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Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus 
toimus aprilli alul 
kohtumisõhtu kirjan-
dusteadlase ja literaa-
di, ajakirjaniku ja 
TLÜ emeriitprofesso-
ri Rein Veidemanni-
ga, kes kõneles elust 
kirjanduses ja kirjan-
dusega.

Ülle Kask

„Kuidas minust sai kirjanik, 
mida ma nüüd natuke ka 
olen,” esitas ta enesele küsi-
muse ja vastas, et ta on mõnes 
mõttes klassikaline näide lite-
raadist, kellelt 18.-19. sajandil 
oodati, et nad valdaksid sõna.

„See tähendab seda, et sul 
peab olema aukartus sõna ees, 
sul peab olema vastutus sõna 
ees. Ja sa pead teadma seda, et 
alguses oli sõna, nagu raama-
tute raamatus Piiblis on öel-
dud,“ selgitas ta.

„Võin öelda seda, et kirjan-
dus sünnib kirjandusest. Ja 
see on ikka üksjagu tühi jutt, 
et võtad kätte sulepea ja oled 
kohe kirjanik. Väga harva 
esineb, aga üldiselt ikka peab 
olema midagi enne lugenud,” 
rõhutas kirjandusteadlane 
veendunult.

„Sest sõna peab olema kui-
dagi sinusse jõudnud. Et sa 
oskad vaadelda inimesi ja 
sündmusi, oskad, tahad ja 
suudad neid sõnadesse üle 
kanda. Ja sealt edasi muidugi 
kujundid – iga sõna, kogu 
etümoloogia ja niiöelda sal-
vestamine. Iga raamat suhtleb 
lugejaga ja läbi raamatu lugeja 
suhtleb iseendaga,” tõdes ta.

„Minu saatuseks on saa-
nudki sõna. See sai vast algu-
se juba 1954. aastal, kui ma 
läksin kooli.”

Veidemann rääkis, et esi-
mene raamat, mille ta ise läbi 
luges, oli Juhan Kunderi 
„Imelik peegel”. Põhikoolis 
sai aga tulevasele literaadile 
saatuslikuks armumine ema-
keele õpetajasse. „Ja kusagil 
tollel ajal minu krõks käis,” 
rääkis Veidemann, kelle esi-

1934: hukatuslik 
Saratovi silla purunemine

Sillaõnnetused võivad olla väga traagiliste tagajärgedega. 
Hiljuti purunes uhiuus jalakäijatele mõeldud sild Miamis, 
kus sai surma kuus inimest. Kuid ajaloost on teada veelgi 
kohutavamaid sillakatastroofe, millest üks leidis aset täpselt 
84 aastat tagasi Nõukogude Liidus.

Saratovi linn asub Volga jõe paremal kaldal, aga selle vas-
tas, jõe vasakul kaldal on Engelsi linn. Kahe linna ühenda-
miseks ehitati 1930. aastatel pikk raudteesild üle Volga.

Tegelikult hakati silla ehitamise võimalusest Saratovisse 
esmakordselt rääkima juba 1892. aastal, kuid erinevatel 
põhjustel ei saanud mõttest asja.

Töödega alustati 1930. aastal, kusjuures mõlemalt kaldalt 
hakati samaaegselt ehitama ja kaks brigaadi pidid jõe keskel 
lõpuks kokku saama. Järgmisel aastal oli ehitustöödega 
ametis juba enam kui 1300 inimest ning lisaks spetsialistide-
le kasutati ka vabatahtlike ja vangide abi. Paljud tööd tuli ära 
teha käsitsi: näiteks kuni 200-kilosed konstruktsioonid vee-
ti kohale tööliste endi poolt ja vaid raskemate jaoks kasutati 
kraanasid.

Silda ehitati kaua ja tööd kulgesid väga vaevaliselt, kõik 
toimus üle kivide ja kändude. Sild pidi valmis olema 15. 
veebruariks 1934, kuid sel kuupäeval oldi veel kaugel silla 
avamisest. Seepärast vallandati sillaehitusega tegelenud or-
ganisatsiooni kogu juhtkond.

Kuid see ei päästnud katastroofist ja pool aastat hiljem, 
13. aprillil 1934 leidis aset suur tragöödia. Mitme tehnilise 
vea tõttu (poldid olid kehvasti kinnitatud ja kraanad tööta-
sid vales tempos) purunes üks sillaosa mitmeks tükiks.

Õnnetus toimus lõunasöögi ajal, kui paljud töölised kinni-
tasid aja kokkuhoiu mõttes keha otse töökohal. Avarii pais-
kas kõik sillapostide tugede neljandas vahekäigus olnud ini-
mesed ühe hetkega jõkke, mis oli veel kaetud jääga. Kukku-
des 14 meetri kõrguselt, läbistasid inimesed oma kehadega 
sulama hakanud jää.

Pääsemiseks polnud mingit võimalust, sest ümberringi oli 
jää, mis ei andnud võimalust ujuda. Teisalt polnud jää enam 
nii tugev, et oleks inimeste raskust välja kannatanud. Lisaks 
takistas liigutamast paks ja soe riietus ning ka allakukkumi-
sel saadud vigastused mängisid oma osa.

Kõik, kes sillalt jõkke prantsatasid, sinna ka jäid. Kui palju 
inimesi tookord hukkus, pole teada, kuid enamik ajaloolasi 
peab tõenäoliseks, et surma võis saada umbes 150 inimest 
või isegi rohkem. Täpsemaid andmeid pole arhiivimaterja-
lidest avastatud, kuigi Saratovi silla ehituse kohta on säili-
nud umbes 150 kilogrammi dokumente.

Kuigi Nõukogude Liidu ametivõimud ja ajakirjandus vai-
kisid nõukoguliku kombe kohaselt selle tragöödia täielikult 
maha, siis Saratovi kohalikus ajalehes valgustati süüdlaste 
üle toimunud kohtuprotsessi. 1934. aasta septembris ilmu-
nud artiklis „Sillaavarii süüdlased proletaarse kohtu ees” kir-
jutati, et kohtualuste pingis olid ehituse ülem, peainsener, 
töödejuhataja, kraanatööde brigadir ja ehitustrusti tehnika-
direktor. Kohtus tõestati, et süüalused olid teadlikud ehitus-
vigadest sillapostide neljandas vahes, kuid sellegipoolest las-
ti töölistel edasi töötada.

Pärast traagilist õnnetust anti järelevalve selle strateegilise 
objekti üle NSV Liidu kaitseministeeriumile. 17. mail 1935. 
aastal toimus pidulik avamine ja 1730 meetri pikkune sild 
võeti kasutusele. Tollal oli see suurim sild Euroopas.

Allan Espenberg

Professor Rein Veidemanni saatuseks on sõna

Professor Rein Veidemann kirjutab autogrammi luuleraamatusse „Lausungid ja pausid. Fuu-
ga”.

Foto: Ülle Kask

mene eesti keele õpetaja Pär-
nu lähedal Räämal oli era-
kordselt range ja erakordselt 
ilus naine.

Aga tal oli ka silma, et näha, 
kellel on annet. Oma esimeste 
kirjatööde eest sai tulevane 
kirjanik eranditult kõik nel-
jad. „Ükskord ma läksin õpe-
taja juurde ja ütlesin, et pole 
ühtegi viga. Tema vastu, et 
olen võimeline veel enamaks, 
ja hiljem hakkasid tulema ka 
viied,” meenutas Veidemann.

Ülikooli mentor
„Kui ma kohtusin oma tule-

vase mentoriga, määras tema 
ikka väga palju minu saatust 
ja elu,” rääkis Veidemann.

„Valmar Adams – luuletaja, 
õpetaja, õpetlane, erakordselt 
arrogantne ja erandlik kuju 
eesti kirjandusloos andis mei-
le Tartu Ülikoolis sissejuha-
tust vene kirjandusse.”

Elavalt žestikuleerides kõ-
neles Veidemann, kuidas 
Adams auditooriumisse sise-
nes, mütsi varna viskas ja 
mantli takka järele ning hak-
kas rääkima bõliinadest. 
Õpetlasel oli insuldi tagajärjel 
üks suupool natuke viltu, üks 
silm pilukil ja teine sellevõrra 
suurem. Tal oli tugev ja või-
mas jõuline nina, Sokratese 
koljuga pea, kasvult pikk 
mees. Kolm minutit rääkis 
bõliinadest, seejärel hakkas 
rääkima oma loomingust ja 

luulest.
„Ma olin loomulikult pöö-

rases vaimustuses. Ja nii ma 
jäingi tema orbiidile, hakka-
sin tema luulest ja esseistikast 
kirjutama. Adams, sündinud 
1899 ja surnud 1993, elas vä-
ga pika elu nagu dissident, ol-
les kõikide võimudega pa-
huksis. Kui sakslased tulid, 
pandi ta Tartu vanglasse, pä-
rast aga venelaste poolt kinni. 
Tema asumiselt tagasitulemi-
se päevik – „Mõttepäevik”, on 
Tuglase marginaalidega võr-
reldav. Lugege neid!” rõhutas 
kirjandusteadlane.

Nõukogude aeg
1986. aastal debüteeris Vei-

demann artiklite ja esseede 
kogumikuga „Olla kriitik...”. 
Ta tõi ilmeka näite, kuidas 
loovisikutele nõukogude ajal 
töö eest tasuti.

„Artiklite kogumik ilmus 
tiraažiga 15 tuhat eksemplari. 
Väga vähesed lugesid seda siis 
ja praegu üldse ei loe, aga ma 
sain honorari 3200 rubla. La-
da auto maksis 7200 rubla. 
Toonased kirjanikud, näiteks 
Enn Vetemaa ja Jaan Kross 
kirjutasid ühe raamatu aastas 
ja elasid nagu kröösused. Nii 
et jah, ühelt poolt nõukogude 
ajal kontrolliti ja oli tsensuur, 
aga teiselt poolt, kirjandus ja 
looming oli hinnatud,“ rääkis 
Veidemann.

„Nüüd, viimasel Eesti ajal 

ilmunud raamatute eest pole 
ma saanud ühtegi senti hono-
rari. Kultuurkapitalilt olen 
saanud toetust, mis on läinud 
kirjastusele, nii et null und 
nichts,” jätkas ta.

Järgmised pöörded Veide-
manni elus leidsid aset 1980. 
aasta algul, kui ta kutsuti aja-
kirja Looming peatoimetaja 
asetäitjaks ja 1986. aastal, mil 
hakkas ilmuma kahes keeles 
ajakiri Vikerkaar/Raduga.

„Mina olen selle esimene 
peatoimetaja,” ütles Veide-
mann ja pajatas, kuidas ta 
püüdis Paul-Eerik Rummot 
ära rääkida, et too kirjutaks 
ajakirja avaluuletuse. Kuna 
Rummo luuletused olid tollal 
tsensuuri kinni jäänud, ei ol-
nud luuletaja esialgu nõus.

„Ma olin partei liige, kuidas 
siis muidu, ja kasutasin tutvu-
si ideoloogiaasutuses, et ehk 
õnnestub Rummot aidata, et 
tema „Saatja aadress” ilma 
kärbeteta ilmuks, aga ei. Täiel 
kujul ilmus see alles 1990. 
aastal. Avaluuletuse Rummo 
Vikerkaarele kirjutas ja see il-
mub siiamaani ajakirjas.

„See on minu elu üks õnne-
likumaid hetki,” lausus emot-
sionaalne Rein Veidemann. 
„See on prohvetlik luuletus 
kogu järgnevale ajastule, mis 
tõi Loomeliitude pleenumi 
1988. aastal, laulva revolut-
siooni ja lõpuks viis meid ise-
seisvusele.”
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Ettevõtluse Arenda-
mise Sihtasutus toe-
tab 11 väikesadama 
arendamist kahe mil-
joni euroga, teiste 
hulgas sai rahastuse 
Eisma sadam.

Liisi Kanna

EAS toetab Eisma sadama 
arendamist rahvusvahelise 
konkurentsivõimega sihtko-
haks ligi 127 500 euroga. 
Toetuse abil viiakse sadam 
kooskõlla kõikidele külalissa-
damale esitatavate nõuetega, 
lisaks parendatakse ja luuakse 
juurde sadama tugi- ning mu-
gavusteenuseid.

MTÜ Eisma Sadama juha-
taja Tiiu Pedaja sõnul on pea-
misteks toetuse raames ellu 
viidavateks tegevusteks sada-
ma süvendustööd. „Senini on 
suhteliselt madal sissesõidu-

tee ja akvatoorium olnud 
peamiseks takistuseks suure-
mate süvistega alustel saabu-
vate mereturistide vastuvõ-
tuks Eismal,“ märkis Pedaja.

Juhataja avaldas lootust, et 
sügavam akvatoorium ja sis-
sesõidutee tagavad parema 
ohutuse ja toovad sadamasse 
rohkem välisturiste. „Süven-
dustööd loodame lõpule viia 
2019. aasta juuli kuuks,“ ütles 
Pedaja.

Lisaks rajatakse tugi- ja 
mugavusteenustena Eisma 
sadamasse köök toitlustuse 
pakkumiseks ning multi-
funktsionaalne spordiväljak. 
Samuti hakatakse vastu võt-
ma sorteeritud jäätmeid, 
luuakse võimalused wc ja 
duši kasutamiseks erivajadus-
tega inimestele ning pesuma-
sina ja kuivati kasutamiseks. 
Pakutakse ka grillseadme, 
jalgrataste ja SUP-laudade 
renti.

EASi juhatuse liikme Sigrid 
Harjo sõnul on toetuse ees-

Esmaspäeval toimus Rak-
vere spordikeskuses 
SPIN-programmi tutvustav 
avaüritus. 2015. aastast tegut-
senud programm õpetab 
noortele lisaks jalgpallimän-
gule erinevaid eluks vajalikke 
oskusi nagu võistkonnatöö, 
enesedistsipliin, konfliktide 
ennetamine ja eesmärkide 
seadmine. Vähemate võima-
lustega piirkondade noortele 
suunatud programm tegutseb 
seni edukalt Tallinna, Narva 
ja Kohtla-Järve linnades, äsja 
laieneti Tartusse.

Rakvere abilinnapea Triin 
Vareku sõnul tutvustas ideed 
linnavalitsusele Rakvere po-
litseijaoskonna piirkonnava-

nem Kristi Fuchs. „Esimene 
infovahetus oli 2017. aasta 
detsembris ja pärast seda hak-
kasime vaikselt mõtlema, 
millised oleksid koostöö- 
ning rahastusvõimalused. 
Kuulsime SPINi eestvedajate-
ga kohtudes ka neilt väga ins-
pireerivaid lugusid, kuidas 
piirkondades, kus SPIN on 
mõned aastad tegutsenud, on 
kaasatud noorte hulgas mär-
gatavalt paranenud enesedist-
sipliini, meeskonnatöö, ees-
märkide seadmise jms osku-
sed,“ rääkis Varek.

„Mul on hea meel, et väga 
lühikese ajaga leidusid kõik 
vajalikud koostööpartnerid 
programmi ellukutsumiseks 

Rakveres,“ lisas ta.
Rakvere politseijaoskonna 

noorsoopolitseinik Kady Tii-
nas märkis, et info 
SPIN-programmi kohta jõu-
dis nendeni läbi positiivsete 
näidete teistes Ida prefektuuri 
piirkondades, kus see juba 
toimib.

„Kuna SPIN on kogukon-
naprogramm, kus turvalisuse 
loomisel on väga suur osa, on 
politsei roll ennekõike käia 
noortega suhtlemas ja võima-
lusel kaasa mängimas. Seeläbi 
saavad politseinikud näidata, 
et tegemist pole lihtsalt kau-
gelejääva karistusorganiga, 
vaid luust ja lihast toredate 
inimestega, kes aitavad prob-

leeme lahendada,“ selgitas ta 
politsei rolli programmi ellu-
rakendamisel.

SPIN-programmi kommu-
nikatsiooni- ja arendusjuht 
Andrei Liimets tõi samuti 
esile kogukonna mõõdet. 
„SPIN on kogukonnaprog-
ramm, mille toimimisse pa-
nustab lai võrgustik, kus iga-
ühel üksinda oleks palju kee-
rulisem noori positiivselt 
mõjutada. Sealhulgas on ko-
halik omavalitsus, lastekaitse, 
politsei, spordiklubid, Eesti 
Jalgpalli Liit, ministeerium, 
vabaühendused ja ärisektori 
toetajad,“ loetles Liimets.

Lisaks rõhutas ta selle tões-
tatud mõju noortele. „Oleme 

algusest peale püüdnud sil-
mas pidada, et programmist 
tulenev kasu noortele oleks 
mõõdetav – et teaksime kind-
lalt, kas SPINis osalemisest ka 
päriselt midagi lisaks lõbusalt 
veedetud ajale külge jääb. 
Kolme tegutsemisaasta põhjal 
võime tänaseks tõdeda, et 
aasta osalenud noortel para-
nevad nii käitumishinne kui 
õpitulemused. Rääkimata 
ohtratest lugudest, kui palju 
indu ja julgust nad on SPINis 
osalemisest saanud,“ selgitas 
Liimets.

Välja tasub ka tuua, et 
SIPN-programmi tunnustati 
2017. aastal nii Euroopa Ko-
misjoni kui rahvusvahelise 

jalgpalliorganisatsiooni 
UEFA poolt Euroopa ühe sil-
mapaistvama noortealgatuse-
na.

Rakveres alustab tööd tree-
ninggrupp poistele vanuses 
10-14. Noori asuvad treeni-
ma Jaak Proosa ja Kady Tii-
nas. Andrei Liimets kinnitas, 
et osalejate arvule ja prog-
rammist osavõtmise ajale pii-
ranguid ei ole. „Tallinnas 
alustasime 2015 ja mitmed 
noored osalevad tänaseni,“ 
sõnas ta.

Liisi Kanna

Rakveres alustas spordipõhine arenguprogramm

Eisma sadam sai toetust

märgiks aidata kaasa tervikli-
ku väikesadamate võrgustiku 
loomisele Eesti rannikul, kus 
sadamateenuste kättesaada-
vus on tagatud iga 30 mere-
miili tagant. „Sellise tiheduse-
ga sadamavõrgustik võimal-

dab harrastusmeresõitjatel 
mõistliku pikkusega päeva-
teekonnaga Eesti vetes liiku-
da nii, et oleks võimalik sada-
mas ööbida,“ selgitas Harjo.

„Lisaks sadamavõrgustiku 
tihedusele on oluline külasta-

jatele kõikide vajalike teenus-
te olemasolu sadamas, mis 
ühelt poolt meelitaks alustega 
saabujaid sadamasse jääma pi-
kemalt kui üks öö, ning tei-
selt poolt tooks piirkonda 
maismaad pidi saabuvaid kü-

lastajaid,“ lisas ta.
Väikesadamate võrgustiku 

arendamise toetust sai küsida 
summas kuni 200 000 eurot 
ühe projekti kohta, vooru 
eelarve oli kaks miljonit eurot 
ning sellega sai EAS toetust 
anda kokku 11 projektile.

Tallinnast idapoole jääval 
põhjarannikul toetatakse li-
saks Eismale Hara, Kabernee-
me ja Narva linna sadamaid. 
Tallinnas toetatakse Kaku-
mäe sadamat ja Lennusada-
mat ning linnast läänepoole 
jääval põhjarannikul Dirhami 
ja Alliklepa sadamaid, Pärnus 
Pärnu Jahtklubi jahisadamat, 
Vormsil Sviby väikelaevasa-
damat ja Saaremaal Triigi 
väikelaevasadamat.

Esimesse taotlusvoori lae-
kus kokku 17 taotlust ko-
gusummas veidi üle kolme 
miljoni. Ees ootab ka teine 
taotlusvoor, mille eelarveks 
on kolm miljonit eurot ja see 
peaks avanema kahe aasta 
jooksu.

Eisma sadam 2016. aasta merepäeval.
Foto: eismasadam.ee
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RAKVERE 

KULTUURIKESKUSE DIREKTORI

Rakvere Linnavalitsus võtab tööle 

KULTUURIKESKUSE DIREKTORI  PEAMISED TÖÖÜLESANDED ON:

OMALT POOLT PAKUME:

KANDIDAADILE ESITATAVAD NÕUDED:

TASUB TEADA/TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

Seda, et suhtlemisel lem-
mikloomaga on loomaoma-
nikule tervistav mõju, on loo-
maarst Tiina Toomet lapsest 
saadik teadnud. Kuid selles, et 
kassidel võivad olla tervenda-
javõimed, oli tal isiklikult 
võimalus veenduda alles täis-
kasvanueas.

„Muistsed egiptlased koht-
lesid kasse nagu jumalaid. 
Ilmselt polnud kasside ter-
vendavad võimed saladuseks 
juba toona. Kuigi kassid ei 
pruugi olla päris jumalad, on 
nad vähemasti meditsiiniline 
ime ja suurepärane abivahend 
elus stressiga toime tulekuks. 
Kassid on tõepoolest ühed 
parimad holistilised terven-
dajad maailmas, olgu siis 
probleemiks depressioon, 
ärevus, stress või mõni füsio-
loogiline tervisehäda,“ arvas 
loomaarst Tiina Toomet.

Ise sai ta kassi tervendavat 
toimet kogeda Türgis. „Jäin 
külaskäigul sõbranna juurde 
haigeks. Tõenäoliselt reisiä-
revusest ja seal külmetamisest 
sain mingi viiruse – hääl kä-
hises, külmavärinad, palavik,“ 
jutustas loomaarst.

„Ööbisin Istanbulis tuttava 
juures, kes pidas kahte kassi. 
Üks oli täielik memmekas, 
puhas sülekass. Teine aga – 
üleni valge, majesteetlik, ni-
meks Lumi – ei teinud mi-
nust üldse välja. Proovisin siis 
oma palavikuga magama jää-
da, kui keset ööd tundsin 
mingit raskust rinnal. See 
„kass, kes kõnnib omapead“ 
oli öösel mulle kaelaauku ma-
gama roninud! Ei hakanud 
teda ära ajama ning juba 
hommikul tundsin end kor-
dades paremini. Minu jaoks 
on tegu täiesti seletamatu 

juhtumiga,“ vangutas Too-
met pead.

„Aga mulle meeldib mõte, 
et Lumi tegi mu terveks. Ar-
van, et kassid tunnetavad ini-
mese haigust ning oskavad 
inimest tervendada,“ lisas ta.

Aastate jooksul on Toomet 
kogunud lemmikloomade 
tervendava toime kohta hul-
ga teadusinfot.

„Eestlaste keskmisi tervise-
näitajaid arvestades võib kõi-
ge olulisemaks pidada fakti, et 
kassipidajatel on väiksem sü-
dameinfarkti oht. Minnesota 
Ülikooli Stroke’i instituudi 
uurijad jälgisid 10 aasta jook-
sul pea 4500 täiskasvanut va-
nuses 30-75 aastat ning leid-
sid, et kassipidajatel on 30 
protsenti väiksem risk surra 
südameinfarkti kätte võrrel-
des inimestega, kel kodus 
kassi polnud,“ rääkis Toomet.

Loomaarst selgitas, et kas-
sid tekitavad nurrudes vibrat-
sioone sagedusel 20-140 Hz, 
mis mõjub teraapiliselt mit-
mete haiguste puhul. „Hiljuti-
sed uuringud kassi nurrumise 
võnkesageduse kohta näita-
vad, et sellel võib olla kehale 
raviv toime – sealhulgas 
stressi maandav, hingamis-
probleemide korral aitav, ve-
rerõhku alandav, haavade, li-
haste vigastuste ja põletike 
paranemist kiirendav, süda-
meatakke ennetav ja luid tu-
gevdav mõju.“

Lisaks rääkis Toomet, et 
kassid ja koerad mõjutavad 
ühe erilise hormooni – oksü-
totsooni taset meie veres. See 
on hormoon, mis tekitab hea 
enesetunde, seostatakse ar-
mumise ja armastustundega, 
sel on kehale erakordselt ter-
vendav toime. Kassi silitami-

ne vähendab stressi ja ärevust 
kiiremini kui ükski teine 
meetod. 

Ühes teises uuringus vaa-
deldi tema sõnul lemmikloo-
made mõju eakate inimeste 
meeleolule ja elukvaliteedile. 
Juba pooleaastane lemmik-
loomateraapia vähendas neil 
depressiooni sümptomeid, 
nende elukvaliteet paranes ja 
funktsionaalne toimimine sa-
muti.“

Uuritud on ka kodulooma-
de mõju lastele ning leitud, et 
lapsed, kes kasvavad koeraga 
kodus, on oma esimesel elu-
aastal 31 protsenti tervemad 
kui nende eakaaslased, kelle 
kodus pole koera. Samamoo-
di on lood kasside lähedusega, 
mil immuunsüsteem on 6 
protsenti tugevam kui loo-
mavabas kodus kasvanud lap-
sel.

„Lemmikloom on lihtsalt 
kaaslane. See on kõige täht-
sam põhjus, miks lemmikut 
üldse endale võtta. Ta on alati 
rõõmus sind nähes, armastab 
sind tingimusteta. Ta ei kriti-
seeri sind ega anna sulle hin-
nanguid. Ta on lihtsalt sõber, 
seltsiline, kaaslane,“ ütles 
Toomet.

„Vanemas eas tunnetavad 
paljud inimesed ka Eestis sa-
geli üksildust – lapsed on 
kaugel, sõbrad muudkui kao-
vad kõrvalt. Koerad hoiavad 
ära eraklikkust, see on kogni-
tiivse taandarengu ja haiguste 
ravis väga oluline. Koer an-
nab igale inimesele veel ühe 
põhjuse üles tõusta – ma pean 
üles tõusma ja oma sõbra eest 
hoolitsema,“ jätkas ta.

Kaire Kenk

Loomaarst Tiina Toomet: 
kass on holistiline tervendaja

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

• Otsin lapsehoidjat kahele lapsele 
vanuses 3 ja 4 aastat. Laste hoidmine 
toimuks nende enda kodus. Tõenäoli-
selt toimuks hoid õhtustel aegadel ja 
nädalavahetustel. Tasu kokkuleppel! 
Eelnev kogemus peab olema olemas, 
anna endast mulle märku, kui oled 
huvitatud! Rohkem informatsiooni tel 
5343 0496 

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

• Soome põllumajandusse vajatakse 
ühte meesterahvast. Tel 5801 5321

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

• SOL Baltics pakub tööd Tapa Kaitse-
väe objektil puhastusteenindajatele 
(Loode tn 35, Tapa). Tööaeg E-R. Töö-
tasu alates 3,60 € tunnis. Siseruumide 
koristus, kontor, duširuumid, wc-d, 
garaaž. Lisainfo telefonil 674 7399 või 
5332 5299

• Sooviks hooldajat eakale naisele, 
ööbimisega Rakvere keskuses. Hind 
kokkuleppel! Tel 5612 0920 või 672 
1483

• Toitlustusettevõte vajab nõudepe-
sijat/abikokka. Töö toimub graafi ku 
alusel 10-22. CV saata kaukaasiagrill@
hot.ee või tel 5810 2416

• Pakun tööd noorpensionärile, kellel 
oleks olemas B-kategooria juhiload. 
Välimüük, kohapeal abistamine, tasu 
kokkuleppel. Võiks asuda Rakveres või 
selle lähiümbruses. Tel 528 5416

• Duo Takso pakub tööd taksojuh-
tidele. Tel 528 2659

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

• Pakume ehituslast tööd. Nõudmised 
kanditaadile: ehitusalane kogemus 
või koolitus, oskus töötada iseseisvalt, 
korrektsust, vastutusvõime, täpsus ja 
töökus. Tööd saavad: plaatija, müür-
sepp, krohvija, maaler, üldehitaja, 
katusepaigaldaja, mööblipaigaldaja, 
fassaaditööline. CV saata: taresanee-
raus@gmail.com. Tel 5557 8781
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

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

TÖÖ/KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

Teamwood OÜ Rakvere 
üksus otsib oma meeskonda 

uusi töölisi. Otsime 
puidupingi operaatorit ja 

teisi töölisi. 
Huvi korral võta ühendust 

tel 529 4859 Aivar või 
saatke enda CV aadressil: 
aivar@teamwoodtimber.com

Art Cafe pakub tööd 
kokale.

hotell@artcafe.ee 
Tel 32 32060

• Pakun tööd kolmele müürimehele 
eramu seinte valmistamisel Rakveres. 
(Fibo 200 otsatapiga). Töö algus mai 
keskpaik. Tel 509 3692, Rein

• Otsin ehitustöölist välitöödele 
Soome. Tel 529 9241

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

Metallitöödega 
tegelev ettevõte 
Väike-Maarjas

otsib oma 
meeskonda

TREIALIT, 
KEEVITAJAID, 

LUKKSEPPASID.
Info telefonil 

502 9342

Pakume tööd 
puhastusteenindajatele 

Rakvere Spordihallis. 
Töö on osalise tööajaga ja  

graafi ku alusel 
(varahommikust lõunani).

Tel 5259495

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

• Kutsume teid hispaania keele kur-
sustele neljapäeva õhtuti Rakvere Kul-
tuurikeskuses. Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com 
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KUHU MINNA

Lääne-Virumaa Diabeetikute Selts
Diabeetikute ja Parkinsoni seltsid korraldavad 18. aprillil kell 13 Targas 
Majas ruumis 114 ürituse „Kuidas iseendaga paremini toime tulla“. Üritu-
se viib läbi Anu Joonuks. Palume kõiki kohale tulla, sest pärast toimub ka 
üldkoosolek, 2017. a aastaaruande kinnitamine. Helje ja Malle

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22, kella 23ni sissepääs tasuta! (va 21. aprill)
Pilet 2 eurot
14. aprill retro jämm, VDJ Martineero
21. aprill ansambel Respekt, parimad tantsulood valib välja DJ Ailan 
Kütt, pilet 5 eurot

Biore
17. ja 24. aprill nõelravi, Arina Grigorjani vastuvõtt – 25 eurot
5., 12., 19. ja 26. aprill tervise testimine, gluteeni-laktoositundlikkuse 
määramine, Eve Heinmetsa vastuvõtt – 30 eurot
26. aprill sõltuvusevastased kõrvanõelad, dr Mihkel Veskimägi vastuvõtt 
– 25 eurot
Kiropraktika-seljaabi igal esmaspäeval, kolmapäeval – 40 eurot, lapsed/
pensionärid 35 eurot

Rakvere Teater
13.04 kl 19.00 Puudutada kuud esietendus Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
13.04 kl 19.00 LA H US Rakvere Teatri väike maja (lav. Üllar Saaremäe)
19.04 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere Teatri suur maja (lav. Eili 
Neuhaus)
19.04 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. Urmas 
Lennuk)

Rakvere kolledž
20. aprill Hõbeakadeemia loeng „Maastikust ja kultuurist ja kultuurmaas-
tikust“, Hannes Palang, Tallinna Ülikooli inimgeograafia professor. Rak-
vere kolledž Pikk 40 kell 12, osalustasu 2 eurot
4. mai Hõbeakadeemia loeng ja hooaja lõpetamine, Marko Torm, Rakve-
re linnapea. Rakvere kolledž Pikk 40 kell 12, osalustasu 2 eurot

Rakvere kultuurisündmused
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus „Suhted“ Rakvere Teatris
9.-31. märts näitus „Sümbolite arhitekt Kotli“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
20. märts-14. aprill Margit Kaare portreenäitus „Eluuni„ Rakvere Gale-
riis
2.-30. aprill Karola Ainsare isikunäitus Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gus
14. aprill kell 14 Ukraina kaasmaalaskonna Barvinok kontsert „Eestimaa 
on meie südametes“ Rakvere Rahvamajas
14. aprill kell 19 Kaunimate Aastate Vennaskond kontserdiga „Kaunimad 
25aastat me elus“ Rakvere Teatris
14. aprill kell 20 Kevadõhtu legendid Rakveres: Karl-Erik Taukar Band, 
Virus (RUS), 2 Quick Start, Rakvere Spordihallis
17. aprill-12. mai kevadnäitus „Sada“ Rakvere Galeriis
18. aprill kell 18 kammerkontsert „Muusikatund Otsa kooliga“ Kaurikoo-
lis, esinevad klassikasuuna lõpetajad
20. aprill kell 19 Jazzkaar: Hannah Epperson, Targas Majas
21. aprill kell 22 Jazzukohvik: Live CORPO (SWE), Rakvere Teatrikoh-
vikus
22. aprill kell 19 R.A.A.A.M.i etendus „Hullumeelse päevik“ Rakvere 
Teatris
23. aprill kell 19 Jazzkaar: Delbecq 3, Rakvere Rahvamajas
24. aprill kell 19 poeetiline tantsulavastus „Casanova: põlev jää“ Rakvere 
Teatris
24. aprill kell 19 muusikaviktoriin Rakvere Teatrikohvikus
25. aprill kell 19 RT Esitleb Fine5 „25 Tantsu“ Rakvere Teatris 

Rene Nõmmik on Kundas 
sündinud, üles kasvanud ja 
keskkooli lõpetanud tantsu-
kunstnik, kes on viimased nä-
dalad veetnud Rakvere Teatri 
proovides, et luua liikumine 
täna esietenduvale lavastusele 
„Puudutada kuud“.

Nõmmiku sõnul on tants 
väga lai mõiste. Peol kellegagi 
tantsides on see eelkõige või-
malus suhtlemiseks ja lõõgas-
tumiseks. Lavale viies muu-
tub tants kunstiliigiks, mille 
kaudu saab edastada mingit 
mõtet või sõnumit.

Laval väljendub tants liiku-
miskeeles, mida võivad toeta-
da ka muud vahendid nagu 
muusika, valgus, kostüümid. 
Tantsuetenduses saab kasuta-
da ka üsna arusaadavaid ke-
hakeelseid märke, nagu näi-
teks kehahoiuga seonduvad. 
„Õnnetu ja kurb inimene on 
alati kössis, õnnelik inimene 
käib rind ees, sest ta tunneb, 
et elu kannab teda,“ selgitas 
Nõmmik.

Tantsukunstnik leiab, et 
tantsukunst on teatud määral 
animistlik, sest me oleme ke-
halised olendid. „See on nii, 
me pole lihtsalt aju. See ühis-
mõju, kuidas aju, keha ja süda 
töötavad, on väga huvitav asi, 
millest väga palju ei teata. Me 
ju ei tea, mis on hing, kus ta 

Pandivere Muusikafestival 
pakub 20. aprillil võimaluse 
saada osa kolmest erilisest 
kontserdist kaunis Muuga 
mõisas Lääne-Virumaal. 

Festivali avakontserdil esi-
neb uus Soome akustiline duo 
Pulkkinen & Moisio. Tuntud 
tegijate Timo Väänäneni 
(laul, akustiline kitarr) ja Juk-
ka Holmi (bandžo, mando-
liin, kitarr ) repertuaaris on 
traditsiooniline soome folk 
ning 80ndate ja 90ndate hitid. 
Nende eristuv stiil kombinee-
rib autorilaulu, folgi, bluusi ja 
kantri elemente ning vihjed 
poprokile hoiavad muusika 
värske ja huvitavana.

Teisel kontserdil astuvad 
üles Mauno Meesit ja Tiit Ki-
kas. Mauno Meesit, Eesti 
Muusikaauhindadel auhinna-

tud ja nomineeritud muusik 
ja helilooja, on kirjutanud 
muusikat mitmele teleseriaa-
lile ja teatrilavastusele ning 
teinud koostööd paljude Eesti 
ja välismaiste artistidega. 
Avalikkuse tähelepanu alla 
tõusis ta elektroonilise muu-
sika projektiga Sinine, mille-
ga ta on seni avaldanud kaks 
albumit Saksamaal. Kasutades 
efektiplokke, 1940. aastate 
mikrofone ja poognaga män-
gitud kitarre, esitab Mauno 
Meesit minimalistlikke ja 
põhjamaiselt minoorseid 
instrumentaale.

Koos Meesitiga on laval 
Tiit Kikas viiulil. Kikas on ol-
nud heliloojaks ja arranžeeri-
jaks rohkem kui saja muusi-
kaalbumi juures; loonud 
muusika enam kui kümnele 

filmile, telelavastustele ja raa-
diosaadetele; olnud helilooja 
ühele originaalmuusikalile; 
teinud muusikalisi kujundusi 
enam kui viiele teatrilavastu-
sele. Kirile Loo plaat „Lullabi-
es for Husbands“, mille kaas-
produtsendiks oli Tiit Kikas, 
jõudis Euroopa maailmamuu-
sika edetabeli (European 
World Music Chart) kahe-
kümne parima hulka.

Seekordne peaesineja Pro-
metheus and the Satyrs 
(Kreeka / Suurbritannia) on 
Londonis sündinud Kreeka 
bänd, mis on Daemonia 
Nymphe laulja ja liidri Spyros 
Giasafakise kõrvalprojekt. 
Daemonia Nymphe on tun-
tud kreeka instrumente kasu-
tav ja sealsest folkloorist mõ-
jutatud maailmamuusikat esi-

tav bänd, kes on teinud koos-
tööd erinevate nimekate 
muusikutega nagu näiteks 
Peter Ulrich (ex-Dead Can 
Dance), Dessislava Stefanova 
(London Bulgarian Choir), 
Psarantonis, Dimitra Galani, 
Alkinoos Ioannides and Loui-
sa John Krol.

Prometheus and the Satyrs 
loob ja esitab muusikat, mis 
samuti põhineb suuresti 
kreeka folkmuusika tradit-
sioonidel ja mütoloogial ning 
on hästi teatraalne. Bändi 
looming on tseremoniaalne, 
ühendades okultset ja maalä-
hedast ning nende muusika 
kõla on nii iidne kui ka täna-
päevane.

Risto Kukk

Pandivere Muusikafestival toob kevade Muuga mõisa

Tantsukunstnik Rene Nõmmik huvitub inimesest

Koostööd Rakvere Teatriga peab Rene Nõmmik väga huvita-
vaks.

Foto: Kristo Kruusman

asub, kui ta olemas on. Kui-
das ta tekib ja kuidas ta are-
neb,“ arutles ta.

Nõmmikule pakub oma 
töös eelkõige huvi inimene. 
„Mind huvitab inimene ja see, 
kuidas liikumise kaudu aval-
duvad tema mõtted, seisun-
did, olekud ja suhted,“ sõnas 
Nõmmik, lisades, et talle 
meeldib tantsu vaadata, seda 
luua, tantsijatega töötada. 
Siinjuures peab Nõmmik olu-
liseks, et tantsul säiliks selle 
salapära ja tõlgendamisvõi-
malus. „Liikumine on minu 
jaoks keel, mis on defineeri-
matu,“ ütles Nõmmik.

Erinevatel koreograafidel 

ehk tantsuloojatel on oma isi-
kupärane liikumiskeel. Kaas-
aegse tantsu liikumiskeel on 
varieeruv, ei ole nii, et kõik 
liigutused saab sõnadesse ära 
tõlkida.

Nõmmiku sõnul pole mida-
gi katki, kui tantsuetendust 
jälgiv vaataja ei saa sellest aru 
ja tunneb end justkui siil 
udus. See võib tulla harjumu-
sest otsida selget tähendust, 
mida sõnateatrist pole raske 
leida, sest sõnadel on kindlad 
tähendused.

„Vaata tantsu nii, et tunne 
rohkem, kui et mõtled välja 
tähendust,“ andis tantsu-
kunstnik soovituse.

Rene Nõmmik on tantsu-
teatri Fine 5 üks asutaja ja 
juhtfiguure. Fine 5 on Rakve-
re Teatri partner EV 100 
koostöölavastuste projektis. 
Selle koostöö tulemuseks on 
täna esietenduv lavastus 
„Puudutada kuud“, mille 
üheks koreograafiks Nõmmik 
on. Lavastuse keskseks tee-
maks on vabadus, mis saabus 
Eestisse 90ndatel.

Nõmmiku sõnul on koos-
töö Rakvere Teatriga olnud 
väga meeldiv. „Meie tantsijad 
on väga inspireeritud koos-
tööst näitlejatega, me naudi-
me teineteise tööpõldu, see 
on erakordselt huvitav!“ oli ta 
enne esietendust elevil. „Nagu 
ka lavastaja Peeter Raudsepp 
ütles, võiks selliseid asju teha 
tulevikus rohkem,“ leidis Re-
ne Nõmmik.

Lisaks „Puudutada kuud“ la-
vastusele esineb Fine 5 oma 
tantsulavastusega „25 tantsu“ 
Rakvere Teatri väikeses saalis 
25. aprillil. Seal näeb isiklikke 
lugusid, mida jagavad publi-
kuga Fine 5 praegused ja en-
dised tantsijad. Koos Tiina 
Olleskiga astub mõneminuti-
lise numbriga üles ka Rene 
Nõmmik ning selle numbri 
märksõnaks on valgus.

Tõnu Lilleorg
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Tulekul on XIII Lääne-Virumaa 
Näitemängupäev

Juba kolmeteistkümnendat korda toimub maakondlik 
näitemängupäev, sedapuhku 21. aprillil Roelas.

Traditsiooniliselt korraldab üritust eelmise näitemängu-
päeva parima lavastuse välja toonud trupp ja nende kodu 
rahvamaja, milleks on seekord Roela Rahvamaja. Eelmine 
aasta valis Lääne-Virumaa Näitemängupäeva žürii pari-
maks lavastuseks Jaan Võõramaa etenduse „Mamma“, mille 
tõi lavale Roela näitetrupp Kartoffel Urmas Lindlo juhen-
damisel. Sellel aastal osaleb rekordarv näitetruppe, lausa ka-
heksa. Oma etendustega tulevad lavale Läsna teater, Tapa 
Kultuurikoja näitetrupp, teater Jabloko, Viru-Nigula näite- 
trupp, teater Karakter, Sõmeru näitetrupp, Aseri näitering 
ja Roela Kartoffel.

Vaadata on palju ja teatrit jagub igale maitsele. Näitemän-
gupäev algab juba kell 10 hommikul ja lõpetamine on pla-
neeritud õhtu kell 10ks.

Kuulutaja

Kinodesse jõudnud uus ko-
dumaine mängufilm „Portu-
gal“ pakub publikule huvita-
vat lugu.

Olgu kohe öeldud, et filmi 
pealkirjaks olevasse ookea-
ni-äärsesse ja meeldiva klii-
maga riiki ükski tegelane oma 
jalga ei tõsta. Siiski planeeri-
vad sinnakanti reisi vabaabi-
elupaar Karina (mängib Mir-
tel Pohla) ja Martin (Margus 
Prangel), et oma argipäeva 
vaheldust tuua. Tegelased 
tunnevad, et kuigi nad püüa-
vad elus millelegi kesksele 
järgneda, jookseb ometi kõik 
tihtilugu liiva ning alustada 
tuleb uuesti ja ehk sagedami-
ni, kui sooviks.

Aeg-ajalt ilmutab Karina 
ümbritseva maailma suhtes 
justkui populaarteaduslikku 
huvi, mis on talle hea, sest see 
hoiab ohjes naise suurimat 
hirmu – kaotada uudishimu 
elu vastu. Ajuti ilmnevad sel-
les huvitunud pilgus tumeda-
mad varjundid, mille suhtes 
teised inimesed käituvad eri-
nevalt.

Kuna sisemine rahutus ei 
anna asu, otsustab Karina sel-
lele võimaluse anda. Ta võtab 
pere üsna tavalist sorti haa-
gissuvila, laseb selle kuhugi 
kivisele rannale vedada ja 
alustab elu ilma tegevusplaa-

On kevad ja külvamise aeg. 
Kuigi enamus meist ei ole kas 
üldse või oleme vaid vähesel 
määral midagi oma elus mul-
da asetanud, teame ometi se-
da lihtsat külvi-lõikuse reeg-
lit. Selleks, et sügisel saaksime 
midagi head keldririiulile ase-
tada ja saabuval talvel ning 
vast isegi kaugemas tulevikus 
võiksime oma kätetöö vilju 
nautida, peame täna targalt ja 
ettevaatavalt külvama.

Jah, see on nii aia ning põl-
lusaadustega. Kuid sarnase 
mustri järgi toimib ka meie 
igapäevaelu – tänased valikud 
ja otsused on meie edasise tu-
lemi mõistes hindamatu täht-
susega. Aga tulemusväärtusli-
ke otsuste tegemiseks vajame 

me kõik värsket informat-
siooni ja inspiratsiooni. Just 
nende mõlema sisendi vaja-
dusest lähtuvalt pakub Rak-
vere Karmeli kogudus sel ke-
vadel esmakordselt mini-Alfa 
formaadis harukordset või-
malust osaleda kompaktsel ja 
põneval kursusel.

Viiest kohtumisest koosnev 
teemaõhtute sari kristluse 
alg- ja põhitõdedest alustab 
Karmeli koguduse Koidula 
tänav 15 ruumides 18. aprillil 
kell 19. Seekordsed loengupi-
dajad on paljudele tuntud ja 
hinnatud avaliku elu tegela-
sed – Peeter Koppel, Da-
niel-Levi Viinalass, Riina 
Solman, Hannes Hermaküla, 
Gunnar Kotiesen.

Iga õhtu juurde kuulub:
• hea söök ja suhtlemine,
• teemakohane loeng,
• arutelu gruppides kuul-

du üle, võimalus küsida 
„raskeid“ küsimusi.

Sul ei pea olema eelnevaid 
teadmisi ega kokkupuuteid 
kristlusega. Alfa on mõeldud 
täiesti tavalistele inimestele 
olenemata soost, vanusest ja 
sotsiaalsest kuuluvusest. Tule 
täpselt sellisena, nagu sa oled!

Kursus on tasuta. Rohkem 
infot saate aadressilt www.
karmel.ee/alfa või telefonilt 
5558 7582.

Gunnar Kotiesen ,
Rakvere Karmeli koguduse 

pastor

Külva Alfa kursus ja 
lõika mõtestatum elu!

Inimesed elumere lainetes

Sõpradele külla saabunud 
Karina ja Martiniga näib 
kõik kombes olevat.

Foto: Allfilm

nita. Lapse on ta eelnevalt va-
naisa juurde saatnud ja töö 
juurest ilmselt puhkuse võt-
nud.

Võiks öelda, et ta on nõus 
olema eksinud ja ebaratsio-
naalne selleks, et saada pare-
mat kontakti oma hinge-
maastikega, mis mingitel fil-
mis mitteselguvatel põhjustel 
on üsna segamini paisatud. 
Otsus füüsilist asukohta muu-
ta avab naise ees uued vaate-
punktid ja mõjub talle hästi.

Mõne aja möödudes otsib 
Martin Karina üles ning nai-
ne ütleb mehele: „See on mi-
nu reis ja sina pole sellel rei-
sil.“ Seda situatsiooni saab 
vaadata klišeena, sest väga 
paljudes filmides näeks nüüd, 
kuidas partnerid annavad tei-
neteisele uue võimaluse, aga 
mitte „Portugalis“. Mit-
te-klišeelisi loo keerde näeb 
veel paaris kohas, ses mõttes 
on tegu huvitava ja hästi ju-

tustatud looga.
Filmi stsenarist ja režissöör 

on avangardsemas teatris 
loorbereid lõiganud Lauri 
Lagle, kellele see on esimene 
mängufilm. Ta on ettevõetu-
ga hästi hakkama saanud. 
Jääb mulje, et filmi tegemise 
ajal on režissöör ka ise otsi-
nud, mis täpsemalt sellest tu-
leb.

Selline paindlik ja otsiv 
hoiak on toonud filmi ker-
gust ja pisukest koomikat 
ning mis eriti tähtis, usuta-
vust. Nõnda puudub filmis ka 
n-ö tõsikunstiline hoiak, mis 
võiks pelutada laiemat kino-
publikut.

Lisaks hästimängitud pea-
osadele on „Portugalis“ mit-
med õnnestunud kõrvalosad, 
millest esile tõuseb Elmo Nü-
ganeni mängitud Karina üle-
mus.

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUSKINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

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

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

JÄRVAKANDI, TURU 1

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

tel 5554 5501

• Müüa Rakveres Kunderi 4, 1toaline 
ahjuküttega korralikult renoveeri-
tud korter (23,6m2), värske remont, 
köögimööbel, wc duširuumiga, pa-
kettaknad, kelder, kuur. Madalad 
kommunaalmaksud (20€). Hind 
28 000 €. Tel 5664 4088

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

• Müüa 1toaline korter Vinnis 
(38m2). Korrus 2/9, majas lift, aia-
maa kasutamise võimalus. Hind 
10 000 €. Tel 5554 0402

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

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 13 500 €, kiire 
ostu korral saab tingida. Tel 511 0478

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres, L. 
Koidula 11. Majal on värskelt teosta-
tud renoveerimine. Vahetatud vee- ja 
kanalisatsioonitorud, radiaatorid koos 
torustikuga, ventilatsioonisüsteem 
ning paigaldatud kolmekordse pake-
tiga aknad. Aknast ilus vaade pargile. 
Tel 5346 0655

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter, 2/4, Tapa kesklinnas, otse 
omanikult. Päikseline maja pool, plas-
taknad, metalluks, laminaatparkett, 
väga soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

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

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

• Müüa renoveeritud 3toaline korter 
Rakverest 8 km kaugusel Pajusti alevi-
kus 57,7m2. Hind 27 800 €. Tel 511 0478

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal. Tel 5345 
9869

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

• Müüa Simunas keskmises seisukorras 
4toaline korter. Korteril on omaette 
keskküttesüsteem puitkatlaga. Kor-
teril on kaks keldriboksi ja garaaž! 
Hind 10 000 €. Rohkem infot telefonil 
5344 9019

• Müüa maja Rakveres, 200 m keskväl-
jakuni, saab kasutada äripinnana. Tel 
5750 2529

• Müüa Päide külas suvilast/
aiamajast aastaringseks elamiseks 
ümberehitatud elamu. Asub rahu-
likus suvilate rajoonis. Krunt 0,09 
ha ja majaalune pind 109 m2. Majas 
kaks tuba: magamistuba, elutuba 
avatud köögiga (köögimööbel, nõu-
depesumasin, int.ahi, int.mikro, 
induktsioonpliit). WC ja vannituba 
ühine (vajab viimistlemist). Ahi ja 
õhksoojuspump, uus elektrikilp ja 
juhtmestik, krundil puurkaev ja 
salvkaev, kanalisatsioon lokaalne. 
Helista ja tule vaatama! Hind 60 000 
€, kindlasti saame ka hinnas kokku-
leppele. Tel 5556 1861

• Müüa kodu mere lähedal. Reno-
veerimist vajavate hoonetega talukoht 
Viru-Nigula vallas, Mahu külas. Pind-
ala 3,8 ha. Mereni u 600m. Puusniku 
90202:006:0370. Tel 5193 6211

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

• Müüa Rakke alevikus vaikseks piir-
konnas maja, 4 tuba ja kaminaruum, 
83 m2. Juurde kuuluvad kõrvalhooned: 
2 garaaži, kelder, puukuur, panipaik ja 
kasvumaja. Tel 5817 1048 ja 5647 8105

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

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

• Müüa elamukrunt Rakvere kesklinna 
vahetus läheduses. Tel 5750 2529

• Müüa krunt 1240 m2 Rakveres. Tel 
557 0990

• Müüa aianduskrunt, toimiv ühistu, 
vesi, marjapõõsad. Tel 521 1269

• Müüa elamukrunt Rakverest 3 km 
Paatnal, ehitusluba, elekter. Tel 5750 
2529

• Müüa merega piirnev kõrghaljastu-
sega elamumaa Mahu külas 1,27 ha. 
Küsi täpsemalt infot parima asukohaga 
krundi kohta Mahus. Hind 41  500 €. 
Tel 5345 6863

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

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

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

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

• Soovin osta Rakveres 3toalist 
väiksemat rõduga korterit. Tel 5344 
7203

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

• Ostan maja Rakvere linnas (krundi 
suurus vähemalt 900 m2). Võib pak-
kuda nii heas korras kui ka remonti 
vajavat maja. Pakkumised koos hin-
nasooviga teha e-posti aadressile 
roheniit@gmail.com või tel 521 2146

• Ostan maakodu, vana taluhoone/
kinnistu (elektri olemasolu, võib va-
jada remonti) looduskaunis privaatses 
asukohas. Tel 5199 1609

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

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

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

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

• Anda rendile äripind Rakvere kesk-
linnas bussijaama vastas. I korrus, 40 
+ 20 m2. Värskelt renoveeritud, kondit-
sioneer. Tel 5648 6638

•  S o o v i n  ü ü r i d a  2 t o a l i s e 
möbleeritud korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5815 2702

• Korralik noormees otsib üürikorterit 
Rakveres. Ei suitseta ega liigtarvita 
alkoholi. Tel 5352 1412

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

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter Kungla 6 Rakvere. 
Hind 200 € + kommunaalmaksud. He-
listada alates 20.04. Tel +358407 021378

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

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

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4, 1994. a, sedaan, 
heas korras, talverehvid, suverehvid. 
Hind 850 €. Tel 5302 9943

• Müüa Ford Fiesta 1,3i 06/2000. a, kir-
sipunane metall, läbisõit ainult 133 000 
km, hooldusraamat, bensiin, 5 ust, 
luukpära, konditsioneer, el.aknad, äsja 
läbinud tehnilise ülevaatuse 06/2019, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 01/2007. 
a, 74kW, bensiin, kirsipunane metallik, 
5-ust, luukpära, konditsioneer, kesk-
lukk puldist, 2 x el.aknad, püsikiiruse-
hoidja, palju lisasid, korralik, läbinud 
tehnilise ÜV 01/2019, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafira, 2002. a, 1,6i, 
74kW. Väga heas korras, rikkalik li-
savarustus, üks omanik. Tel 502 8156

• Müüa korralik Opel Vectra 2003. a 
2,2 B, 108kW, sedaan, hõbedane. Kere 
on väga heas seisus, auke ega roostet 
pole. Käsipidur töötab, sillad vaiksed, 
klaasid ja tuled terved. Läheb edasi 
hästi, samas öko. Hea suur mahukaks 
auto, kõik elektri lisad töötavad. Ke-
tiga mootor, ei pea mõtlema rihma 
vahetusele. Hind 1350 €. Asub Paides. 
Tel 5809 6086

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl. soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 7kKW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, uuem 
salong, veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
02/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, talvereh-
videl, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 

4 x el.aknad, kesklukk puldist, tume 
salong, roosteta, mõlkideta, korralik ja 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa sõidukorras mootorsaan Bu-
ran. Tel 518 9518

• Müüa motoplokk MB-1.Paigaldatud 
OHV 5hj bensiinimootor. Peale mooto-
ripaigaldust praktiliselt pole töötanud. 
Heas töökorras frees jne. Tel 5890 2050

• Müüa vähekasutatud (ca 4000 
km) suverehvid Continental Pre-
miumContact 5, mõõt 225/55/17 Y, 4tk 
komplektina. Hind 240 €. Tel 516 4807

• Müüa Bridgestone Dueler H/P Sport 
235/65 R18 106V suverehvid 100GTK. 
Tel 5341 5241

• Müüa Volkswagen Golf 4 valuveljed 
suverehvidel (14 tolli, 5 auku). Tel 
5649 1828

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
13, 14, 15 tolli rehve. Tel 529 1004

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

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

• Ostame igas seisukorras sõidukeid, 
hea pakkumise korral kiire tehing. He-
lista 5612 3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume! Lääne-Virumaal 
tuleme kohale 1h jooksul!

• Ostan kõiki marke ja igas seisukor-
ras sõiduautosi, asukoht ei ole määrav. 
Pakkuda võib ka vene autosi. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457
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• Maxwell Building OÜ teostab 
üldehitustöid, korteri remondid, 
ühistutele koridorid, majade reno-
veerimine, vundamendist võtmete-
ni! Hinnad soodsad. Tel 5197 7480

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

• Tänava-äärekivide paigaldus, 
piirdeaedade- ja terrasside ehi-
tus. Väravate valmistamine-, 
paigaldus ja automaatika, hal-
jastustööd, ehitustööd. Tehtud 
töödele garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Teostame kõikvõimalikke torutöid: 
vee- ja kanalisatsiooni süsteemide 
ehitus, küttesüsteemide ehitus, sani-
taartehnika paigaldus, radiaatorite 
paigaldus, ummistuste likvideerimine, 
avariitööd, kõikvõimalikud torutööd. 
Tel 503 1157

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetamine 
ja kaevupealsete ehitus. Tel 5840 0240

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Pakume halumasina teenust, hind 
kokkuleppel. Tel 525 5981

• Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, 
müürid. Tel 504 7459

• Teritan kreissaage automaatpingil ja 
teisi terariistu. Tel 5391 1667

• KIVIRAIDURI TÖÖD! Kalmistul 
hauakividele daatumite lisamine, 
vanade plaatide ja hauakivide 
puhastamine ning taastamine. 
e-mail: jyrikivimaailm@gmail.com. 
Tel 5348 0201

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, keskküttesüsteemid. 
Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5646 6958

• Korstnapühkija ja pottsepateenus. 
Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Renault Twingo, 10/2008a. 1.1 
(56kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 114 158km. 
Hind: 2990.-
Mazda 6, 03/2009a. 2.2 (92kw), 
diisel, manuaal, must met. Sn: 
206 600km. 
Hind: 5490.-
Peugeot 208, 02/2013a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, punane met. Sn: 
88 587km. 
Hind: 6490.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80Kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 144 555km. 
Hind: 6990.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 8490.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 121 450 km. 
Hind: 8790.-
Nissan Qashqai Acenta, 12.2012a. 
1.6 (86kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 72 920km. 
Hind:  8990.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 33000km. 
Hind: 8990.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
63 795km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Acenta, 02/2014a. 
1.6 (86kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 73 380km. 
Hind: 10 990.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 28 580km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 84 750km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 17 780km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 06/2014a. 
1.2 (85kw). bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 49 372km. 
Hind: 13 990.- 
Nissan Qashqai Tekna, 09/2014a. 
1.2 (85kw), valge met. bensiin, ma-
nuaal. Sn: 64 200km. 
Hind: 14 790.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9100km. 
Hind: 14 990.-
Ni s san  Micra  N-Connecta , 
05/2017a. 0.9 (66kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 2135km. 
Hind: 15 450.-
Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, auto-
maat, hall met. Sn: 6830km. 
Hind 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 
(106kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 111 828km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 1.6 
(121kw), bensiin, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 41 820km. 
Hind: 17 490.-
Nissan X-Trail Acenta, 10/2014a. 
1.6 (96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 118 650km. 
Hind: 18 490.-
Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 99 952km. 
Hind: 20 990.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
4km. 
Hind: 20 990.-

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autode keretööd ja värvimine. 
Tel 504 0457

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

• S ettekaevude tühjendamine 
7-kuupmeetrise mahutiga Vinni vallas 
ja lähiümbruses. Võimalik sõlmida pe-
rioodilisi teenuse osutamise lepinguid. 
Hind kokkuleppel. Tel 513 7633

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

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

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubikuga. 
Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Sillaxer OÜ annab rendile järele-
veetava korvtõstuki. Tõstekõrgus 
10 m. Töötab elektri pealt. Asub 
Võsul. Tel 521 8832

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 56856320

• Teostame kaevetöid ekskavaator-
laaduriga. Tel 564 2183 

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

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

• Valmistan uksi ja aknaid. Tel 5349 
6065

• Teostame töid alates remonttöödest 
kuni uusehitisteni. Tööde korrektne 
teostus tagab tellija rahulolu. Ül-
dehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögiremont, mööb-
lipaigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terasside paadisillad, fassaa-
di tööd. Tel 5557 8781

• Teostame ehitustöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

 LASERPRINTERITE 
TOONERIKASSETTIDE 

TÄITMINE

Pikk 51, Rakvere
Kontoritarvik OÜ, tel 5648 6766

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame ehitus ja 
katusetöid.

Kõik ehitusest!
Tel 5668 5343, 

5686 3083

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

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

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja palko-
nitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

KATUS PARIMA HINNAGA!
PLEKITÖÖD
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd kvaliteet! Tel 5559 3419

• Ühe-kahe mehe ansambel, alates 
200€. Õhtujuht alates 150 €. Tel 5190 
1697

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318, kalevband.
kalev@gmail.com

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

•Linna parim pakkumine!!!In-
terneti 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- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

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

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

• Klassikaline- ja tselluliidivastane 
massaaž. Tel 5561 9793

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

• Viljapuude lõikus ja hekkide hool-
dus. Tel 5802 9561

• Professionaalne viljapuude ja hek-
kide lõikus. Tel 507 3463

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

• Müüa nurgadiivan Eva + 2 tumbat. 
Diivani suurus 275x215 cm. Tumbad 
on pealt avatavad. Värvus on punane, 
heleda lillelise mustriga. Diivani ja 
tumba nurgad veidi kraabitud. Rakvere 
lähiümbrusesse toon ise kohale. Hind 
99 €. Tel 5884 2053

• Müüa kuuse-, kase-, ja männiisti-
kud. Tel 5385 5268

• Müüa naiste jalgratas, kasutatud 
1 0 0  l  e l e k t r i  b o i l e r ,  j a l a g a 
õmblusmasin, sümboolse raha eest. 
Tel 518 2125, 5340 5353

• Müüa mullafrees McCulloch 
MFT85 160 R, UUS! Tel 515 4528
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MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLIKAUPLUSSE 
SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadii-

vaneid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid 
ja palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

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

Tel 506 9814

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

KÜTTEPUUD

OST

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

EHITUS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

• Uued kaarkasvuhooned parima-
te hindadega: 3x4 m, 3x6 m, 3x8 m. 
Hind alates 299 €. Transpordi või-
malus, kiire tarne. Info ja tellimine 
tel 5673 0411

• Müüa odava hinnaga emailist, klaa-
sist, portselanist ja kristallist toidu-
nõusid ning raamatuid Eesti kirjani-
kelt aastatest 1960. Tel 507 0316

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

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse ümmarguse 
laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema puh-
veti või kummuti ja muud mööblit. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukogudeaegse aiakäru, 
alumiiniumi või plekkkastiga, võib 
vajada remonti. Tel 5031849

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan Eesti Vabariigi kullast ja 
hõbedast meene- ning juubelimün-
te (1992-2018). Lisaks võib pakkuda 
ilusaid krooni paberrahasid. Maksan 
hästi! Tel 5590 6683

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

• Ostan tsinkvõrku (kõrgusega 1,5 m) 
kokku oleks vaja 30 m, võib olla kasu-
tatud. Tel 5803 8684

• Ostan nõukogudeaegse RAADIO, 
kui teil seisab tarbetuna mõni vene-
aegne raadio, siis maksan sellest 10-
50 €. Tel. 502 9782 

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l. 

Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane), KROSSIKAD, KIIVRID, 

KINDAD 

Võimalik osta järelmaksuga
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 
rollerid; ATV-d

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID, ROLLERID, ATVD,
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD

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

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

Rollerite, mopeedide 

REMONT alates 21.04

Tel 5341 5771

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

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

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

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja 
kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

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

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

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

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

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

• Müüa seemnekartuli suurust kar-
tulit. Suur seeme, „Laura“ ja „Gala“. 
Tel 514 1338

• Müüa punast peeti ja söödakartulit. 
Telefon 5807 9555

• Mesi otse omanikult! Mesi klaas-
purgis 900 g, hind 6,50 €. Rakveres 
kohale toomine tasuta. Rohkem 
infot www.meemeistrimesi.ee. Tel 
53967664

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 l). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 505 9151

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa 1 aasta seisnud hobuse aia-
rammu. 40 liitrine kott 3 €. Lisainfo 
tel 5693 7935

• Ostan kvaliteetset kompostimulda. 
Tel 529 3986

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

LOOMAD

• Müüa kirjud täiskasvanud kalkunid, 
kes hakkavad munele. Tel 5594 9421

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

TEATED

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

OÜ Leventek müüb 
kütteklotse. 

Tel 5199 5098, 
E-R 8.00-16.30
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TUTVUS

MUU

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

KATARIINA
KELDERREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRRRRRRRRKKELEKELDELEEKELDEL RREDDEEEEEEEEDED RRERERERRRRREEREERRDEEDEEEEERRRRRR

TANTSUÕHTU

Raen  
 Väikene
   raadiost  
    Elmar

14.04 kell 21.001.00elll 21. 00044 kelll 0001112122 0000000044 kel 22kkk44 k 11114 e1414144 044.044044 00444444 0044111114 004441
Pilet 4 €

 ja tantsugrupp 
Valgamaalt       

NIMETUS KOGUS HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Mugulsibul kg 1,50

Petersell kg 8,00

Kapsas kg 0,40 0,50

Porgand kg 0,80 1,00

Kaalikas kg 0,80 1,00

Punapeet kg 0,80

Mustrõigas kg 2,00

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 4,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Kurk, poolpikk 
(Poola)

kg 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Hapukapsas kg 1,50

Kreeka pähklid kg 4,50

Seemned 
lindudele 5kg

kott 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, L kella 
10st

liiter 0,67

Hinnad turul 12. aprill 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

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

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

* igal laupäeval saunavihad ja luuad

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
t n . 6  m ü ü m e  v a n a  m ö ö b l i t , 
v a l g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

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

• Vanakraamipood Tuhnimispesa 
aadressil Roela, Aida 1 ootab külas-
tama. Lahtiolekuajad on laupäeviti 
kell 12.00-17.00 ja pühapäeviti kell 
11.00-14.00. Müügil kõik, mis majapi-
damises vajalik ja enamgi veel. Hinnad 
soodsad ja vahel ka sulavad. Tel +358 
40093 1822

• Elektritarvete kaupluses LAI 
3A TÜHJENDUSMÜÜK. Hinnad 
all kuni 80%! Kaubad maaletooja 
hinnaga!

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

Eriline festival, erakordselt 
kaunis kohas - elamused, 
mis mõeldud just Sulle!

PANDIVERE MUUSIKAFESTIVALI 
DEFKEVADKONTSERDID 2018]

20. aprillil 2018 Muuga mõisas, 
Pargi 1, Muuga küla, Vinni vald

kl 17 uksed, avatud puhvet

kl 18 avakontsert : PULKKINEN & 
MOISIO (Soome folk, kantri, pop)

kl 19.30 teine kontsert: MAUNO 
MEESIT ja TIIT KIKAS (Eesti instru-
mentaalmuusika, ämbient)

kl 21 kolmas kontsert: PROMETHEUS 
AND THE SATYRS (Kreeka folk)



Üksikpiletid 5 €
B Pilet osta kohe  fi enta.com

pandiverefestival.eu
05. mail 2018 sõidame 
Sigulda taimeparaadile 

ja tutvuma Valmiermuiža 
pruulikojaga. Kell 05.40 
väljasõit Kadrinast. Kell 

06.00 väljasõit Tapa linna 
keskplatsilt.

Pika ja sisuka päeva jooksul 
külastame Sigulda taime-
laata, Gutmani koobast, 

Valmierat ja Valmiermuiža 
pruulikoda. 

Täpsem reisiplaan leitav 
meie FB lehelt. 

Reisi maksumus on 
40 EUR/ inimene.

Reisile registreerumiseks 
palun saatke 

e-kiri aadressile 
tutvumisreisid@gmail.com 

või helistage numbril 
5367 2645

Ringi ratast käivad aastad
kevad, suvi, sügis, talv.
Ringi ratast käid ka sina,
otse meie silme all.

Soovime sul jõudu jaksu,
soovime sul tervist paksu,
soovime veel ühte-teist,
kuid eelkõige õnne neist.

• Korralik nooruslik 60-aastane mees 
Rakvere lähedalt tutvub kooselu ees-
märgil naisega, kes on südamlik ja ei 
suitseta. Tel 5696 3005

• 61-aastane Rakvere elanik otsib 
sõpru. Sms 5365 4768 või weisenberg@
hot.ee

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad. 

Avaldame sügavat kaastunnet 
Fred Vahterile isa  

PEEP SOONISTE
kaotuse puhul.

Klassikaaslased ja sõbrad
 

Seiskus süda, 
vaikis valu, 

taevastelt vaid 
rahu palu.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Fred Vahterile isa  

PEEP SOONISTE
kaotuse puhul.

Maarja, Ülle ja 
Margit peredega 

 

Avaldame kaastunnet 
Evale venna 

HEINO TALI 
kaotuse puhul. 

Sõbrad Evi, 
Asta, Endla

Avaldame sügavat kaastunnet 
Saima Pähnale 

EMA
kaotuse puhul.

OG Elektra kollektiiv 

Mis tulema peab, see tuleb, 
kellel saab otsa aeg, see läheb, 
minnes võtab ta lambist tule 
ja süütab taevase tähe. 

Päevapiletid eelmüügist 10 € 
ning festivali päeval 15 € 

19. aprillil kell 17 toimub 
Rakvere kohvikus Art Cafe 
(Lai 13) üle-eestilise ürituste 
sarja „Aita luua homne Eesti“ 
teine vaatus.

Õhtupoolik on suunatud 
neile, kes on mõelnud karjää-
ripöördele – mida ette võtta 
ja kuidas käituda, kui senine 
töö ja elu enam väljakutseid ei 
paku? Fookusteemana aruta-
takse mõtet minna kooli õpe-
tajaks.

Õhtu alustuseks räägib 
oma kogemusest õpetaja, kes 

Rakveres arutatakse 
karjääripöörde võimalusi

ise on elumuutuse läbi tei-
nud. Pärast teda annab nõu, 
mida silmas pidada ja kuidas 
taibata, millal on õige aeg 
karjääripöördeks, Eesti tun-
tuim karjäärinõustaja Tiina 
Saar-Veelmaa. Õhtut aitab 
sujuvalt läbi viia armastatud 
teletäht Urmas Vaino.

Üritus on tasuta, kuid koh-
tades arv on piiratud ning 
vajalik on eelregistreerimi-
ne. Täpsem informatsioon 
ürituste kohta ning juhised 
registreerumiseks leiate aad-
ressilt innove.ee/uudised/ai-
ta-luua-homne-eesti/.

Sarja avaüritus toimub 12. 
aprillil Pärnus. Maikuus pee-
takse seminar Paides ja Tar-
tus.

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

MUUSIKA

MÕNE REAGA

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 
322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kungla põrutab sajaga 
neljakümne künnisele

Rahvamuusikaansambel Kungla tähistab sügisel oma 40. 
aastapäeva. Ettevalmistused käivad. Praegu liigume ringi 
kavaga „EV 100 – EEE ehk  Eesti Eitede Edulugu“, kus pa-
jatame lugusid ja mängime muusikat, mis meeldib meile ja 
loodame, et ka kõigile kuulajaile.

Laupäeval oligi kontsert Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gu saalis. Seekord tundsime, et Rakverre on tõesti korralik-
ku kultuurikeskust vaja, kus oleks hea nii esinejatel kui ka 
kuulajatel. Kontserdi algus viibis, sest rahvast tuli nii palju, 
et toole oli vaja juurde otsida. Ja kahjuks kõik saali ei mah-
tunudki, osa publikust jäi lausa ukse taha koridori.

See kontsert oli meie jaoks unustamatu! Nii hea ja soe 
publik oli meile suureks toeks. Täname südamest kõiki, kes 
tulid ja meile kaasa elasid!

Suur tänu ka lahkele raamatukogu perele, kes andis oma 
parima ja Eesti Kultuurkapitali Lääne-Virumaa ekspertgru-
pile, kes meile oma abistava käe ulatas.

rahvamuusikaansambel Kungla

Möödunud nädalal tegi 
Tapa segakoor Leetar kont-
sertreisi Rootsi. Götebor-
gi Eesti Majas toimus sealse 
Eesti Segakooriga sõpruskoh-
tumine ja kontsert, kus Leetar 
esitas oma kava ning lauldi ka 
mõned ühislaulud.

Tapakatel olid kaasas koori 
mõlemad dirigendid – Andres 
Heinapuu ja Martin Trudni-
kov, ning kontserdil tegi kaa-
sa helilooja Urmas Lattikas. 
Ära tuleb ka märkida, et es-
maettekandele tuli 2018. aasta 
Vaba Rahva Lauluks kirjuta-
tud lugu „Ainus ja oma“, mille 
heliloojaks Urmas Lattikas ja 
sõnade autoriks Leetari üks 
koorivanem Kairi Kroon.

Leetari teine koorivanem, 
külaskäigu organiseerinud 
Ave Pappe rääkis, et välis-
reisi korraldamise idee tuli 
kooriliikmetelt ning dirigen-
did olid mõttega igati nõus. 
„Hakkasime vaatama, kuhu 
sõitu organiseerida saaks ning 
selgus, et Leader-programmis 
oli just sobiv meede olemas,“ 
sõnas koorivanem.

„Kohaliku koori leidsin ju-
huslikult. Algselt oli meie 
sihtpunktiks hoopis Kopen-
haagen, aga kui selgus, et seal 
tuleb kontserdi andmise eest 
ise peale maksta, ei olnud 
meil lihtsalt võimalik sinna 
minna, sest eelarve oleks lõh-
ki läinud,“ selgitas Pappe.

„Hakkasin otsima esinemis-
kohta, mis jääks enam-vähem 
sama kaugele ja tuligi mõte 
kirjutada Göteborgi Eesti 
Segakoori dirigendile Leana 
Salule. Nemad arutasid oma 
kooriga läbi ja leidsid, et see 
oleks vahva,“ lisas ta.

„EV100 – EEE ehk Eesti Eitede Edulugu“ – rah-
vamuusikaansambel Kungla Pajusti klubis.

Foto: Hilje Pakkanan

Tapa segakoor käis 
kontsertreisil Göteborgis

Kordusele tulnud lugu „Ta lendab mesipuu poole“ juhatasid (paremalt) Göteborgi Eesti Se-
gakoori dirigent Leana Salu ning Leetari dirigendid Andres Heinapuu ja Martin Trudnikov 
ühiselt, saateks mängis Urmas Lattikas.

Foto: Piret Pihel

Leana Salu avaldas Tapa 
koori külaskäigu üle suurt 
heameelt. „Sellised kohtumi-
sed on meie jaoks väga oluli-
sed,“ toonitas võõrustaja. Gö-
teborgi Eesti Segakoor peab 
oma missiooniks eesti kul-
tuuri edasi kandmist ja muu-
sika tutvustamist, nii teada 
tuntud lugude kui uute palade 
näol.

Göteborgi Eesti Segakoor 
asutati juba 1946. aastal ning 
tegutses dirigent Harry Truu-
si juhtimisel kakskümment 
aastat. Vahepeal erinevate 
kooride ja ansamblitena te-
gutsenud koorid ühinesid 
taas 1994. aastal, kui taasta-

ti hetkel tegutsev Göteborgi 
Eesti Segakoor.

Eelkäijate traditsioone jät-
kates esinetakse iseseisvate 
kontsertidega ning rahvusli-
kel üritustel, sealhulgas suve-
päevad, rahvuspühad, juma-
lateenistused, kultuurifestiva-
lid ja Eesti üldlaulupeod.

Sõpruskohtumise lõpetu-
seks lepitigi kokku, et kui 
sealne koor just vahepeal Ta-
pale külla ei jõua, siis ootab 
järgmine ühislaulmine ees 
juba järgmisel laulupeol.

Liisi Kanna
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TAGAKAMBRI
KANGALAAT

13.-14. aprillil
16.-17. aprillil

ja

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

KARDINAKANGAD 1-4 €/m
RÕIVAKANGAD 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3 €/m

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

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 €

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
- 9-17

9-12

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 5037729, 3224174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Kevadiselt soodsate hindadega müügil uued STIGA
murutraktorid, muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed, oksapurustid ja
akutooted. Vaata ka lisa www.saed.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

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