskonda

TREIALIT, 
KEEVITAJAID, 

LUKKSEPPASID.
Info telefonil 

502 9342

• Otsin hauaplatsi kujunda-
jat/ korrastajat Rakveres. Tel 
502 4944

• Otsin oma mesilasse abilist, 
40-50 aastast naisterahvast, peab 
omama juhiluba. Tel 503 1849

• Raum OÜ otsib järkamissae 
operaatorit, töö vahetustega ja 
õhtusesse vahetusse tootmis-
töölist tõstukijuhti.  Asukoht 
Rakvere Tootmise 6. Tel 515 
6342

• OÜ Arkna Karjatalu võtab tööle 
karjaku. Tööaeg vahetustega 8.00-
20.00 ja 20.00-8.00 . Elamispind 
puudub. Tel 5661 4084

• SOL pakub tööd Rakvere Põhja-
keskuse Rimi puhastusteeninda-
jale. Tööaeg on graafi ku alusel kell 
15.00-23.00. Graafi k kokkuleppel. 
Töötasu 4,20 €/h, bruto. Lisainfo 
tel 674 7399 või 5868 0138

• SOL Baltics pakub tööd Tapa 
Kaitseväe objektil puhastustee-
nindajatele (Loode tn 35, Tapa).

Tööaeg E-R. Töötasu alates 3,60 
€ tunnis. Siseruumide koristus, 
kontor, duširuumid, wc-d, garaaž. 
Lisainfo telefonil 674 7399 või 
5332 5299

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

• Pakun tööd CE-kat veokijuhile. 
Riigisisesed veod. Tel 516 5212

Pakume tööd 
puhastusteenindajatele 

Rakvere Spordihallis. 
Töö on osalise tööajaga ja  

graafi ku alusel 
(varahommikust lõunani).

Tel 5259495

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

• Otsin tööd nõudepesijana, eel-
nev töökogemus olemas, soovitav 
tööaeg 9-19. Tel 558 1275

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui 
paberlehes.
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TÜKI
VÕRRA
SOODSAM!

Kampaania kestab 5.-15.04.2018. 
Pakkumine kehtib isikutele, sõidukitele ja 
hoonetele, mida ei ole viimase kolme kuu 
jooksul Salvas kindlustatud. 
Tutvu tingimustega www.salva.ee

SÜNNIPÄEVA-
HIND!-25%

Kaskokindlustus

Kodukindlustus

Reisikindlustus

Õnnetusjuhtumikindlustus 

SPORT

Orienteerumispäevak 
on vaba stardiajaga 
treening, ning mis 
kõige olulisem – vaba 
aja veet-
mise 
võima-
lus. Ta-
valiselt 
toimuvad 
päevakud 
õhtuti.

Osalejatel on vaba valik rada-
de osas ja ka mitmekesi rajale 
minek on lubatud. Siinkohal 
soovitaksingi kõikidele uutele 
huvilistele minna rajale algu-
ses grupina. Nii on lõbusam 
ning võib-olla saab kergemi-
ni üle tekkinud hirmutun-
dest. Algajate rajad on sobili-
kud ka väikeste laste jaoks.

Käsin orienteerumispäeva-
kute rajameistrite koolitusel, 
kus pandi kõikidele südame-
le, et algajate rada peab olema 
tehniliselt lihtne ning n-ö 
mööda käsipuid. Orienteeru-
mise mõistes on käsipuu siis 
looduses selgelt eristatav ele-
ment – teerada, kivi, põllu 
äär, oja, kraav vms.

Kontrollpunktid peavad 
olema kaugele nähtavad, al-
gajaid tihnikusse sääri kratsi-
ma ei saadeta. Hea on, kui os-
kad kompassi kasutada, aga 
algajate rajal pole see ka ilm-
tingimata vajalik. Rajameist-
rid lähtuvad radade koosta-
misel põhimõttest, et kont-
rollpunkte ei panda sinna, 
kuhu ise harrastajana minna 
ei tahaks – mülkad, nõgesed, 
tihnikud jms ei ole algajatele 
sobilikud.

Hoia loodust ja 
pea teistest lugu
Kui tulllakse maastikule, siis 
igaüks korjab enda järgi prügi 
üles. Metsa alla ei loobita pu-
deleid, pabereid ega muud 

rämpsu. Algajatele soovitak-
sin võtta rajale kaasa vett, et 
vahepeal ennast kosutada. 
Aga kui pudel saab tühjaks, 
siis metsa alla vedelema seda 
ei jäta!

Orienteerujatel on reegel, 
et eravaldustest läbi ei pressi. 
See tähendab, et ei joosta üle 
tädi Maie porgandipeenra ega 
lipata naastudega mööda onu 
Tauno kultuurmuru. Raja-
meistrid üldjuhul rada pla-
neerides arvestavad sellega, et 
orienteerujal ei tekiks soovi 
„lõigata“ otse läbi kapsa- või 
viljapõllu.

Aga mis need naastud on? 
Kogenenumad orienteerujad 
kannavad metsas spetsiaalset 
jooksuvarustust. Muuhulgas 
kantakse suuremustrilisi jala-
nõusid, osadel on ka naelad 
all. Tean enda kogemustest 
öelda, et libeda jalavarjuga 
märjale maha kukkunud puu-
pakule peale astudes võib 
konte murda.

Teiste vara ja kohalikke 
elanikke häirida ei tohi. Kuid 
on ette tulnud mõistlikke 
maaomanikke, kes kaasa ela-
des rõõmsalt põlluservas 
hõiskavad. Päris tore, kui tädi 
pakub raja kulgemise trajek-
tooril kosutavat külma kae-
vuvett.

Kuidas edukalt 
rada läbida?
• Leia sobiv orienteerumis- 

üritus. Kalendri leiad siit 
www.paevakud.ee/kalen-
der.

• Võta kaasa jooksuriided ja 
-jalatsid. Tutimütsi ja kasu-
kaga võib ka rajal liikuda, 
aga usu mind, sul hakkab 
palav. Peamine on siiski, et 
tunneksid ennast mõnusalt.

• Tule päevakule nii, et jõuad 
lõpetada enne finiši sulge-
mist.

• Päevaku keskuses antakse 
sulle kaart. Kaardi jaoks võ-
ta kaasa kilekott või kiletas-
ku. Päevakutel kasutatava 
kaardi paber ei kannata vett. 
Jama lugu, kui keset metsa 

Kõiki radasid eristab kont-
rollpunktide arv ning raja 
pikkus. Hästi lihtne rada on 
1-2 km pikk ning pikk/teh-
niline rada 7-9 km pikk. Kui 
soovid, siis mine alguses va-
barajale – valid ise kontroll-
punktid ja raja pikkuse. Tu-
lemuse saad edetabelisse 
kirja juhul, kui on läbitud 
vähemalt üks kontrollpunkt.

• Enne mõtle, siis tegutse. Ära 
hinda enda võimeid üle. Kii-
rustamine ja kiire tegutse-
mine on kaks eri asja.

• Orienteeri alati kaart – kee-
ra selle põhjasuund looduse 
järgi õigeks.

• Tee endale kaardil selgeks, 
kus sa oled ja kuhu tahad 
minna.

• Kui eesmärk on selge, vali 
jõukohane liikumistee ja 
määra kindlaks mineku 
suund.

• Liikumisel püüa kõik maas-
tikul ettetulevad objektid 
seostada kaardiga ning vas-
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Toivo Murakas
toivo.murakas@gmail.com

enam kaart loetav ei ole!

• Päevakutel toimub ajavõtt ja 
raja läbimise kontroll elekt-
rooniliselt, milleks kasuta-
takse elektroonilist kompos-
teerimisvahendit – SI-kaar-
ti. Kui sul pole oma SI-kaar-
ti, siis selle saad rentida 
kaardilauast, mille renditasu 
on 1 euro. Pärast andmete 
maha lugemist anna see fi-
nišikohtuniku kätte. Kui sul 
on isiklik SI-kaart, kasuta 
seda. SI-kaarti on võimalik 
kasutada kõigil kalendris 
olevail orienteerumisvõist-
lustel ja teiste piirkondade 
päevakutel.

• Võta kaasa raha päevaku 
osalustasu jaoks. Rakvere 
Orienteerumisklubi poolt 
korraldatavatel päevakutel 
on osalustasu järgmine: täis-
kasvanud 5 eurot, üliõpila-
sed ja pensionärid 4 eurot 
ning õpilased alates 2007. 
sünniaastast 2 eurot. Noor-
tele, kes on sündinud 2008. 
aastal ja hiljem, stardimaksu 
ning SI-pulga renditasu po-
le.

• Enne starti vali endale jõu-
kohane rada. Rakvere päe-
vakutel saad valida 6 erineva 
raja vahel: hästi lihtne, liht-
ne, tehniline, pikk lihtne, 
tehniline ja pikk tehniline. 

tupidi. Kaardilugemine on 
kaasaja orienteerumise alus.

• Kui oled eksinud, mine sin-
na kohta tagasi, kus kindlalt 
teadsid, kus asud. Ära karda 
abi küsida. Kõik orienteeru-
jad on valmis sind aitama. 
Kui oled enda asukoha kaar-
dil kaotanud, peata mõni 
mööduja ja küsi julgelt abi.

• Ära lase kaasvõistlejatel end 
valitud teelt kõrvale meeli-
tada. Liigu enda valitud teed 
pidi ja lase tormajail minna.

• Ära anna alla! Kui läkski 
kehvasti, siis proovi järgmi-
ne kord kindlasti uuesti! Ja 
siis jälle uuesti…

• Peamine – naudi maastikul 
liikumist, värsket õhku ja 
orienteerumist!

• Tulemused avalikustatakse 
järgmisel päeval päevaku 
kodulehel www.raok.ee.

Esimesel päevakul teen enda 
Sõmeru Põhikooli õpilastele 
avastardi. Usinamad lähevad 
ise metsa, teistega liigun aga 
koos. Kes soovib, võib kampa 
tulla. 

Metsas näeme!

Rakvere Orienteerumisklubi 
hooaja esimene päevak toimub 
Rakveres 11. aprillil. Start on 
avatud 16.30-19. Stardi asu-
koht on märgitud kaardil.

Algavad orienteerumispäevakud



Kuulutaja reede, 6. aprill 2018 9TASUB TEADA

24. märtsil toimus Eesti auto-
mudelistide Mekas – Väi-
ke-Maarja Mudelihallis – 
2017/2018 ofroad autode 
sisehooaja viimane võistlus- 
etapp. Sarja korraldas MTÜ 
Väike-Maarja Mudelihall, 
kogu võistluskarusselli vedas 
ala tulihingeline fanaatik 
Bruno Vaher.

Juba traditsiooniks saanud 
1 : 10 mõõtkavas kahe- ja nel-
javeoliste raadio teel juhita-
vate mudelite seitsmeetapili-
ses võistlussarjas osales kok-
ku 69 võistlejat, enamus Eesti 
selle ala paremik, aga ka 13 
välisvõistlejat Lätist.

1 : 10 kaheveoliste bagide 
kolm parimat sel hooajal olid 
Hans Hannus (Tallinn), Karl 
Kasekamp (VM) ja Hendrik 
Lainemäe (Adavere). 1 : 10 
neliveoliste bagide kolm pa-
remat oli Hendrik Lainemäe 
(Adavere), Rihard Lainemäe 
(Adavere) ja Robin Ilus (Vil-
jandi).

Kui juba aastaid on mude-
listide seas olnud kuulda vaid 
hala ja itku, et noori ja uusi 
tulijaid otsi lausa tikutulega 
taga, siis see aasta tõi suure 
muudatuse. MTÜ Väi-
ke-Maarja Mudelihall ja 
MTÜ Vinni Punn panid 
üheskoos aluse alustajatele 

mõeldud uuele võistlussarjale 
Juunior-liiga, kus võisteldak-
se 1 : 18 mõõtkavas autodega.

Sari on mõeldud neile, kes 
automudelismi teel alles algu-
ses ja pole tegelenud sellega 
üle kahe aasta. Võrreldes nn 
profiautodega  on need veidi 
aeglasemad, lihtsama ehituse 
ja ka soodsama hinnaga Kuna 
automudelism kui hobi ei sea 
mingeid vanusepiire (selle 
hooaja noorim osaleja oli  
viieaastane, eakaim üle 50, 
siis sõna „juunior“ ei ole siin 
kuidagi seotud inimese vanu-
sega.

Alguses arvasid Juunior-lii-
gale hinge sissepuhujad Bru-
no Vaher ja Mart Pitsner, et 
uues liigas võiks hooaja jook-
sul toimuda kuus-seitse etap-
pi. Ja esialgu tundus korralda-
jaile endilegi utoopiline sea-
tud siht, et aasta jooksul sarjas 
osalejaid paarikümne ringis 
tuleks.

„Aga džinn väljus pudelist 
ja juunior-karussell läks täie-
ga tiirlema – hooajal toimus 
üle Eesti tervelt kümme etap-
pi ja osalejaid oli hooajal kok-
ku 57,“ sõnas Mart Pitsner.

„Nagu ka päris karussel-
li-sõidul, oli neid, kes tulid, 
proovisid ühe sõidu ja läksid, 
aga palju leidus ka neid, kes 

tulid ja jäid. See tähendab, et 
leidsid hobi, mis paelus ja 
pakkus huvi,“ jätkas ta, lisa-
des, et mudelism ei ole ju ai-
nult puldiautoga kihutamine, 
vaid ka auto ehitamine, sea-
distamine ja palju sellist tege-
vust, mis nõuab kannatlik-
kust ning visadust.

Neid noori, kes esimesest 
sõidust viimaseni „karussellil“ 
püsisid ehk siis kõigil etappi-
del osalesid, oli viis: Randolf 
Alt, Andrian Lomakin (Paide 
ANK), Rauno Vilu (Vinni 
klubi), Kaur Robin Sarnit 
(Põlgaste Mudeliklubi), An-
nes Ossi (Haljala RC). Hooaja 
võitis Randolf Alt, talle järg-
nesid Marten Ojapõld ja Hen-
ri Zoludev.

Kui sarja alustades oli ak-
tiivselt noortega tegelevaid 
mudeliklubisid vaid Väi-
ke-Maarja Mudelihall, Saue 
Hobizone ja Vinni Punn, siis 
praeguseks on lisandunud vä-
ga aktiivsed Voore (Jõgeva-
maal), Põlgaste Mudeliklubi, 
Paide ANK, Haljala ja Adave-
re. „Kui suureks mudelis-
mi-lumepall veeredes järgmi-
seks hooajaks kasvab, näitab 
tulevik,“ sõnas Pitsner opti-
mistlikult.

Kuulutaja

Automudelismi 
sisehooajale sai joon alla

Juunior-liiga võistlejad oma autodega Väike-Maarjas.
Foto: erakogu
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tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

JÄRVAKANDI, TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

Laada 14, Rakvere
Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 1-toaline korter 
Kasemäe tn, Kunda
Renoveeritud maja kesklinnas. 
Uus keskküttesüsteem. 
Hea asukoht, naabrivalve. 

27.7 m², IV k 5000 €

Müüa 2-toaline korter 
Õhtu tn, Piira
Ilus korter, maja renoveeritud. 
Rõdu, panipaik, kelder. 
Õhksoojuspump.  

42.7 m², I k 37 600 €

Müüa 2-toaline korter 
Lennuki tn, Rakvere
Hea seisukord, toad eraldi, 
avar köök, rõdu.
 

45.6 m², IV k 38 000 €

Müüa elamumaa
Sambliku tn, Rakvere vald
Vee- ja kanal. trassid tänaval. 
Hea asukoht ja hinnatud 
eramajade piirkond. 
 

1137 m²

Müüa 3-toaline
Posti tn, Rakvere
Rõdu, kivimaja, renoveeritud. 
Ahjuküttega korter. 
Lasteaia ja koolini 100 m.

76.7 m², II k 69 000 €

23 000 €

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

50.8 m², III k 24 900 €

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* 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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

• Müüa mugavustega 1toaline 
remonti vajav korter renoveerita-
vas majas Side tänaval, 5/3. Hind 
18 700 €. Tel 5664 4088

• Müüa 1toaline korter (44 m2) 
Arknal. Tel 5686 7065

• Müüa 1toaline mugavustega 
korter Väike-Maarjas. Tel 523 0428

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

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

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

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

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2), 
2/1, renoveeritud majas, vedelgaa-
siküte, Ervita küla, Väinjärve ääres, 
Koeru 3 km, madalad kulud. Hind 
13 800 €. Tel 5668 0644

• Müüa Rakvere kesklinnas vaikse 
asukohaga 3toaline (49,4 m2) 
kõigi mug. remonti vajav korter. 
Tel 508 4750

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
alles renoveeritud majas. Üldpind 
67,4m2, mööbel hinna sees. Või-
malus tingida. Tel 5340 1595

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

• Müüa remonti vajav talumaja 
Rakverest 3 km. Maad 9000 m2, 
männimets, vesi, elekter, 32 a. Tel 
5694 6444

• Müüa kahekorruseline remonti 
vajav maja Väike-Maarja vallas. 
Hind 15 999 €. Tel 5374 3571

• Müüa elamumaad Rakverest 3 
km. Krunt 10 000 m2, männimets. 
Tel 5694 6444

• Müüa elamumaa Paatnal. Krunt 
1,5 ha. Lisainfo: lokaalne vesi, Rak-
vere lähedal vaid ca 2 km kaugusel 
ootab uut omanikku elamumaa. 
Kommunikatsioonidest olemas 
puurkaev, elektri alajaam kõrval 
kinnistul, asukoht on hea oma 
unistuste kodu rajamiseks! Kin-
nistul kasvamas suured kased, 
mis teevad asukoha mõnusalt 
hubaseks. Kinnistuni pinnatud 
tee! Helista ja läheme vaatama! 
Hind 12 000 €. Tel 5627 7089

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

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

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

• Ostan 3-4toalise korteri Lai 
14 majas, võib vajada remonti. 
Tel 5886 9698

•  O s t a n  maja  R a kve re  l i n -
nas (krundi suurus vähemalt 
900 m2). Võib pakkuda nii heas 
korras kui ka remonti vajavat 
maja. Pakkumised koos hin-
nasooviga teha e-posti aadressile 
roheniit@gmail.com või tel 521 
2146

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

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

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

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

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

• Vahetada Rakveres 3toaline 
korter kõigi mug. (49,4 m2) Võsule 
2toalise mitte keskküttega korteri 
vastu. Tel 508 4750

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

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. 
I korrus, 40 + 20 m2. Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Soovin üürida 2toalise möb-
leeritud korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5815 2702

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

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

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

• Anda üürile 1toaline möbleeri-
tud korter Uhtnas otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Annan üürile 2toalise kor-
teri Rakveres Lennuki tänaval. 
Hind 200 € + kommunaalkulud. 
Tel 5552 2789

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

• Üürile anda 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5627 4040

• Üürile anda suvila Võsul, 4 tuba, 
terrass, rõdu, dušš, köök. Tel 5660 
3408

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 1,8 turbo, 110kW, 
1997. a. Tel 535 23418, helistada 
õhtuti.

• Müüa Audi 80 B4, 1994. a, seda-
an, heas korras, talverehvid, suve-
rehvid. Hind 850 €. Tel 5302 9943

• Müüa Citroen Berlingo 1,9 
diisel, 51kW, 2003. a. Hind 1000 €. 
Tel 5552 2305

• Müüa Ford Focus Chia 1,6i 
01/2007. a, 74kW, bensiin, kirsi-
punane metallik, 5 ust, luukpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2 x el. aknad, püsikiirusehoidja, 
esiklaasi soojendus, palju lisasid, 
korralik, läbinud tehnilise üle-
vaatuse 01/2019, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

 • Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
01/2002. a, 74kW, turbodiisel, 
kuldne metallik,   konditsioneer, 
kesklukk, 4 x el. aknad, tume sa-
long, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 01/2019, superöko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

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

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

• Müüa VAZ 21061, 1983. a ja 
Moskvitš 2715011 kaubik (piru-
kas) 1990. a. Tel 5357 8162

• BMW X3 AEZ alumiinium veljed 
kummidega Pirelli. R17 235/55. 
Kummid ühtlaselt kulunud 60 
mm. Veljed nagu uued. Hind 
290 €. Tel 5805 6822

• Müüa sõidukorras mootorsaan 
Buran. Tel 518 9518

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

• Ostan Vazide, Moskvitši, Gaz 24 
uusi plekke, tulesid, stangesid, 
uksi jne. Uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

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

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

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457
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• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Veoteenused 7-päeva näda-
las teile vajalikus suunas sõb-
ralike kokkuleppe hindadega. 
Kaubik asub Rakveres. Tel 5646 
3518. Facebookist leiate meid 
lehelt - Kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup - pakume 
kaubaks mitmesugust tarvilik-
ku majapidamiskraami erine-
vatest aastakäikudest Soomest 
ja Baierimaalt. Kõik teie kõned, 
sõnumid ja kommentaarid on 
iga päev väga oodatud. Teeme 
head kaupa!

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

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

• Veo- ja kolimisteenus kaubiku-
ga. Tel 506 1547

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autode keretööd ja värvimi-
ne. Tel 504 0457

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Settekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni 
vallas ja lähiümbruses. Võimalik 
sõlmida perioodilisi teenuse osu-
tamise lepinguid. Hind kokkulep-
pel. Tel 513 7633

• Reovee vedu Haljala ja Tapa 
vallas. Teenindame teid iga 
päev. Helista ja küsi lisa tel 
5656 1515 

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

•Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 56856320

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

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

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

• Plaatimine ja ehitus-remondi-
tööd. Tel 5606 9271

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

• Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija 
rahulolu. Üldehitustööd, vanni-
toaremont, sauna ehitus/remont, 
köögiremont, mööblipaigaldus, 
plaatimine, siseviimistlus, maal-
ritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terasside paadisillad, 
fassaadi tööd. Tel 5557 8781

• Ehitusettevõte pakub erinevaid 
ehitusteenuseid. Ehitame puit-
maju, fassaade, katuseid, terrasse 
ja juurdeehitusi. Tel 521 0053, 
e-mail: greco@greco.ee

• Ehitusteenus: katusetööd, 
fassaadide ehitus, siseviimist-
lus, korterite remont, plaatimi-
ne, üldehitustööd, vundamen-
tide ehitus ja soojustamine, 
saunade ehitus, terrasside ehi-
tus. fi nestbuilders@gmail.com. 
Tel 5662 6483

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

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

• Teostame kõikvõimalikke toru-
töid: vee- ja kanalisatsiooni süs-
teemide ehitus, küttesüsteemide 
ehitus, sanitaartehnika paigaldus, 
radiaatorite paigaldus, ummistus-
te likvideerimine, avariitööd, kõik-
võimalikud torutööd. Tel 503 1157

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Puurkaevude rajamine ja 
puhastamine. Vee- ja kanali-
satsioonitorustike, septikute 
ja süvaveepumpade paigal-
dus. Maaküttesüsteemide 
rajamine. Tel 502 1279, 526 
9604,  www.puurkaevumeist-
rid.ee

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

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pakume halumasina teenust, 
hind kokkuleppel. Tel 525 5981

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 504 7459

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465



Kuulutaja reede, 6. aprill 201814 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.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

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KVALITEETSED 
PUUKÜTTEGA 

SAUNAKERISED. 
Vaata lisaks:

www.kadrinametallikoda.ee
Info tel 5648 3985

Kuuluta 
Kuulutajas!

kuulutus@
kuulutaja.ee

32 25 093

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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

voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnili-

sed tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame ehitus ja 
katusetöid.

Kõik ehitusest!
Tel 5668 5343, 

5686 3083

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja palko-
nitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

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

• Felix bänd, parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

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

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

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

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

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

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

TALVINE 
TÜHJENDUSMÜÜK

*LASTE ATV, KROSSIKAD, 
kiiver (55 €) detsembris ostjale 
tasuta kaasa  
*MOPEED 795 € 
(järelmaksuga 26,30€/kuus)

MOPEEDI MOOTORID
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
mootor soomekelgule
Hinnaga 245€.
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 • Vaata ka Kuldne 
Börs - mopeedid; rollerid; ATV-d

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
ENDUURO  VARUOSAD

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

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

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

KÜTTEPUUD

OST

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 35 €/rm 

+ transport. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

EHITUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Müün, paigaldan ja 
remondin õhksoojus-

pumpasid ja 
konditsioneere. 
Tel 502 4944

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

• Ära anda riidekapp. Tel 5344 4992

• Soodsalt müüa lahtikäiv diivan 
ja tugitool, tumeroheline ja väga 
heas korras. Tel 558 8429

• Müüa sümboolse hinna eest 
piano Zimmermann, heas korras, 
vajab häälestamist. Hind 66 €. Tel 
5191 1079

• Müüa odava hinnaga emailist, 
klaasist, portselanist ja kristallist 
toidunõusid ning raamatuid 
Eesti kirjanikelt aastatest 1960. 
Tel 507 0316

• Müüa 100 rohelist kasutamata 
klaasplokki Laekveres. Tel 511 
1385

• Anda üürile püügiload kutseli-
sele kalurile (2 õngejada, 8 võrku, 
2 mõrda). Tel 5624 4605

• Anda ära kasvava kadaka ma-
terjal Aseri lähistel. Tel 5624 4605

• Soodsalt müüa vasktoru, läbi-
mõõduga 14 mm x 4000 mm, 5 tk. 
Tel 558 8429

• Ära anda diivanvoodi ja tugitoo-
lid. Tel 551 7090

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan soomekelgu. Tel 5192 
8284

• Ostan Lääne-Virumaalt heas kor-
ras nõukogudeaegse nurgadiivani 
„EVA”. Tel 5657 6680

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

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

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

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

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

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TUTVUS

MUU

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS

VANAVARA

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

Kauplus Selena Tuleviku 6. 
Ootab teid kõiki lõpumüügile, 

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

KATARIINA

TANTSUÕHTU

Raen  
 Väikene
   raadiost  
    Elmar

14.04 kell 21.001.00elll 21. 00044 kelll 000112122 000000044 kel 22kkk44 k 11114 e1414.144 044.044044 0444444 40044111114 004441
Pilet 4 €

 ja tantsugrupp 
Valgamaalt       

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

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

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

• Müüa erineva suurusega kar-
tulit, väga varajane „Viviana“, 
keskvalmivad „Laura“, „ Agria“ 
ja „Alfra“. Asukohaga Aasperes, 
transpordi võimalus. Tel 5565 1553

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

• Müüa hobusesõnnikut. Peenes-
tatud ja pakendatud (60 l). Kohale 
toomisega. Tel 520 1570

• Müüa 10 suurt rulli varjualust 
heina Haljala vallas. Tel 5656 1475

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

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

• Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohale toomisega. Info tel 
5351 7414

• Müüa traktor T-16 kabiini, kasti 
ja roolivõimuga, heas korras, dok. 
olemas. Hind 2000 €. Tel 5558 5956

• Ostan MTZ traktorile metsaveo 
käru! Või komplekti - MTZ ja 
käru!!! Ja T-40 mootoriga ZAK-i. 
Tel 527 2564

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

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

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

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

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

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

• Elektritarvete kaupluses  LAI 
3A suur LED-ribade ja trans-
formaatorite soodusmüük. 
Hinnad all kuni 70%. Soodsai-
mad LED-ribad alates 6.90 € 
5m kohta.

• Lao tühjendusmüük! II sor-
di materjal al. 140 €/tm + km 
(terrassilaud, voodrilaud, tuu-
lekasti laud jne). Küttegraanul 
Premium 6mm 160 €/tonn + 
km. Kütteklotsid 30L kott 1,50 
€ km-ga. Saemat. 22x100 140 
€/tm + km. Saadaval teisi rist-
lõikeid erinevate hindadega. 
Ida-Virumaa, Sonda, Sepa 18a. 
Tel 5306 7722

• 65-aastane naine soovib head 
sõpra. Ei ole vaja sinu rikkust, vaid 
sinu ausust ja head südant. Kunagi 
pole hilja. Tel 5675 1139

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

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

Kaunis saal pidudeks, 
privaatne koht peielaudadeks

Maitsvad toidud,
taskukohased hinnad.

Töötab ettetellimisel

554 4322 
skm.sako@mail.ee
      Sako Kohvik

• www.toonklaas.ee

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

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

Tuul nii tasa puude ladvus liigu, 
linnud unelaulu laulavad.

Avaldame kaastunnet 
Laine Toomel, Regina Svänni 
venna ja Arnold Rüütel onu 

ELMAR VULLA
kaotuse puhul. 
Madis, Marge, 
Ragnar, Bryan

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00
Mugulsibul kg 1,50
Petersell kg 8,00
Kapsas kg 0,40 0,50
Porgand kg 0,80 1,00
Kaalikas kg 0,80 1,00
Punapeet kg 0,80 1,00
Mustrõigas kg 2,00
Küüslauk kg 8,00
Redis punt 1,00
Tomat (Poola) kg 4,50
Maasikas (Kreeka) kg 5,50
Kurk, poolpikk 
(Poola)

kg 3,80

Jõhvikad liiter 5,00
Hapukapsas kg 1,50
Kreeka pähklid kg 4,50
Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00
Värske räim kg 1,30
Värske kilu kg 1,30
Toorpiim T, L 
kella 10st

liiter 0,67

Hinnad turul 5. aprill 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

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

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

* igal laupäeval saunavihad ja luuad
ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

• Elektritarvete kaupluses  LAI
ib d j
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Toto, „40 Trips Around The Sun“
Columbia/Legacy

„Mis edasi tuleb?” Kõik peaks 
langema täpsesse järjestusse 
ja siis ma tean, et see pagana 
põrand on minu võimuses.”

Tulised Tuulutajad jagavad 
kindlasti neid mõtteid. Ja kui 
põrand on „võetud”, tuleb ilu 
jagamise kord, rõõm tehtud 
tööst, hinge kosutavad emot-
sioonid tagasisidena vaatajate 
kaasaelamise ja aplauside 
näol. Südame teeb soojaks 
seegi, et viperused – komista-
mised, rebenenud kuued ja 
püksid, teibitud tantsukingad, 
vahetult loodud „uudiskujun-
did” ja isegi läbi põranda kuk-
kumine – on andeks antud.

Rahvale on enam meeldi-
nud „Tantsukingad”, „Väike 
neid”, „Pihlapuu”, „Eesti muld 
ja Eesti süda”, „Põhjamaa”, 
„Ukuaru valss”.

Igal tantsijal on oma lem-
miknumbrid, aga peaaegu 
kõigis Tuliste Tuulutajate ka-
vades leidub koht tantsule 
pealkirjaga „Tantsukingad”, 
mis oma lihtsa, aga vaimusta-
va sõnumiga on otsekui rüh-
ma kreedoks saanud:

Tulistel Tuulutajatel on 20 
tegevusaasta jooksu välja ku-
junenud ka oma seltsielu tra-
ditsioonid. Nii on ühiselt su-
viti hinge kosutatud peaaegu 
kõikidel Eestimaa saartel 
matkates. Mullu-suvine reis 
viis näiteks Ruhnu. Aasta-
numbri vahetumist tähista-
takse stiilipidudega. Peetakse 
meeles sünnipäevalapsi ja las-
te sündi. Tantsukollektiivi ta-
galat aitavad kindlasti tugev-
dada põnevad perepäevad.

Muide, järelkasvurühmades 
tantsib juba neli last, aga ema 
Margit ja poeg Ailar tantsivad 
koos Tulistes Tuulutajates, 
mis on muidugi väga äge.

Sellegi poolest ootame rüh-
maga liituma uusi tantsuhu-
vilisi. Eelnev kogemus ei ole 
oluline. Tähtis on tahe tantsi-
da!

Täna on Tuliste Tuulutaja-
te lähim südamesoov tänada 

sünnipäevakontserdiga 
„Need oleme meie”. 
Kontsert toimub 14. ap-
rillil Tapa Kultuurikojas, 
kuhu ootame kõiki, kes 
on meile kaasa elanud ja 

toeks olnud nii emotsionaal-
ses kui ka majanduslikus 
mõttes. Kõik, kes on meiega 
kaasa tantsinud!

Teie väe, toetuse ja võimu 
abil täitub kindlasti ka meie 
tänane kaugem südamesoov – 
võtta osa 2019. aasta XX üld-
tantsupeost „Minu arm”. Ni-
melt on sünnipäevakontserdil 
võimalus vastavalt võimalu-
sele panustada Tuliste Tuulu-
tajate uutesse rahvariietesse, 
et juubelitantsupeol kaunis ja 
väärikas välja näha. Esindame 
me ju eeskätt oma valda.

Ootame kõiki, nii väikesi 
kui suuri, kontsertetendusele 
„Need oleme meie”, jagama 
Tuliste Tuulutajate sünnipäe-
va- ja tänurõõmu!

Tulised Tuulutajad

Tõesti?! 20 pikka aastat, 20 
pikka tantsuaastat – just nii 
kaua on tegutsenud Tulised 
Tuulutajad. Sel puhul toimub 
14. aprillil Tapa Kultuuriko-
jas ka sünnipäevakontsert.

Juubel annab põhjuse nii 
kokkuvõtete tegemiseks kui 
ka tulevikuplaanide täpse-
maks seadmiseks. Tundub, et 
nimes peituvat energiat ja 
lusti oleme suutnud edastada 
vaatajatele, tantsusõpradele ja 
nemad omakorda on kinki-
nud meile põhjuse ikka ja jälle 
trenni tulla ning harjutada, 
harjutada, harjutada...

Oleme osalenud neljal Eesti 
üldtantsupeol, Eesti-Soome 
tantsupidudel, kolmel üle- 
eestilisel meeste tantsupeol, 
piirkondlikel tantsupidudel, 
rõõmu pakkunud Jäneda laa-
dalistele, elavdanud Tapa val-
la muusikapäevi ja vallapäevi, 
rääkimata inimeste rõõmus-
tamisest väiksematel, aga 
mitte vähem tähtsatel üritus-
tel.

20 aastaga on tantsukollek-
tiivi kroonikasse talletunud 
lugematu arv mitmekihilisi 
treeningtunde, palju huvita-
vaid tantse, eredaid esinemis-
elamusi, aga ka hulganisti 
naljakaid juhtumisi, mis kõik 
on liitnud osalejad üheks te-
gusaks oma traditsioonidega 
sõpruskonnaks.

F. Astaire on öelnud: 
„Tantsimine on higine töö... 
Kulub aega, enne kui tants 
hakkab õigesti minema, kuni 
luuakse midagi meeldejäävat. 
Sellele kulub teatud hulk lih-
vi. Ma ei taha, et see näeks 
välja midagi muud kui meis-
terlik, ja kui ma ei saa seda 
niisugusena näidata, siis pole 
ma veel valmis. Ma püüan 
alati teada oma samme nii 
hästi, et ma ei peaks mõtlema: 

Legendaarne, väga võimsa käekirjaga ja muusikaliselt äär-
miselt kireva struktuuriga USA bänd Toto tuli seekord välja 
kogumikplaadiga. Vabalt tõlgendatuna, nende läbi aegade 
suurimad lööklaulud on siin n-ö remasteeritud, kaasaegse 
helitehnika abil lugude algset kvaliteeti parandatud, pare-
maks sätitud.

Veebruaris ilmunud pea kaheksakümne minutine (!) – 
jah, materjaliga tõepoolest koonerdatud pole – valimik tä-
histab ühtlasi ka Toto esimese omanimelise albumi 40. sün-
nipäeva. Nimelt valmis see aastal 1978.

Nagu juba mainitud, on Toto stiililiselt kirju nagu papa-
goi – elemente on rokist, raskerokist, progerokist, popist, 
jazz fusionist, soulist, funkist, bluusist... Ja antud mikstuur 
ei mõju sugugi laialivalguvana, pigem perfektsena! Pluss 
„tehniliselt“ pisidetailideni paikapanduna.

Plaadil ühtekokku kaasatud seitsmeteistkümnest loost on 
neliteist ajaperioodist 1978-1993. Väärtust tõstavad kolm 
omamoodi, tõsifännigi paratamatult ostma panevat, aga 
ilmselt varem üldse avaldamata lugu.

Neist „Alone“ on tegelikult ainus puhtal kujul täiesti uus 
pala, pole iseenesest paha, kuid ei kujuta kaugeltki midagi 
erilist. Hoopis meisterlikum „Spanish Sea“ pärineb aastast 
1984, kuid on korralikult ümber tehtud, osaliselt algsest 
tunduvalt teistsuguse vormi omandanud. Kohati lausa 
raskerokiks kiskuv, massiivse võimutseva kitarririffiga 
„Struck By Lightning“ on samuti hoobilt kaasahaarav ja va-
remavaldamata. Klassikutest ei puudu siit mõistagi Toto 
üleüldse kõige suurem ja senini ajavoolule visa vastupanu 
osutav võrratu „Africa“. Lõputult kuuldud küll, no ei tüüta 
endiselt ära... Praktiliselt samavõrra efektselt, sugugi mitte 
kulunud muljet jätvalt, toimib kraade rokilikum „Hold The 
Line“.

Mõnevõrra üllatavalt ehk pääseb valitud viiside hulgast 
rohkem mõjule veel ballaadilik, kenaks armastuslauluks 
kvalifitseeruv „I Won´t Hold You Back“. Või miks mitte 
nostalgitseda „Stop Loving You“ saatel? Kummalisel kombel 
kunagine suur rahva lemmik „Rosanna“ vastupidiselt kül-
mavärinaid ei tekita.

Ülo Külm

ARVUSTUSTantsi, tantsi, keeruta!

Kui neis kingades sa tantsid,
tundub, nagu mure kaoks,
kui neis kingades sa tantsid,
Rõõmu jätkub kõigi jaoks.

Tulised Tuulutajad 24. veebruaril Tapa valla EV100 kontsert-aktusel Tapa Kultuurikojas. 
Foto: erakogu
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Kuidas teil, Karola, Tartu 
Kunstikoolis õpingud suju-
vad?

Hästi, aga olen hetkel natu-
ke koolist väsinud. Teine 
kursus hakkab läbi saama ja 
kevad on ka käes.

Milline on teie lemmikõp-
peaine?

Õpin kujundusgraafikuks, 
mis meeldib väga. Aga lem-
mikõppeaine kohta küsiti 
meilt ka semestri alguses – 
tookord vastasin, et kunsti-
ajalugu. Aga enam ma ei tea, 
kes või mis on mu lemmik, 
raskeks on läinud.

Kas kõiki kunstvoolusid on 
raske meelde jätta?

(Naerab) Need on natuke 
sassi läinud. Sürrealism, imp-
ressionism ja avangard. Aga 
impressionistid on lahedad, 
näiteks Edouard Manet, 
Claude Monet ja Vincent van 

Gogh.
Kes on teie iidol või suur 
eeskuju kunstis? Kuulubki 
ehk nende hulka Vincent 
van Gogh?

Konkreetselt ühtegi iidolit 
suurtest kunstnikest polegi. 
Aga vahel hakkan nende elu-
lugusid uurima ja see on hul-
lult huvitav. Ja inspireeriv. 
Van Goghi tööd ja tema 
pintslilöögid on võrratud, aga 
ma ei ütleks, et ta iidol on.

Pakuvad ehk mõne kaasaeg-
se kunstniku tööd innustust 
ja eeskuju?

Kaido Ole tööd meeldivad 
mulle väga. Ta on tehniliselt 
väga osav ja see on inspiree-
riv.

Olete osalenud oma taieste-
ga mitmel aastal ka Rakvere 
Galeriis kunstnike sügis- ja 
kevadnäitustel. Kord rippus 
seinal värvikirev juuk-

Noor kunstnik Karola 
Ainsar raamatukogus.

Foto: Ülle Kask

seföön. Kuidas sellised 
„kiiksuga” teosed sünnivad?

Mul läks föön katki ja mõt-
lesin, et ei raatsi seda ära visa-
ta, teeks midagi lahedat. Siis 
maalisingi talle värvilisi asju 
peale.

Mulle meeldib inimesi jäl-
gida. Ja ilusaid asju leida. Va-
hel ka koledaid. See on hästi 
lahe minu jaoks. Igaüks vist ei 
näe tavaasjades mitte midagi 
erilist. Näiteks ükskord istu-
sin Tartu bussijaamas ja jälgi-
sin inimesi. Mitte niimoodi 
veidralt, vaid vaatasin, mida 
inimesed päriselt teevad või 
kellel oli istudes eriline poos. 
Ja siis joonistasin neid. See oli 
hästi huvitav.

Rääkige palun mõne sõnaga 
täna avatud näitusest Lää-

ne-Virumaa Keskraamatu-
kogus.

Näitusel on kollaaže, joo-
nistusi, paar maali. Kaks tööd 
on sketšbukist. Ma joonistan 
hästi tihti visandivihikusse ja 
-plokki ning kui käsi on lahti, 
joonistan alati kui võimalik. 
Siin on mul ka tööd, mis on 
ajapikku kogunenud ja ena-
masti hetkeemotsiooni ajel 
loodud. Mingit ühtset teemat 
polegi.

Millist tööd tahaksite esile 
tõsta?

Naljakas lugu on selle tööga 
(viipab fotole, millel mees mobii-
li ja pudeliga). Kord suvel, kui 
Rakveres toimus Baltoscan-
dal, tundsin tänaval ühe 
kunstniku ära ja me hakkasi-
me juttu rääkima. Ma olin 

sellest kohtumisest kuidagi 
nii inspireeritud, et maalisin 
kaks päeva järjest. Ja nõnda 
see maal sündis.

Milline on teie viimane 
kunstielamus? Mõni näitus 
või performance, mida hiljuti 
vaatamas käisite?

Tartu Kunstimajas on het-
kel kuraator Peeter Lauritsa 
näitus „Surnu suusad ehk kui-
das kirjeldada metsa digitaal-
setele jänestele”. Üks töö jättis 
sügava mulje: suurel diivanil, 
mis natuke vibreeris, tekkis 
võimas tunne, kui mängis 
muusika ja silme ette kerkis 
suur raamitud pilt metsast ja 
puudest. Oli tunne, nagu 
oleksin mingi suure asja sees. 
Tundus justkui 3D, digitaalne 
ja visuaalne, aga ei olnud.

Teine elamus, mis mulle 
meelde tuleb, toimus ka 
Kunstnike Majas. Möödunud 
suvel, kui mul sünnipäev oli, 
sadas hirmsasti vihma. Läksin 
oma töödega, need olid mul 
kaenla all rullis, sealt majast 
mööda. Oli viimane kooli-
päev, 30 juuni. Anna-Maria 
Saare näitusel oli purkide sis-
se kogutud tolmu. Ei olnud 
purki kakatud (naerame mõle-
mad). Ja juuksekarvad olid 
kokku heegeldatud ning pael-
tega ekponeeritud.

Millised on teie tuleviku- 
plaanid?

Arvan, et kõigepealt lõpe-
tan kooli ära. Tegelikult ei ta-
haks kohe ülikooli minna. 
Töötaksin ühe aasta kasvõi 
kusagil kohvikus, üüriksin 
üksi kusagil linnas pisikest 
korterit, reisiksin välismaale. 
Tõenäoliselt lähen EKAsse, 
olen üsna kindel, aga vahe-
peal tahan aja maha võtta. 
Mulle tundub, et 15 aastat 
järjest kooliskäimist võib ru-
tiiniks muutuda.

Kas Rakvere Galerii kevad-
näitusest, mis 17. aprillil 
avatakse, võtate ka osa?

Jaa, maal on pooleli, aga 
küll ma valmis jõuan. Täna-
vuse näituse teema „100” on 
hästi põnev.

Karola Ainsari isikunäitus pakub positiivseid emotsioone
2. aprillil avati Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus noore kunstniku Karola Ain-
sari isikunäitus. 17aastane neiu läks pä-
rast Väike-Maarja Gümnaasiumi põhi-
kooli lõpetamist õppima Tartu Kunsti-
kooli ning on huvitavate töödega silma 
paistnud ka Rakvere Galerii näitustel.

Ülle Kask
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MÕNE REAGA

Rakvere Teater
07.04 kl 19.00 Gravitatsioon Rakvere Teatri väike maja (lav. Rai-
vo Trass)
11.04 kl 12.00 Päästame ema Rakvere Teatri väike maja (lav. Karl 
Koppelmaa)
12.04 kl 19.00 See kõik on tema, venekeelse tõlke võimalus, Rak-
vere Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)

Rakvere kultuurisündmused
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus „Suhted“ Rakvere 
Teatris
20. märts-14. aprill Margit Kaare portreenäitus „Eluuni„ Rakvere 
Galeriis
2.-30. aprill Karola Ainsare isikunäitus Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
5. aprill kell 14 infopäev kodustele noortele lastevanematele Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
7. aprill kell 10 Töötukassa Töömess Rakvere Spordihallis
7. aprill kell 13.30 rahvamuusikaansambli Kungla kontsert „EEE 
ehk Eesti Eitede Edulugu“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. aprill kell 16 Rakvere Renessanss Rakvere Rahvamajas. Esine-
vad Vento del Tempo (Peterburi) ja Saltatriculi (Tartu). Lisaks 
Otsa Kooli noored muusikud. Ekaterina Smolnyakova (Peterburi) 
juhendamisel õpitakse üks rühmatants ning peo lõpetab suur 
ühistantsimine.
7. aprill kell 21 kevadpidu koos ansambliga „Heldene Aeg“ Buena 
Vista Sofa Clubis
8. aprill kell 12 eakateseltsi „Hämarik“ pidu Rakvere Rahvamajas, 
esineb huumoritrupp Pajustist
8. aprill kell 17 komöödiaetendus „Igaühele oma“ Rakvere Rahva-
majas
11. aprill kell 18 klaveriduo kontsert: Tiiu Sisask ja Maila Laidna, 
Rakvere Muusikakoolis
12. aprill kell 18 kitarrikontsert Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
14. aprill kell 14 Ukraina kaasmaalaskonna Barvinok kontsert 
„Eestimaa on meie südametes“ Rakvere Rahvamajas
14. aprill kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond kontserdiga 
„Kaunimad 25aastat me elus“ Rakvere Teatris
14. aprill kell 20 Kevadõhtu legendid Rakveres: Karl-Erik Taukar 
Band, Virus (RUS), 2 Quick Start, Rakvere Spordihallis
17. aprill-12. mai kevadnäitus „Sada“ Rakvere Galeriis
18. aprill kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa kooliga“ 
Kaurikoolis, esinevad klassikasuuna lõpetajad
20. aprill kell 19 Jazzkaar: Hannah Epperson, Targas Majas
21. aprill kell 22 Jazzukohvik: Live Corpo (SWE), Rakvere Teat-
rikohvikus.
22. aprill kell 19 R.A.A.A.M.i etendus „Hullumeelse päevik“ Rak-
vere Teatris
23. aprill kell 19 Jazzkaar: Delbecq 3, Rakvere Rahvamajas
24. aprill kell 19 poeetiline tantsulavastus „Casanova: põlev jää“, 
Rakvere Teatris
24. aprill kell 19 muusikaviktoriin Rakvere Teatrikohvikus
25. aprill kell 19 RT Esitleb Fine5 „25 Tantsu“ Rakvere Teatris

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Kella 23ni sissepääs tasuta! Pilet 2 eutot
7. aprill tantsuhitid 80-ndatest kuni tänapäevani, DJ Ailan Kütt
14. aprill retro jämm, VDJ Martineero

Lääne-Viru Pensionäride Liit 
Veel on vabu kohti järgmistele 2018. aasta reisidele:
15. juuni Pandivere (Muuga, Mädapea, Neeruti, Kiltsi mõisad) 
hind 49 eurot;
19. juuni Lääne-Lahemaa (Kolga, Näkiallika, Leesi) hind 49 eurot;
27. juuni Märjamaa, Vana-Vigala, Velise hind 35 eurot;
2-4. juuli Ruhnu saar hind 176 eurot;
11.-12. juuli Hiiumaa(Reigi, Tahkuna, Kassari, Kärdla jt) hind 90 
eurot;
1. august Lääne-Harjumaa (Saue, Kumna, Vääna mõis, Eesti 
Mootorspordi Muuseum) hind 57 eurot;
21.-22. august Läti Cesis hind 118 eurot.
Info Eve 5133220
9.-14. august Tsehhi ja Poola hind 170 eurot – 1 vaba koht. Info 
Maret 53438408
Büroo avatud teisipäeviti 10-14 aadressil Veski 4

Biore Tervisestuudio
10., 17., 24. aprill nõelravi, Arina Grigorjani vastuvõtt – 25eurot
12., 19., 26. aprill tervise testimine, gluteeni- ja laktoositundlikku-
se määramine, Eve Heinmetsa vastuvõtt – 30 eurot
26. aprill sõltuvusevastased kõrvanõelad, dr Mihkel Veskimägi 
vastuvõtt – 25 eurot
Kiropraktika-seljaabi igal esmaspäeval, kolmapäeval – 40 eurot, 
lapsed  ja pensionärid 35 eurot

Teatrigaleriis saab 
kaeda näitust „Suhted“
Rakvere Teatrigaleriis on avatud avangardkunstniku, disai-
neri, moekunstniku ning sisekujundaja Andro Kööbi isik-
näitus „Suhted“, kuhu on kaasatud tarbekunstnik Peeter 
Must.

Näitusel on väljas seni suurim valik Andro Kööbi kunsti-
teoseid. Eksponeeritud on kokku 51 suurt ja väikest teost 
(sünnipäeva numbri järgi).

Näha saab õlimaale 18 aasta loomingu hulgast. Maalide 
valik koosneb nelja varem toimunud iseseisva näituse teos-
test ja alles koostamisel oleva uue näituse taiestest. Mitmed 
maalid on Eestis esimest korda avalikult eksponeeritud. Sel-
lel aastal valminud Võimas Puhang seeriast on kahel maalil 
esmaesitlus.

Erinevateks osadeks jagatud väljapanek hõlmab kogu 
teatrikompleksi ja on avatud 12. maini.

Kuulutaja

KUHU MINNA

Kinodesse on jõud-
nud õudussugemete-
ga draamafilm „Kena 
vaikne kohake“, kus 
tsivilisatsioon on sat-
tunud võõrolendite 
rünnaku alla.

Tõnu Lilleorg

Kusagil peidavad end era-
kordselt verejanulised ja vas-
tupidavad elukad, kes orien-
teeruvad kuulmise järgi, mis 
on neil väga erk. Kui kuskil 
kostub inimese tekitatud heli, 
on elukad kiirelt kohal ja või-
malus end nende vastu kaitsta 
on nullilähedane.

Siiski on pereisa Lee (män-
gib John Krasinski) ja pere- 
ema Evelyn (Emily Blunt) 
koos oma lastega seadnud 
end sisse farmis maisipõldude 
keskel ja teevad kõik võimali-

ku, et vastu pidada ja eluga 
toime tulla. Toidu kasvatavad 
nad ise, naabritega peavad 
ühendust märgutulede kaudu 
ja kõnnivad paljajalu, et vä-
hem müra teha.

Milline olukord valitseb 
maailmas tervikuna, on täp-
semalt teadmata ning aega on 
võõrolendite sissetungist 
möödunud ligi poolteist aas-
tat. Situatsiooni ei tee kerge-
maks ka asjaolu, et üks pere-
liige juba langes elukate saa-
giks ja peatselt on oodata uue 
lapse sündi.

Kuna filmi tegevuses on 
niivõrd oluline osa helil, lisab 
see pinget filmi jälgimisele. 
Elukate ilmumisele eelneb 
iseloomulik heli, mida võiks 
nimetada kabjaplaginaks ja 
pidevalt on õhus ärevus, kas 
tegelased mitte liiga kõva 
häält ei tee. Omavahel suhtle-
vad pereliikmed viipekeeles ja 
häälega rääkida on võimalik 
vaid mõne loodusliku valju 

müra, näiteks kosekohina, 
kattevarjus.

Tegelaste seas eristub tütar 
Regan (Millicent Simmonds), 
kes on vaegkuulja ja vajab 
kuuldeaparaati, mida isa talle 
oma töötoas püüab meister-
dada, kasutades koduste muu-
sikamängijate osasid.

Eraldi väärib esiletõstmist 
filmi algus, kus näeme pere-
liikmeid mahajäetud kauban-
duskeskuses varusid täienda-
mas. Puutumata jäävad see-
juures rikkalikud kingariiu-
lid, sest jalavarje pole uues 
olukorras enam vaja.

Lisaks headele näitlejatöö-
dele ja õudustäratavale pinge-
le leiab filmist ka laiema ta-
sandi, mis jutustab lugu evo-
lutsioonist – teisisõnu sellest, 
millised (inim)liigi omadused 
osutuvad muutunud oludes 
otsustavateks ellujäämise sei-
sukohalt.

Visa perekond ja jälgid elukad

Õde-venda otsivad pelgupaika. 
Foto: Vaata Filmi
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Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

HINNA-
PARAAD

4.-15. APRILL

Võsalõikur POWEG8010
2-taktiline bensiinimootor 42,7cm³,
lõikediameeter tamiiliga 43 cm,
kütusepaagi suurus 950 ml

-30%

1391390000€
19900€ Aiamaa must muld 60 l

Taimede ja lillede kasvatamiseks.

-26%

228989€€
390€

ERIPAKKUMINE

005/l
LOOSI LÄHEB
55xx1000€1000€

VÄÄRTUSES
Ehituse ABC 

KINKEKAARTE
Nüüd ka e-poes: www.ehituuseeaabbbc..ee

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

NII PALJU
KINGI!

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Palju uusi
mustreid!

6. ja 7. aprillil Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU JA LAIADE
VOODIPESUKANGASTE
SOODUSMÜÜK

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Seahakkliha 2,09 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16
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