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E nam kui kümme aastat 
maksutõusu suunas lii-
kunud majanduspolii-

tikat on viinud Eesti seisu, 
kus me ei saa enam rääkida 
soodsast ettevõtluskeskkon-
nast, mis meelitab riiki inves-
toreid, uusi ettevõtjaid, rah-
vusvahelisi korporatsioone 
ning äripartnereid. Vastupi-
di, oleme olukorras, kus mit-
med suurettevõtted viivad 
oma tehased siit ära ja inves-
torid otsustavad äri teha 
soodsama maksukeskkonna-
ga Lätis või Leedus. Meie 
oma transpordiettevõtted 
käivad naaberriikides tanki-
mas ning inimesed Lätis 
poodlemas.

Viimastel aastatel on Eesti 
majanduskasv naabritele alla 
jäänud. Aastal 2015 kasvas 
Eesti majandus vaid 1,1%, ol-
les Euroopa Liidu üks mada-
lamaid kasvutemposid. 2016. 
aastal kasvas Eesti SKP võr-
relduna 2015. aastaga 1,6%.

Eksport kiratseb, transiit 
on kukkunud, tootlikkus lan-
guses, kasumid kasvanud ei 
ole, ent töötajate palgad ja 
nendelt makstavad maksud 
on teinud samal ajal korraliku 
hüppe. Palgasurve ei ole tule-
nenud aga tootlikkuse kas-
vust, vaid hoopis pidevalt vä-
henevast tööjõust. Samal ajal 
tööjõu kompensatsiooni osa-
kaal SKPst on 48,5%, lähene-
des juba Soome 52%-le. Kiire 
palgatõus ja kõrged tööjõu-
kulud viivad Eestist välja töö-
andjad, kelle jaoks odav töö-
jõud on olnud oluliseks argu-
mendiks.

Kütuse- ja alkoholiaktsiis 
on valmistanud ettevõtjate ja 
elanike hulgas suurt pettu-
must ja pahameelt ning üha 
keerukamas konkurentsiolu-
korras, kus naaberriikidel on 
mitmeski sektoris eelistingi-
mused, on Eesti ettevõtjatel 
keeruline ellu jääda. Samas 
just ettevõtjate käekäigust 
sõltub riigi majandus, rii-
gieelarve ja kodanike heaolu.

Plusspoole pealt tuleb mai-
nida valitsuse otsust jätta ma-
jutusettevõtete käibemaks 
tõstmata. Valdkonnaga seo-
tud ettevõtjad pidid küll palju 

aega ja energiat kulutama 
ning veenmistööd tegema, 
ent eesmärk pühitses abinõu 
ja uus valitsus jättis käibe-
maksumäära 9%-le.

Tunnustust väärib ka ette-
võtete tulumaksumäära lan-
getamine 20%-lt 14%-le, eel-
dusel, et dividend makstakse 
teisele ettevõttele. Seni on 
Lätil olnud valdkonnas oluli-
ne eelis, kuna Läti ettevõtja 
jaoks on efektiivne tulumak-
sumäär väljamaksutud divi-
dendidena olnud 15%. Paljud 
ettevõtjad on seisnud valik 
ees, kas maksta 20% Eesti või 
15% Läti riigikassasse.

Positiivsete otsustena saab 
välja tuua ka üleminekutoe-
tuste maksmise, abi andmise 
seakasvatajatele ja piimatoot-
jatele ning mahemajanduse 
tervikprogrammi loomise. 
See pakub pisutki leevendust 
põllumajandusettevõtetele, 
kes on karmis olukorras seo-
ses aafrika seakatku ja mada-
late piimahindadega ning pi-
danud seni hakkama saama 
ebavõrdses konkurentsis, 
võrreldes enamuse Euroopa 
Liidu riikidega.

Vaatame aga üldist konku-
rentsisituatsiooni võrrelduna 
naaberriikidega. Kütuseakt-
siisi tõus on kasulik olnud 
eelkõige Lätile. Kõik, kes te-
gelevad rahvusvaheliste ve-
dudega, tangivad üle piiri. 
Enamus bussifirmasid mängi-
vad graafikutega, et saaks sõi-
ta täpselt nii, et jõuaks Lätist 
kütust võtta. Alkoholirallist 
on juba palju räägitud. Lisan-
dunud on suur hulk eestlasi, 
kes eelistavad ka oma muud 
ostud ära teha Lätis.

Eriti trööstitu on olukord 
transiidi osas. Viimaste aasta-
te jooksul on transiidimahud 
märgatavalt vähenenud ning 
see mõjutab mitte ainult tran-
siidisektorit, vaid Eestis te-
gutsevaid tootmisettevõtteid 
ja majandust üldisemalt. 
Transiidimahtude vähenemi-
ne tõstab ka lähetatavate kau-
pade ühikuhinda, mis seab 
Eesti ettevõtted rahvusvahe-
lises konkurentsis veelgi ah-
tamale positsioonile.

Niikaua, kui Eesti raudtee-

tariifid on naabritest kõrge-
mad, pole ka eriliseks opti-
mismiks põhjust. Vaja on 
konkurentsivõimet tõstvat 
hinnapoliitikat, mis turgutaks 
transiiti, tootmist ja majan-
dust, mitte naabritest kõrge-
maid tariife, mis meie ette-
võtlusele pärssivalt mõjuvad.

Sarnaselt raudteetransiidi-
le, on ka sadamaid läbiv kau-
bavedu vähenenud. Siinko-
halgi on Eesti sadamate tasu-
de määrad ja maksustamise 
poliitika naaberriikidest röö-
vellikum.

Kaubavedude drastilise lan-
guse põhjuseid ei tasu otsida 
suhetest Venemaaga või 
üleilmsetest kriisi mõjudest. 
Pigem on asi Eesti tariifides, 
tasudes ja maksustamise me-
toodikas. Seda kinnitab fakt, 
et 2015. aastal vähenesid kau-
bamahud Eestis 20%, samal 
ajal kui Lätis 2,4% ja Leedus 
1,9%.

Võrdluseks tasub tuua, et 
põhjanaaber Soome on juba 
langetanud raudtee- ja navi-
gatsioonitasusid ning Lätigi 
astub samas suunas. Ka Eestil 
oleks aeg vastu võtta meie 
konkurentsivõimet tugevda-
vaid otsuseid.

Sama tume paistab tulevik 
gaasiaktsiisi tõstmise valgu-
ses. Meie tähtsaim tööstusha-
ru, mis tegeleb ekspordiga, 
on töötlev tööstus. Kogu 
töötlev tööstus töötab prakti-
liselt gaasil, seega võib vaid 
ette kujutada, kuidas enam 
kui 100% tõstetav gaasimaks 
mõjub. Erilist kahju kannata-
vad need ettevõtted ja ka 
eraisikud, kes on teinud suuri 
investeeringuid maagaasi, ar-
vestamata sellega, et ühel het-
kel võidakse lajatada korrali-
ku maksuga.

Samal ajal on Lätil ja Leedul 
aktsiis mitmeid kordi väik-
sem, Leedul kogunisti 16 kor-
da. See on järjekordne pauk 
Eesti ettevõtjate konkurentsi-
võimekusele. 

Kindlasti ei mõju konku-
rentsivõimekusele hästi ka 
kavandatav pakendimaks, 
millega seotud plaanides ope-
reeritakse suurte numbritega, 
mis eeldab ka üsna kopsakat 

maksu.
Kui vaatame Eesti ettevõt-

jate hinnanguid, siis peetakse 
Eesti majandust ja väljavaa-
teid oluliselt kehvemaks kui 
Läti ja Leedu omi.

Alles hiljuti avaldati ÜRO 
raport kõige õnnelikemate 
riikide kohta ning isegi seal 
oleme naaberriikidest Lätist 
ja Leedust allpool, rääkimata 
Taanist, Soomest, Rootsist ja 
isegi Venemaast. Eesti asub 
66. kohal, Venemaa 49. ko-
hal, Leedu 52. kohal ja Läti 
54. kohal.

On üsna loogiline, et pide-
vate maksutõusude ja ebasta-
biilsuse tõttu hakkavad ette-
võtjad otsima võimalusi Ees-
tist väljastpoolt. Plaanitava 
kasu asemel täidetakse teiste 
riikide kukruid ning lootus 
Eesti ettevõtluse pealt enam 
tulu saada kukub kokku. Kõi-
ge vahetumalt ja valusamalt 
saavad pihta aga tavakodani-
kud ja eelkõige just maapiir-
konnad, kes on hinnatõusule 
kõige tundlikumad. 

Ei ole veel hilja uuesti läbi 
arutada tehtud aktsiisitõusud, 
vaadata koos valdkonnaeks-
pertidega üle plaanitavad 
maksumuudatused ning 
koostada konkurentsivõime-
line terviklahenduste pakett. 
Varsti võib-olla juba on.

Einar Vallbaum,
Riigikogu liige ja 

ettevõtja

Eliidile ehitatud riik pikalt ei toimi

Kallid õpetajad, 
õpilased, sõbrad!

Tänan teid kõiki 
juubeliõnnitluste eest. 

Olen väga liigutatud 
südantsoojendavate 

sõnade eest.

Tänulik Niina Proosa

7 8 3 4
3 1 2

4 2 5 7
6 3 9

1 9 5
9 2 8
3 9 5 8
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AS Ferrel annab teada!
Anname teada, et seoses suurenenud

töömahtudega

lõpetab AS Ferrel

alates 01.05.2017 teenustööde

(tükeldamine, puurimine jne) osutamise.

Edaspidi saab profiile ja lehtmetalli

osta ainult täisla� dena ja lehtedena

töötlemata kujul.

AS Ferrel juhtkond.
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N ädala alguses toimus 
kolmas avalik arutelu 
Käsmu sadama tee-

mal, kus tutvustati detailpla-
neeringusse sisse viidud 
muudatusi. Vastukaja tekitas 
nii parkimiskohtade arv kui 
ka sadama tormikindlus.

Projekteerija Jaanus Aavik 
rääkis, et üks suuremaid 
muutusi puudutab muuli pai-
gutust. „Muudatuse aluseks 
oli idee, et topeltmuul võtab 
lainetelt esimese jõu ära. Seo-
ses sellega vähenes paadikoh-
tade arv 60lt 49le.“

Lisaks on sadamahoone vii-
dud kalda sisse, varasema pla-
neeringu järgi paiknes see 
mere kohal. Sadama juurde 
on plaanis teha kaks täienda-
vat parkimiskohta, 6 asemel 
8, samas üks parkla jäeti de-
tailplaneeringust täiesti välja.

Just parkimine on üks küsi-
mus, mis kohalikele elanikele 
muret valmistab. „Kas kahek-
sast kohast jätkub nii suurele 
sadamale? Inimesed tulevad 
oma paadi juurde ju autoga,“ 
arutles Käsmu Meremuu-
seum juhataja Aarne Vaik.

Projekteerija hinnangul tu-
levad paljud siiski paatidega 
ning ruumipuuduse vastu 
peaks aitama parkimise ajali-
ne piirang.

Lisaks paneb naabreid mu-
retsema, et muuseumi külas-
tavatel bussidel ei ole parki-
miskohta ja nii seisavad need 
sageli kruntide ääres.

Käsmu sadam põhjustab jätkuvalt vaidlusi

Ka projekteerija nentis, et 
muuseumi külastajatele häid 
parkimiskohti ette nähtud ei 
ole, kuid sõnas, et teatud ajal 
saab kasutada nö ristparki-
mist – kui sadamat kasutatak-
se vähem, saavad külastajad 
seda parklat kasutada.

Ka uue detailplaneeringu 
avalik olemise ajal esitati hul-
galiselt muudatusettepane-
kuid ja mitmes neist pandi et-
te planeeringu menetlemine 
üldse lõpetada. Üks küsimus, 
mida planeeringu vastased lä-
bi aastate esitanud on – mil-
leks nii suurt sadamat vaja 
on?

Vihula vallavanem Annes 
Naan nentis, et kõik esitatud 
ettepanekud vaadatakse üle ja 
küsimustele antakse vastused, 

kuid detailplaneeringu lõpe-
tamine vaevalt volikogus kõ-
ne alla tuleb. „Sadam on valla 
arenguks oluline. Vajadus 
selleks on olemas, seda näitab 
ka asjaolu, et Võsu sadamas 
on kohad täis.“

Seekordne arutelu käis li-
saks detailplaneeringule ka 
keskkonnamõjude strateegili-
se hindamise aruande (KSH) 
üle. Pikema arutelu tõi kaasa 
sadama vastaste väide, et ka-
vandatav sadam ei ole tormi-
kindel.

Aruande koostajate hin-
nangul on Käsmu laht hästi 
varjatud kõigist külgedest 
peale põhja, peamised tuuled 
puhuvad aga edelast.

Arutelu oli kuulamas ka 
Eesti teaduste akadeemia pre-

sident akadeemik Tarmo 
Soomer, kes kinnitas, et aru-
andes on Käsmu lahe lainete 
kõrgust alahinnatud. Samas 
sedastas ta, et sadamad ongi 
erineva tormikindlusega. „On 
sadamaid, mis pakuvad kait-
set koguaeg ja on sadamaid, 
mis pakuvad kaitsed enamuse 
ajast,“ selgitas ta ning lisas, et 
kaasajal suudetakse torme 
hästi ette prognoosida ja paa-
diomanikud peaksidki sellega 
arvestama.

Sadama detailplaneeringule 
esitati lisaks muudatusettepa-
nekutele ka toetav kiri, mille-
le oli alla kirjutanud 80 ini-
mest.

Liisi Kanna

Esmaspäeval Võsu rannaklubis toimunud 
arutelul võttis sõna ka Eesti teaduste 
akadeemia president akadeemik Tarmo 
Soomer. 

Foto: Liisi Kanna

OG Elektra panustab 
noortesse tegijatesse

AS OG Elektra juhatuse liige Gea Gross ja Lääne-Viru Oma-
valitsuste Liidu tegevjuht Sven Hõbemägi allkirjastasid süm-
boolse koostöölepingu, mille järgi toetab ettevõte konkurssi 
„Lääne-Virumaa noor tegija“.

Grossi sõnul liigub ettevõte selles suunas, et rahalised toetu-
sed kaovad ära, kuid jätkuvalt on erandeid. „Noored on meie 
tulevik. Kultuur ja sport on alustalad sellele, milliseks meie 
noored kujunevad,“ põhjendas ta sedalaadi toetuse vajalikkust.

Hõbemägi rääkis, et varajasemalt pani ettevõtmisele õla alla 
Nordea Pank, kuid seoses pankade ühinemisega ei olnud neil 
sel aastal otsuste tegemise ajaks veel selge, kuidas edaspidi toe-
tusi jagama hakatakse.

„Kuna konkurss on noortele oluliseks saanud, siis oli ees-
märk ka sellel aastal jätkata. Hakkasingi ringi vaatama, et kes 
võiks olla VIROLi partner edaspidi. Kaugele ei olnud õnneks 
vaja vaadata,“ sõnas Hõbemägi. „Teades, kui tugev partner on 
maakonna üks edukamaid ettevõtteid, siis on äärmiselt hea 
meel, et nad ettepanekuga kaasa tulid. Loodan siiralt, et koos-
töö on jätkusuutlik.“

„Loodame saada vahetut tagasisidet, kuna meie ettevõttest 
on üks inimene ka konkursi komisjonis,” märkis Gross. “Peale 
seda otsustame, mida edasi teeme.“

Tunnustus antakse välja neljas kategoorias: noor tegija, 
noorteühendus, noortetegu ja noorte sõber. AS OG Elektra 
antav stipendium – 1000 eurot – läheb jagamisele kolme esi-
mese kategooria võitjate vahel.

Kandidaate saab esitada veebiaadressil www.virumaa.info/
konkurss_noor_tegija.

Liisi Kanna
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Aarne Mäe tunnistas Kuu-
lutajale antud intervjuus, et 
esimese hooga kahtles ta, kas 
üldse vapimärk vastu võtta. 

„Mõtlesin, et 
nüüd  tahe-

takse mind 
ära osta,“ 
viitas ta ok-
toobris toi-
muvatele 
valimiste-
le.

„Minu 
jaoks on sõl-
tumatus aja-

kirjanikuna alati 
väga tähtis olnud 

ja olen alati 

püüdnud iseendaks jääda,“ 
jätkas ta. „Olen varem mitme 
inimesega arutanud, kas aja-
kirjanikul sobib selliseid mär-
ke vastu võtta ja leidnud siis-
ki, et ajakirjaniku märkimises 
pole midagi tau- ni-
misväärset. 
Ka sõbrad 
kinnitasid, 
et olen selle 
tunnustuse 
auga välja 
teeninud. Nii 
võtangi va-
pimärki 
kui 

tunnustust vabale sõnale ja 
Lääne-Virumaa patriotismi-
le.“

Pottsepast ajakirjani-
kuks

Aarne Mäe on terve elu 
elanud Rakveres. Oma loo 
meenutamist alustas ta 
1988ndast aastast, mida ni-
metas oma lemmikaastaks. 
„Ärkamise aeg on midagi, mi-
da raske sõnades edasi anda, 
oli õnn seda emotsiooni ko-
geda,“ kinnitas Mäe. „Käisin 
kõiksugustel öölaulupidudel 
ja kihutuskõnedel pikad juuk-
sed lehvimas ja lõhkised tek-
sad jalas. Ka sõjaväest hiilisin 
kõrvale: kui näed, et Eesti 
saab kohe-kohe vabaks, siis ei 
lähe ju ometi Venemaad tee-
nima!“

„Tahtsin minna Tartu Üli-
kooli eesti filoloogiat õp-

pima,“ jätkas ta. 
„Kirjutasin 

isegi 

kir-
jandi, mis au-
ditooriumis ette 
loeti, aga mu enese-
hinnang oli toona 
väga madal. Pidasin 
paremaks esimese 
bussiga tagasi koju 
sõita.“

Ülikooliõpingu-
te asemel suundus 
Mäe hoopis õppi-
ma TEMTi auto-
teenindajaks. 
„Aasta õppisin, aga 

mõistsin, et mina 
oma väljaveninud 

kampsuniga sellesse seltskon-
da ei sobi,“ lõõpis ta lustlikult 
ja selgitas, et pärast mitmeid 
katsetusi õppis ta lõpuks hoo-
pis pottsepaks.

„See 
oli lahe 
aeg,“ 
kinni-
tas ta. 
„Üks-
kord 
tegime 
kami-
na 
Olavi Pihlamäele. Me ei kii-
rustanud selle tööga, sest seal 
sai hästi süüa ja kuulata muu-

sikat vinüülplaatidelt, 
mida Olavi oli välis-

maalt toonud. See 
oli nauding.“

Mäe rääkis, et see 
oli ka aeg, mil tal oli 
võimalik palju luge-
da, sest töömehed ai-

nult napsitasid.  Näi-
teks ajakirja Vikerkaar 
vahendusel saatsid te-
da Savisaare, Veide-

manni ja teiste tegijate 
artiklid ühiskonnateemadel, 
aga ka Merca (Merle Jääger) 
ja Tõnu Trubetsky luuletu-
sed.

„Siis asusin tööle Rakvere 
Lihakombinaati,“ jätkas ta. 
„Kõik, kes vähegi kaela kand-
sid, tahtsid sinna tööle, sest 
siis pääses Soome praktikale, 
kust sai vana Lada ja uued 
dressid. Minul see ei õnnes-
tunud ja lihuniku karjäär jäi 
üsna lühikeseks.“

Lihalõikaja ameti kõrvalt il-
musid 90ndate alguses ka 
Mäe esimesed luuletused. 
„Noorus, Pikker, Kultuur ja 
Elu, Maaleht,“ loetles ta too-
naseid väljaandeid, mille va-

hendusel ta oma mõtteid ava-
likuks tegi. „Lugesin luuletusi 
ka Kojamehe saates Vidiots 
TV, pärast seda sain kohe ko-
halikuks kuulsuseks ja tüdru-

kud 
tahtsid 
tisside-
le auto-
gram-
me.“

27 
aasta-
selt sat-
tus Mäe 

tööle Virumaa Teatajasse. 
„Esimesel päeval oli esikaanel 
Lennart Meri kõne. Selle 
kõrval kaks nupukest, mille 
autoriks oli märgitud minu 
nimi! Kui sain 30, siis peatoi-
metaja Hannes Kuusma raa-
mis selle lehekülje ja kinkis 
mulle.“

Samal aastal ilmus ka Mäe 
luulekogu „Ema lööb maha, 
kui sa luuletusi ei loe“.

Ajakirjandusest
Aarne Mäe rääkis, et ajakir-

janik ei saa ega tohi vaadata 
inimestele või sündmustele 
eelarvamustega. „Oled siin 
väikeses kogukonnas see, kes 
sa oled,“ märkis ta. „Nii võe-
takse sind ja nii võtad ka sina. 
Ükspäev oled kriitiline ja tei-
ne päev kiidad.“

„Sageli arvatakse, et otsime 
meelega vigu,“ leidis Mäe. 
„Kui aga vigadele ei viita, siis 
ei muutu ju midagi. Vahest 
näiteks linnavalitsus ütleb, et 
mis te torgite ja ei lase rahus 
tööd teha. Aga ajakirjandus 
selleks ongi, et kitsaskohadele 
viidata. Ajakirjandus on val-
vekoer, mitte mingi sülekoer. 
Arvan, et keegi ei tohiks nu-
riseda, ajakirjandus peabki 

võimumeestel ora kannikas 
hoidma. Mõnda teemat kirju-
tad mitu korda, enne kui mi-
dagi muutub, ja kui midagi 
on hästi, siis nii tuleb samuti 
kirjutada.“

Vimmapidamist Mäe ei taju 
„Enamustega siin teretan, 
räägime, arutame asju. Ei ole 
ju käsi taskus rusikas. Me 
kõik oleme inimesed.“

Kuidas kirjutada 
head lugu?

„Hea lugu on inimesekesk-
ne, mitte ametnikukeskne,“ 
õpetab kogenud ajakirjanik. 
„Detailid on tähtsad, need 
teevad loo huvitavaks. Pead 
jälgima, et pinget jaguks loo 
lõpuni. Sa pead oskama jutus-
tada ja lugu illustreerida. Ku-
jutad omale ette, kellele sa 
kirjutad seda lugu.“

Mäe meelest pole aga kirju-
tamiseoskus õpitav. „Tehnili-
selt võid õppida loo kirjuta-
mise selgeks, aga seda hinge 
ei tule sisse, lugu ei hakka ela-
ma.“

Ta rääkis, et kuigi peatoi-
metajana poleks vaja artikleid 
kirjutada, teeb ta seda siiski. 
„Iga päev ikka kirjutan. Kirju-
tamine on nii mõnus. Samas 
on loomulikult ka vastutus. 
Vastutus allika ees, tööandja 
ja lugeja ees, kolleegide ees. 
Lõpuks iseenda ees ka.“

„Oled nagu siil udus, tõde 
on seal kaugel väike valge tä-
pike. Muudkui otsid ja liigud 
täpile lähemale. Samal ajal 
nügivad sind kõrvalised mõ-
jutajad ja püüavad teelt kõr-
vale meelitada, ja kui see õn-
nestub, siis oledki ajakirjani-
kuna kadunud.“

Aarne Mäe: ajakirjandus pole sülekoer

Aarne Mäe: „Lugeja 
solvamisest on vaid üks asi 

hullem, see on lugeja 
tüütamine!“

12 aastat tagasi, aprilli esimesel päeval alustas 
Lääne-Virumaa päevalehe Virumaa Teataja peatoi-
metajana tööd Aarne Mäe. Ajakirjaniku tööstaaži 
sama väljaande juures on tal kokku 22 aastat. Aar-
ne Mäe sulest on ilmunud tuhandeid artikleid. Teh-
tud töö eest pälvis ta maakondliku Vapimärgi.

Katrin Kivi

Aasta eest pälvis Aarne Mäe (paremal) Eesti 
Ajalehtede Liidu tunnustuse parima arva-
musloo eest. Autasu andis üle liidu esimees 
Mart Raudsaar. 

Foto: Meelis Meilbaum

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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P eaminister Jüri Ratas 
ja majandusminister 
Kadri Simson kohtu-

sid Targas Majas kohalike 
inimestega. Juttu tehti nii 
Rail Balticust kui ka Eesti jul-
geolekust.

Ministrite sõnavõttude jä-
rel andis ürituse moderaator, 
Keskerakonna Lääne- Viru-
maa piirkonna juht Siret Kot-
ka linnakodanikele võimaluse 
küsimusi esitada.

Sisekaitseakadeemia viimist 
Narva, mis ühe kuulaja väitel 
60 miljonit eurot maksma lä-
heks, kommenteeris peami-
nister, et tema pole sellistest 
summadest midagi kuulnud. 
„Narva läheb Sisekaitseaka-
deemia kolledži õppebaas, 
lasketiir ja praktikabaas ning 
politsei kiirreageerijad. Aka-
deemia põhihoone Tallinnas, 
Kase tänaval on amortiseeru-
nud ja see lammutatakse lähi-
ajal. Astra meetme abil tuleb 
sinna 13 miljoni eest uus õp-
pehoone.”

Uuriti ka, kes andis volituse 
Rail Balticu (RB) lepe allkir-
jastada. „Mina andsin allkirja 
koos kolme Balti riigi peami-
nistriga ja selle volituse sain 
Vabariigi Valitsuselt. Aprilli-
kuus selgub lõplik aruanne 
RB osas ja siis peab see mine-
ma edasi ratifitseerimisele 
Eesti Vabariigi Riigikogusse.”

RB kaitseks meenutas Sim-
son oma hiljutist ränka sõitu 
Pärnusse, kus maanteele, mil-
le lubatud sõidukiirus on 90 
kilomeetrit tunnis, jäid top-
pama 25 rekkat. „Kui rekkad 
saaks nö ära viia rongiliiklu-
sesse, poleks tarvis ka Tallin-
na-Pärnu maanteed neljarea-
liseks ehitada. Mulle on kin-

Peaminister ja majandus-
minister külastasid Rakveret

nitatud, et Eesti osas RB mak-
sumus kallimaks ei lähe - see 
on 1,3 miljardit eurot,” kinni-
tas majandusminister. Ta tõi 
võrdluseks, et neljarealise 
Tallinna-Tartu maantee 40 
km pikkuse lõigu ehitamine 
maksab 170 miljonit eurot.

Simson kinnitas, et kui ehi-
tatakse RB, siis kohalik raud-
teevõrk ei kannata ja inves-
teeringud jätkuvad Tartu ja 
Narva suunal.

Küsimuse peale, kas mak-
sureforme läbi viies ei peaks 
riik kehtestama ka lastetuse-
maksu, vastas Ratas, et tema 
seda õigeks ei pea. „Ütlen au-
salt, see on karistusmaks. Nii 
kaua, kui mina olen valitsu-
ses, ma seda teha ei luba.”

Üks linnakodanik valutas 
südant, et Eestis on üle 30 tu-
hande lapse ja noore, kes ei 
õpi ega tööta. Mida riik on 

ette võtnud, et nad tööle ja 
kooli tagasi tuua?

Kadri Simson vastas, et siin 
on mitmesuguseid lähenemi-
sed ja tunnustas haridusmi-
nister Mailis Repsi, kes lõi 
kutsekoolid, kuhu saavad õp-
pima minna käeliselt ehk vä-
ga andekad noored, kes näi-
teks 7. klassi matemaatika pä-
rast kooli pooleli jätnud. „Iga 
laps on oluline ja üles tuleb 
leida see viis, mis talle sobib,” 
väitis Simson.

Majandusministri meelest 
näitab vaid statistika, et noo-
red ei õpi ega tööta. „Mu 
kuklatunne ütleb, et paljud 
polegi enam Eestis. Nad on 
ikka veel sisse kirjutatud näi-
teks ema korterisse, aga tege-
likult ostnud lennupileti ja 
läinud kuhu iganes. Kogu 
maailm on seiklevaid Eesti 
noori täis.“

Muret tunti ka julgeoleku 
pärast, pidades silmas hiljutisi 
sündmusi Peterburis ja Stock- 
holmis.

„Kõik, mis juhtub Pariisis, 
Nizzas, Brüsselis, Peterburis 
ja Stockholmis, ei ole enam 
teisel kontinendil ega kaugel 
üle merede ja maade, vaid 
siinsamas ja puudutab meid 
väga lähedalt,“ nentis Ratas.

„Kui küsite, kuidas Eestis 
situatsioon on, siis meie ohu-
tase ei ole muutunud. Mul ei 
ole mingit põhjust öelda, et 
on suur terrori või terroriakti 
oht. Eesti elab oma tavalist 
Balti riigi elu - inimesed käi-
vad tööl, teatris, koolis, laste-
aias ja teevad oma toimetusi. 
Meie ohuhinnang ei ole het-
kel muutunud. Kui oleks, siis 
nii teile ka vastaksin.“

Ülle Kask

Palmipuudepühal toimus Rakvere Targa 
Maja saalis kohtumine majandusministri 
Kadri Simsoniga, linnarahva üllatuseks tuli 
kohale ka valitsusjuht Jüri Ratas. Üritust 
modereeris Keskerakonna Lääne-Virumaa 
piirkonna juht Siret Kotka. 

Foto: Ülle Kask

Kuulutaja sünnipäevaloos 
8. aprillil täitus Kuulutajal 20 tegutsemisaastat. Kutsusime 

lugejaid üles andma meile tagasiside: mis lehes meeldib ja mis 
ei meeldi. Alljärgnevalt lühike kokkuvõte sellest.

Meeliülendav oli saada nii palju positiivset tagasiside. 
Märkused, mis meile osaks said olid aga kõik konstruktiivsed 
ja ei liigitu isegi etteheidete alla. Suured tänud kirjasaatjatele!

Loosiõnn naeratas seekord Tea Kotkasele, Kaie Kranichile ja 
Tiina Jamsjale. Palju õnne, võitsite Grossi Toidukaupade ostu-
korvi 20 euro väärtuses. Võtame võitjatega ühendust.

Sooviksime teiega jagada neid kirju, kuid kõik kolm võitjat 
kirjutasid pikalt ja põhjalikult. Seega toome teieni vaid mõned 
katked.

Tea: „Kokkuvõttes pean Kuulutajat asjalikuks ja väga huvita-
vaks ajaleheks igale inimesele, Lääne-Virumaaga seotud 
inimesele aga vaieldamatult kohustuslikuks kirjanduseks. Just 
niisugusena nagu see on: rõõmus ja sisukas.“

Tiina: „Minu jaoks on teie ajaleht maakonna valdade 
ühendaja, kutsudes osa saama ja osalema ettevõtmistest ning 
üritustest, mis toimuvad maakonna piires.“

Kaie: „Loen huviga läbi kohalike ettevõtjatega tehtud interv-
juud või artiklid. Pea alati, kui mul on vaja tellida mõnda 
teenust, olen leidnud vajaliku info just Kuulutajast.“

Ilusaid kirju ja soove oli palju, ühest leidsime näiteks meile 
uue hüüdlause: „Kuulutaja kuulutab täiega!“ Selle kirja saatis 
Galina ja tänutäheks ilmutame ka tema pöördumise meile:

Tere, hea Kuulutaja kollektiiv!
Tore, et igal reedel on võimalik endale soetada Kuulutaja. See on nii 

hea leht. Kõik võivad leida enda jaoks midagi huvitavat.
Väga hea lehekülg on „VABA AEG“. Siit võib alati leida, kuhu minna 

või mida teha. Muidugi juristi nõuanded on alati teretulnud. Praegusel 
hetkel on mul kõige suurem hea meel selle üle, et lugupeetud härra A. 
Jaadla kirjutab lähemalt mitmes lehes järjest korteriühistute teemadel. 
See on tõesti aktuaalne teema - nagu rusikas silmaauku. Väikeste kort-
ermajade elanikud on tõsiselt mures.

Loodame, et need artiklid teevad inimesi teadlikumaks.
Minu meelest on leht iga aastaga muutunud paremaks ja sisukamaks. 

Midagi halba küll ei oska välja tuua. Tõsiselt! Kuulutaja kuulutab täie-
ga!

Olete tublid! Teete hästi oma tööd.
Jätkake samas vaimus!  Galina

Katrin Kivi
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• Võtame oma meeskonda müü-
gikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpila-
sele. kristo@k-kummid.ee

• RTR Teenused OÜ võtame 
tööle C-, E-kategooria autojuhi. 
Tel 506 1861

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soo-
me ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +372 5816 
9972 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• Kogemustega ehituspuu-
sepad ja katuste ehitajad 
saavad koheselt tööd. Sobib 
ka 2-3meheline bri-gaad. Info 
527 8191

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
oskuste ja kogemustega täna-
vakivide paigaldajaid. Tööde 
teostamise piirkond on üle Eesti. 
Tel: +372 53 477 840

• ERN OÜ pakub tööd üldehita-
jatele. CV saata ern@online.ee. 
Tel 5382 3396

• Firma võtab tööle üldehitajaid. 
Tel 5668 5343

• Vajatakse metsa istutajaid. Tel 
5199 6563

• Sõiduautode avariiremondiga 
tegelev ettevõtte Heimarus OÜ 
otsib Kadrina töökotta autope-
sijat-rehvitehnikut. Lisainfo tel 
552 1733

• Vajame maale (20km Rakve-
rest) majapidamisabilisi (mees, 
naine või perekond). Tel 5621 
0438

• Mullamäe Farm (lihaveised) 
pakub tööd farmitraktorist-kar-
jakule. Väljaõppe võimalus 
kohapeal. Tel 5900 0140

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kogemustega ja kohusetundlik 
kojamees-majahoidja soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

• Kutsume teid peagi algavatele 
hispaania keele kursustele. 
Tunnid toimuvad neljapäeviti 
R a kv e r e  Ku l t u u r i k e s k u s e 
r uumides (Kreutzwaldi  2 , 
Rakvere). Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com
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Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

* ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 13.04.2017. a:
Turg avatud: Laada 39 T-L 8 - 16

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,60

Petersell kg 6,00 8,00

Till kg 10,00

Karulauk punt 0,50 1,00

Roheline sibul kg 5,00

Hapuoblikas kg 8,00

Küüslauk, 
värske 
(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk 
(Poola)

kg 3,00 3,50

Maasikad 
(Kreeka)

kg 5,00

Tomat (Poola) kg 3,80 4,50

Porgand kg 0,80

Värske kapsas kg 1,30

Õunad (Eesti) kg 1,50

Kuivatatud 
õunad

kg 8,00

Sarapuupähklid kg 4,00 5,00

Kreeka pähklid kg 3,00 5,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, 
L kella 10st

liiter 0,67

NÜÜD TURUL MÜÜGIL:
Kasvuturvas 50L (Eesti)

Külvi- ja pikeerimismuld 12L (Biolan)
Päikesemuld 12L (Eesti)

HINNAD RAKVERE TURUL

N

(K
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K una korteriühistutes 
on aastakoosolekute 
periood, siis peatun 

seekord pikemalt küsimusel, 
milline on revidendi ja revis-
jonikomisjoni roll korteri-
ühistus.

Revisjon korteriühistus
Revisjon on osa ühistu sise-

kontrollisüsteemist. Kuna re-
visjon on olemuslikult orga-
nisatsioonisisene  kontroll, ei 
saa revisjoni teostaja olla 
täiesti sõltumatu, nii nagu se-
da näiteks eeldatakse audii-
torteenust osutavalt vandeau-
diitorilt.

Kuigi seadus seda otseselt ei 
nõua, on hea tava, et revisjoni 
teostaja omab piisavaid tead-
misi ja kompetentsi kontrolli 
läbiviimiseks. On soovitatav, 
et revisjoni teostajal või re-
visjonikomisjoni puhul ühel 
komisjoni liikmetest oleks 
raamatupidamislik, majan-
dusalane või juriidiline hari-
dus. Selle puudumisel tuleks 
kasuks töökogemus vastava-

Korteriühistud muutuste tuules V

tes valdkondades, teadmised 
korteriühistu ja mittetulun-
dusühingute tegevust regu-
leerivast seadusandlusest, 
Eesti heast raamatupidamis-
tavast ning finantsarvestuse 
üldpõhimõtetest.

Näitena võib välja tuua loe-
telu tegevustest, mida revis-
joni käigus võiks läbi viia. 
Uurida, kas majandusaasta 
aruanne on koostatud koos-
kõlas Eesti hea raamatupida-
mistava nõuetega. Veenduda, 
et raha kassas ja pangakonto-
del on olemas ning lugeda üle 
kassas olev raha. Veenduda, 
et lepingu alusel makstud ta-
sud vastavad lepingu tingi-
mustele. Tuvastada ja rapor-
teerida kõik asjaolud, mis on 
seotud teatud tehingu(te)ga ja 
määratletud perioodi panga-
maksetega. Uurida, kas tehin-
gute hinnad vastavad turu-

hinnale.
Revisjoni käigus tuleks 

kontrollida ka, kas üldkoos-
oleku kokkukutsumine, hää-
letamine ja läbiviimine vastas 
korteriühistu põhikirjale, 
mittetulundusühingute sea-
dusele ja korteriühistuseadu-
sele. Välja tuleks selgitada, 
kas üldkoosolek, kus kinnitati 
majandusaasta aruanne, ma-
jandustegevuse aastakava ja 
juhatuse tasud, oli otsustus-
võimeline. Kontrollida tu-
leks, kas juhatuse poolt koos-
tatud ja üldkoosolekule kin-
nitamiseks esitatud majan-
dustegevuse aastakavas oli 
majandamiskulude määrami-
ne vastav põhikirjale. Lisaks 
ka seda, kas tegelik majanda-
miskulude k.a vahendatavate 
kulude (küte, vesi, elekter 
jne) määramine liikmetele 
vastab põhikirjale.

Loomulikult ei ole see ni-
mekiri lõplik ning iga ühistu 
puhul võib teha revisjoni ees-
märkide osas erisusi.

Revisjoni läbiviimise eel 
soovitan põhjalikult tutvuda 
Audiitorkogu poolt koostöös 
Eesti Korteriühistute Liiduga 
välja töötatud juhendiga, mil-
le leiab nimetatud ühenduste 
kodulehtedelt.

Kinnituskirja küsimine
Revisjoni läbiviijal on soo-

vitatav küsida juhatuselt kir-
jalik kinnitus selle kohta, et 
kogu talle esitatud informat-
sioon on tõene ja mitteeksi-
tav, kõik seisukohad ja arva-
mused, kavatsused ning tule-
vikuprognoosid on ausad ja 
tehtud mõistlikel kaalutlustel. 
Kinnituses võiks olla märgi-
tud, et revidendile esitatava 
informatsiooni hulgast ei jäe-
ta välja ühtki fakti või asjaolu, 
mille tagajärjel muutuks kogu 
informatsioon või osa sellest 
vääraks ja/või eksitavaks.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute 

Liidu juhatuse esimees
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Õ ige toitumine on olu-
line nii neile, kes re-
gulaarselt trenni ei 

tee, kui neile, kes on füüsili-
selt aktiivsed. Toitumine 
mängib suurt rolli treeningu-
tega seotud eesmärkide saa-
vutamisel, olgu nendeks siis 
kaalukaotus või lihasmassi 
kasvatmine. Samuti on toitu-
misvead paljude haiguste pu-
hul soodustavateks teguri-
teks, kui mitte otseseks põh-
juseks. Kahjuks hakatakse sa-
geli menüü korrastamisele 
mõtlema alles siis, kui ilmne-
vad tõsisemad tervisehädad.

Järgnevates lugudes räägin-
gi toitumise põhialustest ning 
kuidas õige toitumisega ees-
märkide poole püüelda.

Kuidas leida päevane 
energiavajadus?

Selleks, et hakata toitumist 
nö paika panema, on esmalt 
tarvis teada oma energiavaja-
dust. Päevas vajab inimene 
umbes 2400–2500 kcal ener-
giat. 60–70% sellest kulub nn 
üldise elutegevuse tagamiseks 

ehk põhiainevahetuseks (ai-
nevahetus, südametalitlus, 
närvisüsteemi toimimine 
jmt). 25–30% kulub füüsilise-
le tööle ja umbes 10% kuluta-
takse toidust energia kätte-
saamise ettevalmistamiseks 
ehk seedimiseks. Kui lisan-
dub treeningutele kuluv 
energia, siis kasvab ka ener-
giavajadus.

Enda päevase energiavaja-
duse leidmiseks on esmalt va-
ja teada põhiainevahetust 
(PAV) ehk energiahulka, mi-
da vajad eksisteerimiseks ja 
elus püsimiseks. PAV tuleb 
korrutada koefitsendiga, mis 
tuleneb sellest, kui liikuv oled 
ning mis trenni ja kui palju 
teed. Nii leiad eeldatava päe-
vase kaloraaži. Allolevas ta-
belis on toodud ühed päevase 
energiavajaduse leidmiseks 
kasutatavad valemid.

Palju peab olema 
energiadefitsiit?

Toetan lähenemist, et esial-
gu võiks oma toidud kirja 

panna ja nö kaloreid 
lugeda. Nii on lihtsam 
energiakulu ehk füüsi-
lise aktiivsuse ja toidu-
ga saadava energia 
osas muudatusi sisse 
viima hakata. 

Julgen siinkohal 
propageerida ka Ter-
vise Arengu Instituudi 
(TAI) loodud toitu-
mispäevikut, mis asub 
veebiaadressil www.
nutridata.ee ning on 
tasuta kasutamiseks. 

Registreerudes ja etteantud 
lahtrid täites saad teada oma 
päevase energiavajaduse, päe-
vikus on võimalik koostada 
ka päevast menüüd ja seda 
anlüüsida.

Kui toiduga saadavat ener-
giat on võimalik väga täpselt 
arvutada, siis seda, kui palju 
kulutame, saab hinnata vaid 
umbkaudselt valemite abil. 
Kindel on see, et kui kaal ei 
lange, siis sa ei kuluta piisa-
valt energiat ja energiadefit-
siit ei ole piisavalt suur.

Energiadefitsiit peaks ole-
ma umbes 500kcal ööpäevas. 
See tähendab, et päevasest 
kaloraažist tuleb lahutada 500 
kcal, saamaks teada, kui palju 
võid süüa, et tekiks optimaal-
ne energiadefitsiit.

Energiadefitsiit 500 kcal 
peaks tagama, et kaotad kaalu 
just rasv- mitte lihasmassi ar-
velt. Kaalukadu rasvade ar-

velt peaks 
sellisel juhul 
olema um-
bes 500 
grammi nä-
dalas. Kui 
kaalukadu 
on suurem, 
siis on päris 
suur tõe-
näosus, et 
kaob ka li-
hasmass. Li-
hasmassi 
säilitamine 
on aga äär-

miselt tähtis, et ainevahetus 
oleks kiirem ja tulemused pü-
sivamad. 

Harjumuste jõud
Kui oled seadnud eesmärgi, 

siis tuleb selle poole järje-
kindlalt liikuma hakata. Pead 
olema valmis muutma oma 
toidulauda ja harjumusi, sel-
leta ei pruugi eesmärke saa-
vutada. Pikkade aastate jook-
sul välja kujunenud harjumu-
si on raske muuta, olgu sel-
leks siis hommikusöögi mit-
tesöömine või hilisõhtused 
söömapeod õlle ja veiniga, 
kuid sageli on nendest loobu-
mine nö ainus õlekõrs.

Õigete valikute tegemiseks 
peaksid teadma, mida su keha 
vajab. Olen selle seisukoha 
pooldaja, et midagi ei tohiks 
endale täielikult ära keelata, 
kuid saame rääkida vähem ja 
rohkem otstarbekatest vali-
kutest.

Esmalt tuleb teha endale 
selgeks, kust keha energiat 
saab. Keha saab energiat süsi-
vesikutest (1g süsivesikuid = 
4kcal), rasvadest ehk lipiidi-
dest (1g rasvu = 9kcal) ning 
valkudest (1g valke = 4 kcal). 
Neid toetavad vitamiinid ja 
mineraalained, mis küll ener-
giat ei anna, kuid milleta ei 
saaks samuti eksisteerida. 
Järgmises loos kirjutangi täp-
semalt lahti nii süsivesikute, 
rasvade kui ka valkude rolli 
meie organismis.

TOITUMISE PÕHIALUSED JA 
    ROLL EESMÄRKIDE SAAVUTAMISEL 

I OSA

NÄIDE:
Kui minu PAV on 2000 kcal ja olen 
istuvat tööd tegev inimene ning ei 
liigu palju, siis on minu päevaseks 
energiavajaduseks 3200 kcal 
(2000 x 1,6 = 3200 kcal).

AKTIIVSUS KOEFITSENT

Väga madal aktiivus, lamamine
 

1,2-1,3

Kerge füüsiline aktiivsus, istuv töö 1,4-1,6

Keskmine ehk väheliikuv, väga kerge treening 1,7-1,8

Kõrge füüsiline aktiivsus, keskmine treening 1,9-2,0

Väga kõrge füüsiline aktiivsus, raskem treening 2,1-2,2

ENERGIAVAJADUS VASTAVALT FÜÜSILISELE AKTIIVSUSELE:

PAV arvutamine:
Naiste PAV = 655+ (9,5 x kehakaal)+ (1,8 x pikkus) - (4,7 x vanus)
Meeste PAV= 66 + (13,7 x kehakaal) + (5 x pikkus) – (6,8 x vanus)

ENERGIAVAJADUS SÕLTUB:
• soost - mehed vajavad 

rohkem energiat, naised 
vähem, sest keha koostis on 
erinev

• vanusest - mida vanemaks 
saame, seda aeglasemaks 
muutub ainevahetus

• organismi ainevahetuse 
eripäradest

• kõige enam füüsilisest 
aktiivsusest

ÕIGE TOITUMISE OLULISUS:
• organismi varustamine vajaliku energiaga - toi-

duga saadav energiahulk peab katma organismi 
põhiainevahetuseks, sh kehaliseks ja vaimseks 
tegevuseks vajaliku energiakulu

• kudede ja rakkude ehitusmaterjali tagamine, 
ensüümide ja hormoonide aktiivsuse säilitamine

• vitamiinipuudusest tulenevate vaegusnähtude 
ärahoidmine - vaegused põhjustavad töövõime 
langust

• haiguste ennetamine
• vajaliku kehakaalu säilitamine, nt suusahüppajate 

ja tantsijate puhul
• energiavarude tagamine kehaliseks tööks, eeskätt 

glükogeenivarud (süsivesikud, mis talletatakse 
lihastes ja maksas) vastupidavuskoormustel

KUHU MÕJUB? KERELIHASED.
Lähteasend: Toetu küünarvartele ja varvastele.
Mida jälgida? Jälgi, et küünarnukid on õlgade all ja 
käsivarred ees. Hoia selg sirge ja kerelihased ning 
tuharad pingul, jälgi, et keharaskus oleks kätel ja 
varvastel.
Kui kaua? Hoia vastavalt tasemele kuni jaksad, kuid 
vähemalt 30 sekundit ja tee 2-3 korda. Võid plangu-
ga lõpetada oma põhitreeningu, suurendades vähe-
haaval asendi hoidmise aega.

NÄDALA HARJUTUS

PLANK EHK 
KÜÜNARTOENGLAMANG

PLANK RASKUSASTME JÄRGI

1

3

5

2Võimalik 
asetada 
lisaraskus 
seljale.

Harjutuse 
raskemaks 
muutmisel 

võib kasutada nt 
bosu palli.

Võib teha ka 
küljeplanku, 
sooritades 

seda mõlemale 
poolele.

4

6

Sageli tehakse 
planku vale 
tehnikaga. 
Vasakul on 
toodud näited 
enamlevinud 
valedest 
asenditest.

Sven Hõbemägi tervisenurk
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RAKVERE • NIINE 4A • E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

diivanvoodi
voodimehhanismiga + 
tugitool + reguleeritav 
tugitool elektri süsteemiga3+1+1

989.-
-25%

1413.-

nurgadiivan + laud + 
tumba + järi

235*172*95 (210*165)

kahe pesukastiga

599.-
567.-

-25%

425.-

169.-

SUPERHIND!

KÖÖGIMÖÖBEL

 149.-

LASTEVOODID

SUPERPAKKUMISED!

DELFIN

FORMULA
SUPERHIND!

SUPERHIND!

299.-
399.-

 119.- 269.-

229.-

339.-

-25%

-20%

-30%

-20%

-20%

479.-

424.-

287.-

kööginurk

285.- 199.-

1

2

3

OSTA
mistahes

toode

REGISTREERI
ostutšekk aadressil 
www.ogelektra.ee

VÕIDA
SAECO INCANTO
espressomasin

100х
     Krönung 

250 g jahvatatud kohvi

Kampaania toimub OG Elektra kauplustes alates 14.04.2017 kuni 25.05.2017.
Rohkem infot www.ogelektra.ee

K A U P L U S T E S

TASUB TEADA

P ühapäeva varahom-
mikul laiutasid Rak-
veres Karja tänaval 

Rakvere Põhikooli juures au-
tojupid. Löök vastu koolimaja 
seina oli olnud nii tugev, et 
maja vundament sai tõsiselt 
purustada.

Ida prefektuuri esitatud jä-
relepärimisele vastas pressi-
esindaja Leana Loide, et ava-
rii juhtus hommikul kella 6 
ajal. Alkoholijoobes 29aasta-
ne mees kaotas kontrolli sõi-
duauto Mazda üle ning sõitis 
teelt välja vastu koolimaja 

seina.
Tugev kokkupõrge ei takis-

tanud aga edasi liikumist, sõit 
jätkus Väike-Karja tänavale, 
kus juht põrutas otsa sõidutee 
äärde pargitud sõidukile 
Volkswagen. Ka seekord põ-
genes mees sündmuskohalt.

Hiljem andis juht õnnetu-
sest politseile teada ja tunnis-
tas, et oli alkoholi tarbinud. 
Politsei pidas mehe kahtlusta-
tavana kinni. Tema suhtes 
alustati kriminaalmenetlust 
karistusseadustiku paragrahvi 
järgi, mis käsitleb mootorsõi-

duki juhtimist joobeseisundis.
Tervisekontrolliks Rakvere 

haiglasse viidud kõrvalistujal, 
24aastasel naisterahval tõsi-
seid vigastusi ei tuvastatud.

Rakvere Põhikool asub 
Karja ja Tartu tänava ristmi-
kul, kus uljaspeadest autojuh-
tidel on kiiruse ohjamisega ka 
varem probleeme olnud. 
Kuus aastat tagasi rammis sa-
masse seina augu Mitsubishi 
roolis olnud purjus juht.

Mari Mölder

Auto rammis kooli
Foto: Mari Mölder
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• Kogenud maakler võtab 
müüki teie kinnisvara: majad, 
korterid, krundid. Tel 5664 2161

• Ära anda 2toaline ahiküttega 
korter Koeru vallas Kuusnas. Tel 
5669 3339

• Müüa Rakvere kesklinnas 
1toaline korter, III korrus. Hind 
24 000 €. Tel 5894 2895

• Müüa 1toaline korter 
Kungla tn 4 Rakveres. Korrus 
3/5, 32 m2, paneelmaja. 
H i l i s s u v e l  a l g a b  m a j a 
renoveerimine. Hind 27 000€. 
Vaatamiseks saab aja kokku 
leppida tel 5818 2437, Niina

• Tamsalus müüa 1toaline 
keskküttega korter. Tel 5680 
1956

• Müüa möbleeritud 2toaline (58 
m2) ahiküttega avar remonditud 
korter  Rakvere kesklinnas, 
madalad kulud. Tule vaatama! 
Hind 44 000 €. Tel 5596 8282

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
Kadrinas. Tel 5395 4530

•  M ü ü a  ü l i m a d a l a t e 
k o m m u n a a l k u l u d e g a 
2toaline korter Keskuse tn 
1-9, Hulja, Kadrina vald, Lää-
ne-Virumaa. Korteriomand, 
kivimaja. Lisainfo: parkimine 
tasuta, uus elektrijuhtmestik, 
toad eraldi. Köök : puupliit. 
Sanruum: WC ja vannituba 
eraldi. Küte ja ventilatsioon: 
a h i kü t e,  õ h k s o o ju s p u m p, 
konditsioneer. Side ja turvalisus: 
internet, kaabelTV, trepikoda 
lukus, turvauks, signalisatsioon. 
Ümbrus: ümbruses eramud ja 
korterelamud, äärelinnas, teed 
heas seisukorras. Hind 7 500 €. 
Info siin: http://www.helia.ee, 
e-post: info@helia.ee, tel 3372 
53 760 695

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Tapa linnas, paigaldatud 
uus turvauks. Võimalik aidata 
remonditöödel. Tihe rongiliiklus 
Tallinnaga. Hind 6 600 €. Tel 511 
0478

• Müüa 2toaline korter Tapal 
Turu tn 3. Üp 38 m2, V k. Hind 22 
200 €. Tel 5341 2575, Ailar

• Müüa Väike-Maarjas Ehitajate 
tee 3-10 2toaline ahiküttega 
korter (42,80 m2). Hind 11 000 
€. Tel 5343 1978

• Müüa Laekvere alevikus heas 
korras 2toaline ja 3toaline 
korter. Küsi lisa 5353 7711

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter  Lepnal. Korter asub 
renoveeritud majas. Rakvere 
piirini 3 km. Asub kolmekordse 
maja  I I I  k o r r u s e l .  Ko r t e r 
kapitaalremonti vajav. Võimalus 
r e n o v e e r i d a  k o r t e r  o m a 
äranägemise järgi. Hind 12 000 
€. Tel 5682 8249

• Müüa Rakvere äärelinnas 
4toaline kena ja avar korter. 
Väga soodsad ülalpidamiskulud. 
Rahulik ja roheline piirkond, 
sobib hästi lastega perele. Tule 
vaatama! Hind 70 000 €. Tel 514 
6788

•  Mü ü a  4 t o a l i n e  ( 7 0  m 2 ) 
täielikult renoveeritud korter 
Haljalas või vahetada korteri või 
maja vastu Võsul või Käsmus. 
Tel 5568 6385, benedicion2@
gmail.com

KINNISVARA

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERE

• Läbi maja planeering

• WC ja vannituba eraldi

• Maja on renoveerimisel

527 1011

527 1011

527 1011

37 000 €

46 000 €

• Hea asukoht - südalinnas

• Väga hea korrus ja planeering

• Heas seisukorras, rõdu

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VÕIDU TN RAKVERE

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Hea asukoht

• RENOVEERITUD KORTER

49,9 m², I k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
SEMINARI TN RAKVERE

• Renoveeritud maja

• Korter on maja keskel

• Klaasidega rõdu

31 000 €

35 000 €

 32 m², V k 527 1011

527 1011

527 1011

527 1011

 43,7 m², III k

48 m², III k

527 1011

61,7 m², III k

49 000 €

• Hea asukoht

• Hea planeering, toad eraldi

• 2 rõdu, garderoob

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KARJA TN RAKVERE

80,5 m², III k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

Lisainfo tel 56244605 

MÜÜA MAJAD

Maja As eri  alev ikus.  Meri 
800 m. Järelmaksu võimalus. 
Krunt 1600 m2. Lisainfo www.
kv.ee/2207777.  Hind 17 000 €

Maja Aseri vallas, garaaž, kuur.
Krunt 5544 m2. 
Lisainfo www.kv.ee/2763073.
Hind 16 800 €

Maja Viru-Nigulas. Krunt 2 ha, 
tiik, kõrvalhooned. Lisainfo  
www.kv.ee/2762934. Järelmaksu 
võimalus. Hind 19 500 €

Maja Kalvi külas (77 m2). Krunt 
2 ha. Meri 3 km. Lisainfo www.
kv.ee/2763074. Järelmaksu 
võimalus.  Hind 26 500 €

Elamumaa Mahu külas. Krunt 
1 ha. Meri 2 km. Lisaiinfo www.
kv.ee/2221267. Järelmaksu 
võimalus. Hind 6 900 €

Elamumaa Rakveres vallas Tõr-
mas. Krunt ca 1,1 ha. Kesklinna 4 
km. Järelmaksu võimalus. Lisain-
fo www.kv.ee/2262142. 
Hind 17 500 eur 

SOODUS

HINNAD

APRILLI 

LÕPUNI!

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

MÕNUS SOE KORTER
KUNDAS MÄE 18

2 tuba, 48,6 m², 3/5, toad eraldi, fonolukk

3 650 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

PRIVAATNE TALUKOMPLEKS
HALJALA VALLAS AASU KÜLAS

Kinnistu 1,17 ha, elamu/maj.hoone 75,7 m²+147 m²

57 000 € UUS!

VÕIMALUS NAUTIDA MAAELU
LAEKVERE VALLAS PADU KÜLAS

Kinnistu 4 600 m², 6 tuba, 128 m²

14 900 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

JÕEÄÄRNE SUVILAKOMPLEKS
SÕMERU VALLAS SÄMI KÜLAS

Kinnistu 1,93 ha, suvila 35,7 m², 3 tuba

125 000 € UUS!

RENOVEERITUD KODU
RAKVERES SUVE 3

Kinnistu 611 m², elamu 232,2 m², 5 tuba
Margus Punane, 504 9998

HUBANE KODU VAIKSEL TÄNAVAL
TAPAL PIIRI 4

Kinnistu 600 m², elamu 85,1 m², 4 tuba, abihoone

39 990 €

HUBANE PELLETKÜTTEGA KORTER
USSIMÄEL PAGUSOO 5

Korrus 5/5, 3 tuba, 63,2 m², rõdu

PRIVAATNE ELAMU LINNA ÄÄRES
RAKVERES PERE 6

Kinnistu 625 m², elamu 94,5 m², 4 tuba

Margus Punane, 504 9998

Margus Punane, 504 9998

49 000 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

37 990 €

Taivi Kask, 5567 1233

85 000 €  UUS!

Nele Aart, 5697 5217

MAAKODU MAJANDUSHOONETEGA
VINNI VALLAS ARUKÜLAS

Kinnistu 8500 m², elamu 121,7 m², 380V, saun

17 900 € UUS!

VALMIMISJÄRGUS MAJA
RAKVERE VALLAS PÄIDES

Kinnistu 2 ha, elamu 418 m², 380V, puurkaev

79 000 € UUS!

Lili Kolberg,  5554 6025

Lili Kolberg,  5554 6025

TULE MAALE ELAMA
LAEKVERE VALDA RAJA KÜLLA

Kinnistu 10 300 m², 3 tuba, 96 m²

25 000 € UUS!

UNISTUSTE AIAGA KODU JÄRVE KALDAL
VETIKUL JÄRVE 21

Kinnistu 1 877 m², 3 tuba, 107 m²

110 000 € 

Nele Aart, 5697 5217

Nele Aart, 5697 5217

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutaja
Kuulutused

Võimalus sis estada 
kuulutus Kuulutaja 
kuulutuste portaalis.

Kuulutus ilmub 
• veebis, • paberlehes 
ning Kuulutaja Kuulu-
tuste • Facebooki lehel       

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

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Ostan kiiresti otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere lin-
nas. Korter võib vajada remonti. 
Tel 518 7979

• Ostame 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Kinnisvara ost, 
müük ja üür. www.mlcp.ee. Tel 
5456 6677

• Ostan remonti vajava 2toalise 
korteri Rakveres hinnaga kuni 
24 000 €. Tel 517 1522

• Ostan 3toalise keskküttega 
korteri Kadrinas esimesel või 
teisel korrusel. Tel 509 8311

•  4 l i i k m e l i n e  k o r r a l i k 
p e r e k o n d  s o o v i b  o s t a 
jä re l m a k s u g a  ja  n o t a r i 
lepinguga maja või korteri 
Rakveres või selle ümbruses. 
Majas võiks olla vähemalt 
4 tuba. Ühendust võtta tel 
5837 0716

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

• Soovin osta Rakveres või Hal-
jalas remontivajava korteri. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
5188 770

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Üüri le  anda tuba  ühele 
eramajas. 120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürile anda otse omanikult 
Rakvere kesklinnas 1toaline k.m. 
korter. Avatud planeeringuga, 
heas korras. Köök ca 9 m2, 
t u b a  2 0 , 7  m 2 .  O s a l i s e l t 
möbleeritud. Maja on 2013. a 
renoveeritud, tasakaalustatud 
keskküttesüsteem, maksed 
vastavalt oma tarbimisele. Üür 
180 € + kom. kulud ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks + tagatisraha, kokku 
360 €. Tel 5664 9966, Pille

• Üürile anda 1toaline puukütte-
ga korter (38 m2) Rakveres, Pikk 
37, I korrus. Üür 180 €/kuus. Tel 
503 4972, info@ko.ee

• Anda üürile Vinnis 3 1toalist 
korterit otse omanikult (Kiige 
2 ja Kiige 3). Möbleeritud. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline k.m. 
korter Rakvere kesklinnas (II k., 
osal. möbl., külmik). Üür 180 € + 
kom.maksud, tagatisraha nõue. 
Hel. peale 16 tel 5884 1029

• Anda üürile Lennuki 2toaline 
möbleeritud korter otse omani-
kult. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Audi A4 1998. a diisel, 
universaal, valge, kärukonks, 
kehtiv üv ja  kindlustus,  2 
komplekti rehve valuvelgedel. 
Hind 1 490 €. Tel 5301 0818

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Fusion 1,4 bens. 
2006. a sinine, läbisõit 112 000 
km. Auto heas sõidukorras, 
ülevaatus kehtiv. Hind 2 600 €. 
Tel 523 2215

• Müüa Ford Mondeo 1995. a 
1,6 bensiin, luukpära, kehtiv üv. 
Soodsalt. Tel 5803 6124

• Müüa Mazda Premacy 2000. a. 
Diisel, ökonoomne, kindlustus ja 
ülevaatus olemas. Hind 500 €. Tel 
5676 8285

• Müüa Mitsubishi L200 kastiga 
maastur. Nelivedu aeglustiga, 
diisel 2,5, manuaal, 2007. a, 
kõrge kasti kate, sp näit 250 000 
km, valuveljed, talverehvid, 
suverehvid orig. valuvelgedel. 
Iga aasta hooldatud. Tel +372 
5615 7301, Mait

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a hõbedane 
m e t a l l i k ,  t u r b o d i i s e l , 
mahtuniversaal, 7 istekohta, 
konditsioneer, 4xel.aknad, tume 
salong, pl.soojendus, veokonks, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a 64 kW. Hind soodne, 
kokkuleppel. Tel 5664 8311

• Müüa  Seat L eon  1,9TDI 
09/2005. a 81 kW, turbodiisel, 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig.valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, parima 
ning kestva VW mootoriga, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Octavia 1,9TDi 
2003. a luukpära. Tel 5851 7350

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

Tel 5164 685
rendipinnad@hot.ee

MÜÜA VÕI ANDA 
RENDILE 

RAKVERES KUKE TN 3
CAROLA ÖÖKLUBI/

SAUN

kuulutused.kuulutaja.ee

OST

• Noor lasteta pere üürib Rakvere 
äärde 1-2toalise korteri. 80 € + 
kom. Tel 5645 1242

• Soovin üürida kuni 40 m2 
puuküttega korterit Rakveres. 
Tel 5806 1379

OST

• Ostan uusi VAZi, Moskvichi 
plekke, uksi, tulesid, stangesid, 
uusi Veneaegseid rehve. Tel 
515 7395

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada, palju me teie auto 
eest pakume. Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1H jooksul. Eriti 
pakuvad huvi järgmised autod: 
Mazda 626 1988. – 1991. a / 
Mitsubishi Galant 1988. – 1995. 
a / Mitsubishi Space Wagon 
1991. – 1998. a / Toyota Carina 
/ Toyota Camry / Opel Vectra 
1993. – 1995. a / Nissan Maxima 
1995. – 2000. a / Mercedes 190 
/ Toyota Picnic 1996. – 2000. a 
/ Honda Prelude 1991. – 1992. 
a / Mercedes 230 1989. – 1994. 
a / Audi A6 C4  2.3/2.6/2.8 
mootoriga

• OSTAN:  Helista 5612 3431 
ja saate teada palju me teie 
auto eest pakume. Audi A6 C4 
2.3/2.6/2.8 mootoriga, Toyota 
Carina,  Toyota Camr y, 
Mercedes 190, Mercedes 
B e n z  2 3 0 ,  M i t s u b i s h i 
Space Wagon 1991. -1998. 
a, Mitsubishi Galant 1988. 
– 1995. a, Nissan Maxima 
1995. – 2000. a, Toyota Picnic 
1996. – 2000. a, Mazda 626 
1988. – 1991. a, Mazda 626 
Combi 1997. a, Opel Vectra 
1993. – 1995. a

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 I korrusel
al. 30 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6A
25,7 m2 II korrus 

TAPA, JAAMA 1

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

RAKVERE KESKLINN, LAADA 16
87 m2, II korrus

TALLINN, PAASIKU 2a
88,1 m2 I korrus
29,9 m2, 23,6 m2, 80 m2, 20,9 m2, 85,8 m2

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 17,8 
m2 ja 36,1 m2 II korrus

ERINEVATE KAUPLUSTE JUURES ON 
PAKKUDA VEEL

 MARJAMÜÜGI KOHTASID! 
KÜSI TÄPSEMALT kinnisvara@ogelektra.ee

• Vahetada 2toaline korter + 
kompensatsioon Haljalas maja 
vastu Haljalas või lähiümbruses. 
Tel 5349 5518

• Vahetan 2toalise korteri 
(Lennukis) 3-4toalise vastu. 
Tel 5332 6207

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tapa linnast 5 km kaugusel 
Va h a k u l m u s .  K o r t e r  7 7 
m2, rõdu, 2 ruumi panipaik, 
suured toad, vannituba, WC 
ja köök, koos mööbliga, uus 
õhksoojuspump Mitsubishi -25c, 
elektriradiaatorid, külmkapp, 
elektripliit, televiisor, digiboks, 
keldr iboks,  parkimiskoht. 
Maja juures grillimiskoht maja 
elanikele, kõrvalmajas lasteaed, 
bussiühendus Tapa linnaga. 
Majas toimiv korteriühistu. Hind 
10 000 €. Tel 5383 8315

• Müüa Uhtnas 4toaline korter 
(94 m2). Hind 17 000 €. Tel 5562 
8767

•  M ü ü a  r i d a e l a m u b o k s 
L-Virumaal V-Maarja v. Kaarma 
k. Kaks korrust, 3 tuba, kelder, 
vannituba, 2kohaline garaaž, 
aed, aiamaja, kasvuhoone. Tel 
5661 2039

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus  (ahiküte, 
aiamaa). Tel 5358 6829

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

•  M ü ü a  M ä n n i m ä e 
sihtotstarbeline elamumaa 5166 
m2 Kadrina vallas. Tel 5698 2788

• Müüa elamukrunt Rakveres. 
Tel 5190 1697

• Müüa krunt Linnuriigis (1240 
m2). Tel 557 0990

• Müüa Rakverest 3 km kaugusel 
Kõ r g e mä e  kü l a s  ki n n i s t u 
(2490 m2).  Katastritunnus 
66204:002:0264.  Kinnistul 
elekter,  vundament. Kaasa 
elamu projekt. Hind 8 500 €. Tel 
5800 5601

Müüa krunt Rakverest 5 km. Tel 
5190 1697

• Müüa elamukrunt  7  km 
Rakverest. 2000 m2, vesi ja 
elekter olemas. Tel 5660 3585

• Anda üürile 2toaline ahiküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 80 € + elekter. Info tel 
527 0058

• Üürile anda korter. Tel 5836 
1490

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

• Müüa Volkswagen Bora 
1,9TDI 11/2001. a 66 kW, 
turbodiisel, hõbedane, sedaan, 
4xel.aknad, kesklukk puldist, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
roosteta,  kor ral ik,  kehtiv 
ülevaatus 11/2017,  supe-
rökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Bora 
1,9TDI 05/2004.  a  74 kW 
hõbedane metallik, turbodiisel, 
sedaan, konditsioneer, 4xel.
aknad, el.peeglid, kesklukk 
puldist, äsja läbinud tehn.
ülevaatuse kehtib 05/2018, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V40, bensiin, 
kehtiv kindlustus ja ülevaatus, 
kärukonksu ja paljude lisadega, 
2001. a. Hind 750 €. Tel 5676 
8285

• Müüa Riga võrr (tagapaagiga). 
Tel 5192 8284

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000. - 2007. a. Tel 5646 6933

• Müüa varuosadeks Suzuki 
Baleno 4WD 1,6 2000. a. Hind 
150 €. Tel 5661 4671

• Müüa Itaalia 1,6L mootor 
autole. Hind 200 €. Tel 5661 4671

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve (13-, 14- ja 15tollised). 
Tel 529 1004

• Starterite ja generaatorite 
r e m o n t .  U u e d  j a 
vahetusfondi generaatorid 
ja starterid. Kiire tarne. Tel 
526 0545
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• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
tapeetimine, värvimine, parke-
tipaigaldus. Tel 518 7979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult, boilerite remont ja 
puhastus. Tel 5890 2983

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

•  Te o s t a m e  r e m o n d i -  j a 
üldehitustöid. Lisaks korstnad 
ja muud müüritööd. Tel 5907 
4912

•  Si nu  Põ ra n d  O Ü  p a ku b 
kiiret ja kvaliteetset parketi/
laminaadi paigaldust sinu koju 
või kontorisse (soovi korral 
ka liistutamine). Küsi julgelt 
lisainfot ja lepime hinnas kokku. 
Tel 5663 9208. Harjumaa, Lääne 
Virumaa. Päikest!

•  Fo t o k l a a s i  ja  k l a a s i s t 
dušinurga müük ja paigaldus. 
A n d k e  o m a  k ö ö g i l e  v õ i 
vannitoale uus nägu! Tuleme 
kohale, mõõdame ja leiame 
t e i l e  s o b i v a  l a h e n d u s e . 
E–P 523 3324, 5565 3869, 
klaaslahendus@gmail.com.

• Teostan lammutustöid  ja 
ehitusprügi äravedu. Samuti 
p a ku m e  k o r t e r i ü h i s t u t e l e 
keldrite puhastustööd. Tel 518 
7979

• Cold-Constructions OÜ tu-
leb ja aitab. Kui sul on vaja 
abi sise- või välistöödel, soovid 
ilusat terrassi, kus oma soojad 
suvepäevad veeta, siis helista või 
kirjuta meile. Me tuleme ja aita-
me, teeme erinevaid plekitöid, 
puutööd, sisetööd, vahetame 
ka katuse ja valame põranda. 
Helistage ja kirjutage julgelt, 
5681 2496

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

TEENUSED

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Ehitustööd, remont ja reno-
veerimine. Tel 5646 0674

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
voodrivahetus, terrasside 
ehitus ja san.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info 5373 
4876

• Ehitus- ja remonditööd. Maja-
de, kuuride, rõdude, terrasside, 
pesuruumide, saunade ehi-
tus, siseviimistlus, plaatimine, 
parketipaigaldus, tapeetimine, 
värvimine. Tel 504 5560

• Teen ehitus-remonditöid. 
Plaatimine, krohvimine, ladu-
mine. Kõnniteede paigaldami-
ne. Tel 5606 9271

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Pakume ka pottsepa teenust 
ning korrastame Teie küttesüs-
teemi dokumentatsiooni, han-
gime vajalikud kooskõlastused. 
Kodu tuleohutuse hindamise 
teenus. Tel 5555 3737

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Tel 5398 2904

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

•  S o o d a - ,  l i i v a -  j a 
klaaskuulpritsi teenus. Tel 
5373 3408
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

• Teen korda ja hoian korras teie 
ettevõtte raamatupidamise. Tel 
505 1176

• Raamatupidamisteenus . 
A a s t a a r u a n d e d .  w w w .
raamatupidaja24.eu. Tel 520 
7510

• Pakun mõistliku hinnaga 
r a a m a t u p i d a m i s t e e n u s t 
v ä i k e f i r m a d e l e .  K l i e n d i 
nõustamine, raamatupidamise 
s i s s e s e a d m i n e  n i n g 
aastaar uanded on tasuta. 
K ü s i  p a k k u m i s t :  b a s .
raamatupidamine@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

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

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

Tel. 560 20 860   

 www.seesamava.ee 

Liug- ja tiibväravaid,  
Marantec’i  

Väravaautomaatikat 
Sulgureid, lukusüsteeme, 

käepidemeid 
Koostame ja paigaldame  

välis- ja siseuksi,  
 mööblit ja sisustust  

Müüme, paigaldame,  
hooldame:  

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  ja  r e m o n t . 
Rõngaste vahetamine. Tel 557 
4792

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise-ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteem-
sete mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
soodsad. Tel 5373 4876

       Teostab järgmisi töid:

• üldehituslikud tööd, 
sise- ja välisviimistlus, 
plaatimine, pottsepatööd 
jne.

• kivi- ja puitfassaadid

• viil- ja lamekatused

• akende ja uste müük ning 
paigaldus

• san.tehnilised tööd

• elektritööd

Paide mnt. 7c, Tapa

Tel 5598 3983
e-mail 

rambuilder.leht@gmail.com

• Kevadine viljapuude hooldus 
ja noorenduslõikus. Tel 514 
3787, Heino

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463, 
Hallan

• Kohusetundlik aednik 
l õ i k a b  v i l j a p u i d , 
marjapõõsaid ja hooldab 
teie aeda. Pritsimisteenus 
puudele. Tel 5695 5582

• Saen küttepuid. Tel 5196 8566

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. Tel 322 7822, 
506 1547

• Klassikaline massaaž  20 
min./5 € (30 min./7 €), kupud 3 
€. Tel 5567 7800

•  Ko s m e e t i k  p a ku b  t e e nu s t : 
r i p s m e t e - k u l m u d e  k e e m . 
värvimine, maniküür, pediküür, 
näohooldus ja depilatsioon. Tel 
523 8820, Tiia. Lai 8 ilusalong (Keune 
Studio)

* 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

KVALITEETNE 

TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Mootorsaag STIHL MS 170

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestplus.ee

• Töömaht 30,1 cm³
• Võimsus 1,2 kW
• Juhtplaat 30 cm
• Kaal 4,1 kg

179 €

Ideaalne mootorsaag 
koduseks kasutuseks nii 
küttepuude saagimisel 

kui ehitustöödel

Jaama pst 11, Rakvere 
32 55 332

Suur valik 
kasutatud 

muruniidukeid, 
murutrimmereid.

Murutraktorite 
ja niidukite 

remont

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee
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• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus. Pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Info 5616 
5761

• Müüa odavalt tumba, diivani-
laud (kirss), sektsioonmoodul-
kapp (kirss), söögilaud ja 6 tooli 
(kirss),  televiisorilaud (kirss), 
kirjutuslaud (kirss), elektrira-
diaatorid, suusasaapad, rullui-
sud, jalgratas (noorte), puidust 
lamamistool.  Tel 5104 147

• Müüa jalgrattad Classic Zero 
(24”) ja Classic Comfort (26”). 
Tel 529 0811

•  S o o d s a l t  t u g e v a d 
kaarkasvuhooned (3x4; 3x6; 
3x8m). Transpordi võimalus, 
kiire tarne. Info ja tellimine tel 
5673 0411

• Müüa triikimislaud. 15 €. Tel 
5833 0153

KODU

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

OST

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

• Õhtujuht  sisustab teie 
juubeli. Tel 553 5885

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

• Mängin teie sündmusel pilli 
ja juhin õhtut või päeva. Tel 
5683 7141

• Ansambel, õhtujuht. Tel 5190 
1697

•  T a n t s u m u u s i k a 
ühemehebändilt igale eale. Õhtu 
juhtimine. Tel 514 9885

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

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com
* 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

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

FEKAALIVEDU

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Kolimisteenus. Mugav ja kiire. 
Tel 5646 7038, Siim

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

•  T r a n s p o r d i -  j a 
h ü d r o t õ s t e t e e n u s  4 , 5 t 
kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

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

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

• Ostan parima hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee ja suuri 
hõbesõlgesid. Tel 5871 0351

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

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

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

• Ostan sepaalasi, ääsi. Tel 5844 
7898

• Ostan kasutamata Pioneer 
pliidi. Tel 5374 1646

• Ostan kullast või hõbedast 
käekella, uuri, uurikette, port-
sigari. Vanu postkaarte ja fo-
toalbumeid. Tel 5665 5551

MÖÖBLIKAUPLUS 

Tallinna 49B 

saabus müügile 

uusi ja kasutatud 

nurgadiivaneid, 

uusi- ja kasutatud 

voodeid, kušette 
(soodsalt), 

igas mõõdus 

puit- ja nahkmööblit,

elektripliidid, 

külmikud ja igasugu 
huvitavaid asju 

koju ja kontorisse. 

Avatud:
E - R 10-18
L 10-15

Tel 506 9814

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%
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• Müüa toidukartulit „Laura“, 
„Vineta“ ja „Arielle“, 0,30 €/kg, 
vedu. Vahemetsa talu. Tel 520 
2036

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kvaliteetset umbrohuvaba 
k o m p o s t m u l d a . 
Veovõimalus. Tel 505 3340, 
525 9239

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

•  Mü ü a  h o b u s e s õ n n i ku t . 
Peenestatud ja pakendatud 
(60L). Kohale toomisega. Tel 
520 1570

• Annan soodsalt sõnnikut. Tel 
5845 5248

•  L e e d u  k a a r u t i  p i h u s t i 
kontrollstend, Claasi rullija. 
Tel 5568 4353

• Müüa traktor DT-20 ja võrr. 
Tel 5665 7343

•Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa broiler, muskusparte ja 
suuri kukkesid. Tel 5691 67471

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

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

PÕLLUMAJANDUS

METS

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid (taksi mitte pakkuda). 
Tel 5560 9715

• Müüa 3kuune taksitüdruk 
ning 10kuune poiss. Kiire! Tel 
528 5416

• Müüme kutsikaid (isa on 
Siberi laika). Hind 70 €. Tel5621 
0205, 5667 0309

• Müüa tuhkrukutsikas. Tel 
5394 0240

• Saate odavalt armsa siiami. Tel 
5385 2325

• Müüa ilus vene sinine poiss. 
Tel 5845 5248

• Müüa segavereline briti lühik. 
kiisu. Tel 5833 0153

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

•  M ü ü a  e h i t u s l i k k u 
s a e m a t e r j a l i ,  v o o d r i - , 
põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 - 
6,0 m. Laudade värvimine. Vedu 
üle Eesti tasuta. Tel 528 2268

• Müüa ilmastikukindel Siberi 
lehise II  sordi  hö övel-  ja 
saematerjal männi hinnaga. 
Ostad lehise, hoiad kokku - 
lehist ei pea värvima, immutama 
ega hooldama. Voodri – ja 
terrassilaud al. 6 €/m2, liistud, 
reikad, prussid al. 290 €/m3. 
Tel 56615666, www.wellmax.ee, 
ove@wellmax.ee 

•  Müüa ümartapiga vana 
põrandalauda (laius 22 cm, 
paksus 4 cm). Tel 5662 1987

EHITUS

• Ostan saematerjali kiirmüü-
gihinnaga. Turuhinnaga mitte 
pakkuda ja ostan asbest torusid. 
Tel 526 4115

• Ostan veneaegset puidukaitse 
vahendit Ligno, roostevaba 
plekki, Terrazzo plaate. Tel 
515 7395

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

• Müüa küttepuid kuivi ja märgi, 
võrgus ja lahtiselt. Tel 504 6111

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud (sanglepp, kask, lepp). Tel 
5192 4320

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

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

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

• Kuivad pliidipuud. OÜ Disain-
isahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 
1,80 €. Alates 10 kotist transport 
Rakvere ja lähiümbruses tasuta. 
Tel 501 2326, www.facebook.
com/disainisahver. OÜ Disai-
nisahver pakub piiratud koguses 
võrkkottidesse pakitud kuivi 
pliidipuid. Segapuit, 30cm. 40L 
1,80 €. Alates 10 kotist transport 
Rakvere ja lähiümbruses tasuta. 
Tel 501 2326, www.facebook.
com/disainisahver

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 
8848

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

• Müüa soodsalt  lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

KÜTTEPUUD

www.virurent.ee 

renditünn  

tel 528 7979

RATASTEL 

KÜMBLUSTÜNNI 

RENT

OSTAME tuhandeid erinevaid va-

naaegseid esemeid! Mööbel (kum-

mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 

jm), toidunõud, kohviveskid, mili-

taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 

aumärgid, mürsukastid, varustus jm), 

kunst (maalid, graafika jm), ehted, 

fotod-postkaardid, märgid-meda-

lid-ordenid, raamatud, lambid-lühtrid, 

pudelid, väärismetallist esemed, jalg-, 

mootorrattad jm, tehnika, vanaraha 

(mündid ja paber), kellad (tasku-, 

seinakellad jm).  Ja palju-palju muud. 

Raha kohe, kojukutsed üle Eesti tasuta. 

Tühjendusostud, majapidamise 

likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud (lepp) kohale toomisega. 
Veoteenus kallur GAZ-53ga. Tel 516 0891

• Müüa küttepuid (sanglepp 32€/m3, kask 36€/m3). Koormad laotud, 
transport tasuta. Info tel 528 4160

• Müüa 3m küttepuud. Tel 504 3326

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa

Rakveres Rägavere teel 
(endine Puumarket)

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

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. MÜÜA 

SÕELUTUD ja 
SÕELUMATA MULDA, 

LIIVA, KRUUSA, 
FREESASFALDIT ja 

KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

•  Ta p a m a j a  m ü ü b  e m i s e 
lihakehasid kohale toomisega. 
Info tel 53 517 414

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

TEATED

•  S p o r d i s a a l  H C  G Y M 
Rakvere - Laada 20, kolmandal 
korrusel. Tasuta parkimine 
m a j a  e e s  j a  s i s e h o o v i s . 
Jõusaal on pindalaga 400 m2. 
Lahtiolekuajad: E-R 7 – 22, 
L-P 10 – 21. KUUKAART 35 €. 
Hinnad: E-R 7 - 15 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 
€; E-R 15.01 - 22 lastele 7-13 
aastat 2 €, täiskasvanutele 3 €; 
E-R 7 - 15 lastele 14-16 aastat 
2,50 €, E-R 15.01 - 22 lastele 
14-16 aastat 2,50 €; 10 - 21 
nädalavahetustel lastele 14-16 
aastat 2.50 € ja täiskasvanutele 
3 €. Tel 5661 2403

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanavarast kila-kolani. 
Kojukutsed, meeldiv teenindus! Tel 
5031 849
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KUHU MINNA

R akvere Teater pakub 
publikule taas võima-
lust nautida TÜ Vil-

jandi Kultuuriakadeemia 11. 
lennu ühte diplomitöödest. 
Nimelt asus Rakverest pärit 
Ringo Ramul lavastama ingli-
se kirjaniku Anthony Burges-
si menukal ulmelool põhine-
vat lugu „Kellavärgiga apel-
sin”. Tegemist on suvelavas-
tusega, mis esietendub 8. juu-
nil Nortsu angaaris Rakveres.

„See materjal kummitas 
mind juba mõnda aega,“ kom-
menteeris Ramul, kes sattus 
raamatust vaimustusse juba 
põhikoolis.

„Kui hakkasin otsima ainest 
lõputööks, siis mõtlesin, et 
millal siis veel, kui mitte 
praegu,“ märkis ta. „See lugu 
on noortest ja mul on kahek-
sa fantastilist kursusekaaslast, 
kellega koos selle tüki lavale 
toome.“

8. aprillil toimus Lätis Ba-
uskas rahvusvaheline 250 
osavõtjaga Taekwondo võist-
lus, kust eestlased tõid koju 
27 medalit.

Eestist osalesid klubid Rak-
verest, Väike-Maarjast, Kun-
dast, Maidlast, Sauelt ja Tal-
linnast.

Rakvere Manada klubi oli 
esindatud 13 liikmelise mees-
konnaga. Pjedestaalikohtade-
le asusid Maguns Lehesoo (1 
koht), Villem Eesmäe 
(1koht), Alexia Ivanova (1 
koht), Edward Kurim (II 
koht), Helen Semjonov (II 
koht), Veiko Semjonov (I ja II 
koht), Ragne Valk (I koht).

Klubi treeneri Magnus Le-
hesoo sõnul pidid õige napi 
kaotusega IV kohaga leppima 
väga südikalt võistelnud Mat-
vei Smelov ja Kerdo Kiviva-
re.

Järgmine võistlus leiab aset 
juba 6.-7. mail Saksamaal, seal 
toimuvad 15ndad rahvusva-
helised avatud võistlused 
Taekwandos.

Alates aprillist toimuvad 
Rakvere Manada klubi tree-
ningud Aqva Spordikeskuse 
ruumides, Kastani pst 16. 
Lapsed vanuses 6-12 treeni-
vad esmaspäeviti 18-19 ja 
kolmapäeviti kell 17-18 ning 
vanem vanuserühm koos 

Kogupereürituse II etapp
Kogupereürituse II etapp toimub 16. aprillil kell 12 kogune-
misega Rakvere Spordikeskuse parklas. Kavas jalgrattamatk. 
Ootame peresid osalema. Üritus on tasuta. Info Maie Tamm, 
telefon 5358 5989

Biore Tervisestuudios
Rakveres Laada 5 toimuvad:
20. aprillil tervisliku seisundi, mineraalide ja vitamiinide va-
jaduse test, Eve Heinmets
19. aprillil ja 12. mail tervendaja Volli vastuvõtt
21. aprillil kaaniteraapia, V. Kudrjavtsevi vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktiku Artur Grigorjani vastuvõtt esmaspäe-
viti ja kolmapäeviti
Reg. tel 501 7960, info@biore.ee, www.biore.ee

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Kella 23ni sissepääs tasuta! (v.a 15. aprillil)
Pilet 2 eurot
14. aprillil suure reede möll DJ Alvar Orula
15. aprillil Caater ja Mari-Liis live, DJ Ailan Kytt (pilet 5 eu-
rot)

Rakvere Teater
20.04. kl 19 Thijl Ulenspiegel s. maja (lav. Üllar Saaremäe)
20.04. kl 19 Gravitatsioon v. maja (lav. Raivo Trass)

Diabeetikute ja Parkinsoni Selts
Diabeetikute ja Parkinsoni Seltsi teabepäev toimub 18. april-
lil Targas Majas ruumis 114, kell 12 „Kohtumine perearstiga“ 
ja 13.30 üldkoosolek - 2016. a majandusaasta aruande kinni-
tamine.

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muu-

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO 

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENU-SED

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa omavalmistatud uus 
tugeva konstruktsiooniga 
lintlihvija-grinder. Tel 5341 
3861

Müüa uus velg 22,5 koos uue 
Prot. Michelin rehviga 295/80 
(hind 180 €), Rootsi metalli 
gaasilõikur koos voolikute 
j a  2  h a p n i ku b a l l o o n i g a 
ratastel kärul (hind 180 €), 
MAZ Kamaz uued tagumised 
piduri puustrid (sobib ka Lääne 
autole), ZIL kardaaniristid, uus 
kompressor. Tel 528 7784

•  Müüa väga heas  kor ras 
Puurmani akulaadijad Start, 
Start-2, Start-M. Tel 5801 9086

•  P a l u n  a b i  v a n n i t o a 
r e m o n d i k s ,  o l e n 
invaliidsuspensionär (naine). 
A/A nr EE49200001102446118 
SWEDBANK. Olen tänulik mind 
aidates.

MUUD

• Disainisahver OÜ soovib 
o s t a  h o b u v a n k r i  ra tta i d , 
hobuadra, vana niidumasina, 
hobuäkkeid, range, padasid 
jne. Kui sul on midagi neist 
esemetest pakkuda või leidub 
veel midagi huvitavat, mida 
ülaltoodud loetelus pole, siis 
hel. tel 501 2326 või jäta teade 
disainisahver@gmail.com

TUTVUS

• 63a mees soovib tutvuda kena 
naisterahvaga (50-60a), kes ei 
suitseta ega tarbi alkoholi. Tel 
5198 5666

•  P e o t e l k i d e  r e n t  i g a k s 
elujuhtumiks koos paigaldusega. 
Lisaks mööbel, valgustus, 
soojendi, põrand. Vaata lisa 
www.telgipidu.ee Info 513 1650

MÜÜME KASUTATUD
KUNSTMURU 

1€/m²
Min.kogus rull (ca 80 m²)

Jätkub kiirematele.
Tel 512 5206

www.rakverespordikeskus.ee

Rakvere Taekwando noored hiilgasid välisvõistlusel

täiskasvanutega treenivad es-
maspäeval kell 19-20.30 ja 
kolmapäeval 18-19.30

Uusi võistluskunsti huvilisi 

võetakse klubi ridadesse vas-
tu aasta ringselt.

Katrin Kivi

Viljandi Kultuuriakadeemia tudengid 
Rakvere Teatri suveetenduses

Ramul ütles Kuulutajale 
antud intervjuus, et lähtub la-
vastuses eelkõige raamatust, 
kuigi ka Stanley Kubricku 
film on omal kohal. „Loo lõpp 
on raamatus helgem kui fil-
mis, täpsemalt ei tahakski 
rääkida, muidu pole saalis 
enam huvitav vaadata.“

„Lugu räägib headusest ja 
kurjusest, vägivallast, inimese 
pahelisest poolest,“ selgitas ta. 
„Mulle tundub, et ühiskonnas 
on vaja selle teemaga tegele-
da. Meedia vahendusel jõuab 
inimesteni nii palju negatiiv-
set infot, viha tõuseb järjest 
teravamani üles ja joonistub 

järjest paksemates värvides. 
On see viha siis pagulaste või 
homode vastu. Mind huvitab, 
kas see kõik on inimese päris-
osa? See on ka põhjus, miks 
seda tükki lavastan.“

Rakvere Teatri kodulehel 
on märge, et suvelavastus so-
bib alates 14 eluaastast. „Jah, 
see pole päris lastetükk, koha-
ti on sisu üsna karm. Kuigi 
loo eesmärk on näidata, et vä-
givald pole okei, tekitas näi-
teks Kubricku film kohati 
vastupidise reaktsiooni. Seega 
peab vaatajal olema piisavalt 
küpsust, tegemaks vahet heal 
ja halval.“

Pileteid suvelavastusele 
saab osta Rakvere Teatri pile-
tikassast kuni 30. aprillini 
soodushinnaga 17 eurot. 
Maist alates tuleb pileti eest 
lunastada juba 20 eurot.

Katrin Kivi

Ringo Ramult 
ennast saab Rakve-
re Teatri laval näha 
20. aprillil ja 15. 
mail. Nimelt teeb 
ta kaasa näitlejana 
lavastuses Thijl 
Ulenspiegel.

Foto: erakogu

OST

5666
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VII Rakvere laste balle-
tipäevad toimuvad Jõhvi 
balletipäevade osana 
küll alles maikuus, aga 
esimene etendus on 
praeguseks juba toimu-
nud. 11. aprillil sai siin-
ne publik näha Vane-
muise Tantsu- ja Balleti-
kooli õpilaste esituses 
balletti „Inetu pardi-
poeg”.

Maris Marko

„Kaurikooli balletiklass kut-
sub juba teist korda Rakvere 
laste balletipäevadele esine-
jaid väljastpoolt Rakveret, 
just selliseid etendusi, kus 
lapsed tantsiksid lastele,“ rää-
kis päevade peakorraldaja 
Anne Nõgu ning lisas, et eel-
misel aastal sai Pärnu laste 
esituses näha „Tuhkatriinut“. 
„Nende etendustega kasvata-
me tulevast balletipublikut, 
aga kindlasti on see väga hea 
kogemus meie oma balletilas-
tele, kes saavad näha, kuidas 
tantsivad juba professionaal-
sele teele natuke lähemal ole-
vad lapsed.“

Jelena Karpova lavastatud 
„Inetu pardipoja“ etendusele 
müüdi välja Rakvere Teatri 
saal ja ka rõdu ning seda oli 
vaatamas nii lasteaialapsi kui 
gümnasiste. „Etendus oli 
imeilus ja suurepäraselt lavas-
tatud. Oli tunda, et väga põh-
jalikult on mõeldud publiku 
peale, sellele, et vaatama tule-
vad lapsed. Lisaks väga heale 
tantsule rõõmustasid publi-
kut erakordselt kaunid kos-
tüümid ja lavakujundus,“ kii-
tis Nõgu.

Rakveres algas balletihooaeg

Peakorraldaja tõi esile ka 
kaasaegseid võtteid nagu vi-
deoprojektsioonid veest, lu-
mest, langevatest lehtedest. 
„Laste jaoks oli see kõik vi-
suaalselt väga köitev ning 
tunda oli, et produktsiooni 
taga on professionaalne tea-
ter.“

Balletipäevad saavad oma 
tegeliku alguse aga 2. mail, 
kui Rakvere Teatri suure saali 
laval saab vaadata Rah-
vusooper Estonia rahvusbal-
leti tantsijate esituses eten-
dust „Jazz-balleti klubi“. „Pa-
raku on nii, et Estonia suured 
balletietendused Rakvere 
Teatri lavale ei mahu,“ tõdes 
Nõgu. „Nii saamegi siin näha 
natuke teist laadi etendust. 
Aga samas võin öelda, et kui 
traditsioonilisel balletieten-
dusel on kohal ka orkester, 
siis selleski lavastuses kasuta-

takse elavat muusikat.“
Peamiselt on balletipäevad 

aga väga noorte baleriinide 
pärusmaa. Nädala jooksul esi-
nevad Kaurikooli tantsijad 
mitmetes koolides ja lasteae-
dades. Suurim ettevõtmine 
on laupäeval, 6. mail Rakvere 
Teatris toimuv Rakvere laste 
balletigala, kus lisaks siinsete-
le tantsijatele astuvad üles 
Kerava Balletikooli õpilased 
Soomest, Eesti Tantsuagen-
tuuri tantsijad, Tallinna Bal-
letikooli õpilane Kaito Kuro-
kawa Jaapanist ja vabakutseli-
ne balletitantsija Mehis Saa-
ber Rakverest.

Samal perioodil toimuvad 
Jõhvis ka balletifestivali kont-
serdid. 5. ja 6. mail saab seal 
näha Gruusia Riigiballeti 
etendust, juba 29. aprillil as-
tub aga Jõhvi kontserdimajas 
üles Pekingi Kaasaegse Tant-

su Teater.
7. mail toimub Jõhvis 

üle-eestiline laste balletigala, 
kus teiste seas astuvad üles 
Kaurikooli balletiõpilased. 
„Esitame seekord kaks etteas-
tet ja oleme kohal üsna suure 
koosseisuga, kokku 30 tantsi-
jat,“ rääkis Nõgu. 

Jõhvi Kontserdimaja ja 
Kaurikooli koostöös toimus 
tänavu taas laste joonistus-
võistlus „Minu ballett“. Selle 
võistluse parimatest töödest 
avatakse näitused nii Jõhvis 
kui Rakveres Art Cafés. 
Võistlusele laekus 169 tööd 
üle Virumaa, mõlemast maa-
konnast üsna ühepalju. Pari-
mate tööde tunnustamine va-
nusegrupiti toimub laste bal-
letigalal Rakveres. Näitus 
avatakse Rakveres 25. aprillil.

Noored balletiartistid tõid Rakverre 
ilu ja helgust.

Foto: Teater Vanemuine
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Mööblisalong Rakvere Vaala Keskuses

Kõiki tooteid võimalik soetada

JÄRELMAKSUGA

Kummutid ja riiulid alates 22€

Pehme
mööbel

SOODUSHINDADEGA!

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,
mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 5tm

Tel 5900 0140

Linnu talu müüb ettetellimisel (tel 5031485; 5017500) Hy-Line tõugu pruune ja
valgeid noorkanu 8 €/tk ning 11 kuud munenud pruune kanu 3 €/ tk järgmistes
bussijaamades:
REEDE 14.04 RING 1, tel 5644408 Jõgeva-Lääne- ja Ida-Virumaal:

RING 3, Rapla-Järvamaal

LAUPÄEV 15.04 RING 4 Jõgeva-Harju-Raplamaal

PÜHAPÄEV 16.04 RING 5, tel 55594530 Jõgeva-Järva-Lääne-Viru- ja Harjumaal:

RING 6 Jõgeva-Järva- ja Lääne-Virumaal

Jõgeva 8.30, Rakke
9.15, Väike-Maarja 9.45, Tapa turg 10.20, Kadrina 10.50, Rakvere Tõrma ristmik 11.30,
Sõmeru 12.00, Haljala 12.30, Kunda 13.00, Pada mõisa plats 13.20, Jõhvi turg 14.15,
Kiviõli 15.10, Sonda 15.30, Vinni 16.00, Roela 16.20, Laekvere 16.35, Simuna 17.00.

, tel 5644408: Järvakandi 10.50, Lelle 11.10, Türi raudteejaam
11.30, Väätsa 11.50, Paide kiriku plats 12.10, Koigi 12.40, Imavere 13.00.

, tel 55594530: Põltsamaa turg 9.00 ,
Kose 10.30, Rapla turg 11.30, Märjamaa kiriku plats 12.20.

Põltsamaa turg 9.00, Peetri 9.50, Ahula 10.20, Jäneda 10.35, Aegviidu 10.50, Soodla
11.10, Kostivere 11.30, Aruküla 11.50, Lagedi 12.10, Jüri Kiriku plats 12.30, Vaida 12.50,
Kose 13.15, Puurmani 14.30. , tel 5644408:
Tabivere 8.45, Kaarepere 9.00, Jõgeva bussijaam 9.20, Vaimastvere 9.35, Vägeva 9.50,
Koeru 10.20, Järva-Jaani 10.40, Roosna-Alliku 11.00, Aravete 11.30, Käravete 11.45,
Tapa turg 12.05, Kadrina 12.35, Haljala 13.20, Rakvere Tõrma ristmik 13.45, Väike-Maarja
14.30, Rakke 15.00.

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

MÜÜGIL UUS KARDIN

JA
KARDINAKANGAS

JÄÄNUD VEEL

1 PÄEV!

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes
värske sealiha, kotletid, snitslid

100% Eesti sealihast

Sealiha al

Grill-tooted al

2,29
2,95

/kg
/kg

€

€

+372 5851 9518

•

Tel 5333 0216

E-R 9.00-18.00

enitrek@enitrek.ee

Nortsu tee 2, Rakvere

www.enitrek.ee

AUTOREMONT JA

HOOLDUS

PIDURITE REMONT

AUTO JA

RASKETEHNIKA

KLIIMASEADMETE

REMONT JA TÄITMINE

REHVITÖÖD

VARUOSAD

•

•

•

•
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