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Kõigi kuue parlamendiera-
konna algatus viia meie pü-
hade ja tähtpäevade kalend-
risse sisse omavalitsuspäev, 
pole just pälvinud üleliia laia 
tähelepanu. Üksikud meedia-
kajastused on olnud pigem 
kerglase maiguga – näiteks 
andis üks portaal teada, et ka-
vandataval uuel riiklikul täht-
päeval, 1. oktoobril on And-
rus Ansipi sünnipäev. Ansip 
oli Tartu linnapeana kahtle-
mata tugev omavalitsusjuht, 
aga sellised uudised kipuvad 
varjutama asja sisu.

Keelt teritada ja nalja visata 
oskame me kõik. Hoopis tõsi-
sem tegevus on omavalitsuste 
tunnustamine ja nende rolli 
tutvustamine ning mõtesta-
mine. Omavalitsuste väärtus-
tamise ja nende ajaloolise pa-
nuse hindamisega tegelebki 
pühade ja tähtpäevade seadu-
se täiendamise eelnõu, mida 
riigikogu arutas esimest kor-
da 10. aprillil.

Tähistame tänavu Eesti rii-
gi sajandat sünnipäeva. Võib 
julgelt öelda, et Eesti riik kas-
vas ajalooliselt välja kohali-

kest omavalitsustest. Oma-
riikluse müüri ladujad olid 
teiste seas need eesti soost 
vallavanemad, vallasekretärid 
ja teised ametimehed, kes te-
gutsesid üle Eesti juba 19. sa-
jandi lõpukümnenditel. 20. 
sajandi alguses kinnitasid 
eestlased kanda nii mõnegi 
linna volikogus, kus seni oli 
valitsenud baltisakslaste ja ka 
venelaste ülemvõim.

Toonastes omavalitsustes 
saadi praktilisi oskusi ja polii-
tilisi kogemusi, õpiti ühiselt 
asju ajama, kogeti valitsemis-
vastutust ning teeniti välja 
rahva usaldus ning vahel ka 
meelepaha.  Valdade ja linna-
de volikogud olid nii noore 
riigi kui parlamentaarse de-
mokraatia omamoodi kas-
vulavad.

Sõjaeelses Eesti Vabariigis 
toimis riigivõim suuresti ko-
halike omavalitsuste kaudu. 
Kui me hakkasime pärast 
taasiseseisvumist oma riiki 
üles ehitama, siis tuginesime 
samuti juba toimivale omava-
litsussüsteemile. Nii seisab 
põhiseaduse kommenteeritud 

väljaandes: „Eesti riikluse tek-
kes, selle taastamises ja aren-
gus on kohalikul omavalitsu-
sel olnud ja on täita väga olu-
line roll... Eesti rahvas saavu-
tas omariikluse 1918. aastal 
suuresti tänu väljakujunenud 
omavalitsustraditsioonidele.“

Äsja jõudis lõpule pikalt 
plaanitud omavalitsusreform. 
Eesti on saanud suuremad ja 
loodetavasti ka võimekamad 
vallad, et need saaksid seni-
sest paremini kohalikku elu 
korraldada ja keskvõimule 
võrdseks partneriks olla.

Omavalitsused on meie rii-
gi selgroog. Eesti riik ei ole 
ainult Tallinn ega Toompea, 
Eesti riik on ka iga linn ja 
vald, iga ääremaa küla. Oma-
valitsusjuhtidel tuleb vahel 
olla suunanäitajaks Toompea 
poliitikutele, nõuda neilt suu-
remat tähelepanu regionaalse 
arengu toetamisele ja vajadu-
sel seista vastu riigi tsentrali-
seerimispüüetele.

Omavalitsuspäev ei võta 
kelleltki tükki küljest ära ega 
tee kellegi elu grammigi võr-
ra kehvemaks. Küll aga aitab 

omavalitsuspäeva tähistami-
ne rõhutada meie valdade ja 
linnade tähendust ja olulisust, 
see annab lisavõimaluse rää-
kida nii probleemidest kui la-
hendustest. Sel päeval on 
põhjust tunnustada ja tänada 
nii kunagisi kui tänaseid 
omavalitsuste töötajaid.

1. oktoober on valitud see-
tõttu, et 1866. aasta 1. ok-
toobril astus jõusse seadus, 
mis andis eestlastele võimalu-
se avalikus halduses kaasa 
lüüa. Lisaks said 1990. aasta 1. 
oktoobril nii Muhu vald kui 
Kuressaare linn esimestena 
tagasi omavalitsuse staatuse.

Rein Randver,
Riigikogu ja Valga volikogu 

liige, sotsiaaldemokraat

Kevad on käes. Inimesed lä-
hevad aeda, metsa, looduses-
se. Algavad põllutööd, aia-
tööd – nende käigus leitakse 
sageli Teisest maailmasõjast 
jäänud lõhkekehasid.

Igal aastal avastatakse Ees-
tist keskmiselt 3500 lõhkeke-
ha. Ida-Eesti pommigrupi de-
mineerijad on sel aastal saa-
nud enam kui 25 väljakutset. 
Kahjutuks on tehtud 53 lõh-
kekeha. Eelmisel aastal oli 
meie regioonis 193 sünd-
must, tehti kahjutuks 900 
lõhkekeha.

Päästeamet tuletab meelde, 
et leitud lõhkekehast tuleb 
kohe teada anda numbril 112. 
Kui vähegi võimalik, võiks 
leidja jääda demineerijaid 
leiukoha juurde ootama, kui 
see pole võimalik, tuleb leiu-
koht üles märkida ja tähista-
da. Üks võimalus on teha se-
da nutitelefoni abil. Tänapäe-
va nutitelefonid võimaldavad 
võtta GPS-koordinaate, mida 

Päästeamet: lõhkekeha leiust tuleb kohe teatada!

Omavalitsused on meie riigi selgroog

Mürsud Lääne-Virumaal.
Foto: Päästeamet

võikski teha ja edastada need 
Häirekeskusele.

Ida-Eesti pommigrupi pea-
demineerija Ragnar Reiljan 
tuletab meelde, et lõhkekehad 
on väga ohtlikud. Need on 
ehitatud selleks, et tappa, vi-
gastada või tekitada suuri pu-
rustusi.

„Need kindlasti töötavad, 
kuna ei ole liiga vanad. Isegi 

kui te ei ole kindel, kas see on 
lõhkekeha või miski muu, või 
mingi asi on teie arvates 
kahtlane, helistage kindlasti 
hädaabi numbrile 112!“ kut-
sus demineerija inimesi üles 
õigesti käituma.

Reiljan juhtis tähelepanu 
sellele, et kahtlase eseme 
avastamisel ei tohi seda liigu-
tada ega kaasa võtta, et kelle-

legi näitama minna. Ei tohi 
edasi kaevata ega ise edasi uu-
rima hakata. Lähedal viibi-
vaid inimesi tuleb hoiatada ja 
leitud eseme lähedusse ei to-
hiks kedagi lasta. Seejärel tu-
leb helistada Häirekeskusesse 
ja täita saadud juhiseid.

Peademineerija rõhutas, et 
keegi ei naera ega karista teid, 
kui tegu polegi lõkekehaga. 
„Te ei peagi teadma, kui ese 
tundub teie joaks imelik, he-
listage 112. Parem üle reagee-
rida!“ hoiatas ta.

Lõhkekehad võivad olla vä-
ga erineva suuruse ning kuju-
ga. Peamised lõhkekehad, mi-
da Eestist leitakse, on padru-
nid, miinipilduja miinid, kä-
sigranaadid ning mürsud. Sa-
mas on leitud ka mitmeid 
lennukipomme ja lõhkeainet.

Jevgenia Parv,
Ida päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht
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AS OG Elektra toe-
tab tänavu taas Lää-
ne-Viru Omavalitsus-
te Liidu (VIROL) 
poolt ellu kutsutud 
konkurssi, millega 
tõstetakse esile tubli-
sid noori, kes on ko-
gukonnas aktiivsed 
ja edendavad eakaas-
laste elu.

Liisi Kanna

Konkursi „Lääne-Virumaa 
noor tegija“ eesmärk on ar-
vestada ja tunnustada noorte 
saavutusi maakonnas, noorte 
eluolu parandamisele kaasaai-
tamises, vaba aja veetmise 
võimaluste arendamises, 
noorte huvide eest seismises, 
noorte omaalgatusliku tege-
vuse ja ettevõtlikkuse propa-

geerimises.
Tunnustusi jagatakse nel-

jandat aastat, AS OG Elektra 
toetab noortepreemiate välja 
andmist teist korda. Ettevõtte 
juhatuse liige Gea Gross mär-
kis, et noorte algatusvõime ja 
aktiivsus on väga olulised 
ning nende tegemistesse peab 
panustama. „Noored on meie 
tulevik ja nende ettevõtlik-
kust, olgu see läbi spordi või 
muude ettevõtmiste, tuleb 
igal juhul toetada,“ toonitas 
ta.

VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi nentis, et noori, 
kes oma valdkonda suure sü-
damega panustavad, on äär-
miselt palju. „Soovime maa-
konna tasandil neid märgata 
ja tunnustada, et nad veelgi 
rohkem tuult tiibadesse saak-
sid ja oma eesmärkide poole 
liiguksid,“ rõhutas Hõbemägi.

„On äärmiselt hea meel, et 
ka sel aastal oli OG Elektra 
nõus omalt poolt õla alla pa-

nema. Noortele on lisaks sel-
lele, et neid ja nende tegemisi 
märgatakse, äärmiselt oluli-
ne, et seda teevad maakonnas 
tublid ja väga edukad ettevõt-
ted,“ jätkas VIROLi tegev-
juht. „Siinkohal soovingi 
veelkord tänada OG Elektrat 
hea koostöö eest, mis kokku-
võttes aitab kasvatada noor-
tes ettevõtlikkust ja loovust,“ 
lisas ta.

Konkursile saab kandidaate 
esitada neljas kategoorias: 
aasta noor tegija, aasta noor-
teühendus, aasta noorte tegu 
ja aasta noorte sõber. Neist 
kolmes esimeses on AS OG 
Elektra ja VIROLi poolne ra-
haline preemia, ning auhin-
dadega toetab ka Europe Di-
rect Lääne-Virumaa teabe-
keskus.

Kandidaate saab esitada 1. 
juunini aadressil www.viru-
maa.info/konkurss_noor_te-
gija.

Noortekeskused said rahasüsti
Avatud noortekeskuste (ANK) projektikonkursi käigus said 
rahastuse 87 projekti üle Eesti. Kokku jagati noortele pare-
mate võimaluste pakkumiseks toetust ligi 220 000 euro ula-
tuses, meie maakonda tuli sellest pea 17 800 eurot.

Lääne-Virumaal esitati kokku kümme taotlust, millest 
positiivse rahastusotsuse pälvis kaheksa. Võimaluse toetuse 
abiga noortele suunatud sündmusi ja ettevõtmisi ellu viia 
said Kunda linna klubi, Rakvere Avatud Noortekeskus, 
Roodevälja Noortekeskus, Sõmeru Noortekeskus, Ubja 
Noortekeskus, Uhtna Noortekeskus, Vaeküla Noortekeskus 
ja Väike-Maarja valla noortekeskus.

Konkurssi korraldava Eesti Noorsootöö Keskuse suuna-
juhi Kaire Soometsa sõnul on sedalaadi toetusel pikk ajalu-
gu. „ANK projektikonkurss toimib alates 2003. aastast, mil 
viidi läbi esimesed maakondlikud konkursid. Eesmärk on 
toetada kohalikul tasandil noorsootööd avatud noortekes-
kuste tegevuste kaudu. Konkursi rahastus tuleb riigieelar-
vest läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi,“ selgitas suuna-
juht.

„Projektide üheks olulisemaks hindamiskriteeriumiks on 
noorte aktiivne kaasamine nii projekti idee väljatöötamisse 
kui ka elluviimisesse ning avatud noorsootöö põhimõtete 
rakendamine,“ märkis ise ka projektide hindamiskomisjonis 
osalenud Soomets.

Suunajuhi sõnul aitavad toetuse saanud projektid pakkuda 
kohalikele noortele mitmekesiseid võimalusi, mis on ühtae-
gu lõbusad, aga ka arendavad. Näiteks Lääne-Virumaal suu-
rima toetuse, ligi 8500 eurot saanud Rakvere Avatud Noor-
tekeskusesse luuakse vähemalt 250 noorele võimalus tasuta 
ehitada ja kasutada droone ning saada teadmisi ja kogemusi 
antud valdkonnas.

Soomets selgitas, et projekti sisu hõlmab tehniliste oskus-
te õpetamist ja arendamist ning filmi-, foto- ja montaaži-
maailma tutvustamist noortele. „Iga noor saab panna proo-
vile ja täiendada oma oskusi, et panna ise kokku droon, seda 
vajadusel täiendada ning kasutada drooninduses populaar-
seid tehnilisi võimalusi,“ ütles ta.

Liisi Kanna

Georg Lurichi 
ausammas pandi paika
Esmaspäeval paigaldati Väike-Maarja keskväljakule rahvus-
liku suurkuju – Georg Lurichi ausammas, mille pidulik ava-
mine toimub pühapäeval.

2,5 meetri kõrgune pronksist valatud Lurichi skulptuur 
seisab graniidist maakeral, millel on vöö vägilase elutee 
tähtsamate daatumitega. Kera ise toetub sümboolsele gra-
niidist maadlusmatile. Kavandi autoriks on Kuno Raude ja 
modelleerijaks skulptor Lembit Palm. Monumendi aluseks 
on Amandus Adamsoni poolt loodud kuulsaim skulptuur 
Lurichist – 1903. aastal valminud „Tšempion“.

Foto: Ilve Tobreluts

AS OG Elektra juhatuse liige Gea Gross (keskel) ja VIROLi tegevdirektor Sven Hõbemägi 
andmas üle preemiat 2016. aasta üheks nooreks tegijaks valitud Eleriin Miilmanile.

Foto: erakogu

AS OG Elektra toetab noori tegijaid

Tõnu Õnnepalu 
pälvis kirjandus-
auhinna
Eile toimus Vinni vallas 
Vinni-Pajusti Gümnaasiu-
mis Eduard Vilde nimelise 
kirjandusauhinna pidulik 
üleandmine Tõnu Õnne-
palule raamatu „Valede ka-
taloog. Inglise aed“ eest. 
Seejärel suunduti Pajustis-
se laureaatide tammikusse 
Tõnu Õnnepalu nime 
kandvat tammepuud tervi-
tama.

„Nii Eduard Vilde nime-
lise kirjandusauhinna lau-
reaadi valimine kui ka au-
hinna üleandmine on Vin-
ni vallas igal aastal suureks 
sündmuseks. Tahame hoi-
da aus sees meie kirjanikke 
ja Eesti vanimat järjepide-
valt väljaantavat kirjandus- 
auhinda,“ ütles žürii esi-
mees Vinni vallavanem 
Rauno Võrno.

Võrno sõnul annab Vin-
ni vald kirjanik Tõnu Õn-
nepalule Vilde kirjandus- 
auhinna teist korda, 2010. 
aastal pälvis ta selle oma 
luulevormis päeviku „Ke-
vad ja suvi ja“ eest.

Eduard Vilde kirjandus- 
auhinna suurus on 1000 
eurot, seda rahastab Vinni 
vald. Auhinna põlvinu foto 
pannakse laureaate tutvus-
tavasse albumisse, auhin-
natud teos autori pühen-
dusega jääb laureaatide 
raamatukogusse, mis asub 
Vinni-Pajusti raamatuko-
gus.

Vinni Vallavalitsus tegi 
seekordse Vilde kirjandus- 
auhinna nominendi teata-
vaks 28. veebruaril, Vilde 
sünniaastapäeva eel.

Kuulutaja
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„Minu telekirjutami-
ne ja ka muu pikemat 
sorti kirjutamine sai 
alguse Facebookist,“ 
muigas Olav Osolin, 
reklaami- ja turun-
dusguru, näosaate 
kohtunik, telesaadete 
stsenarist, raamatu 
„Need näod kõlavad 
tuttavalt“ autor ning 
laulukirjutaja, peale 
selle ka teravmeelsete 
ja -keelsete netiposti-
tuste autor.

Kaire Kenk

Reklaamindust ei ole Osolin 
siiani jätnud, ehkki ta igapäe-
vaselt sellega enam ei tegele. 
Tal on valitud kunded, kellele 
turunduse alal nõu jagab ja 
mõnikord ka ise sule pihku 
võtab. Ja kui mõnel raadiol 
või ajalehel on tarvis reklaa-
mide kohta täpsemalt küsida, 
siis Osolin on üks esimesi va-
likuid.

Sõltumatus, kogemused ja 
julgus oma arvamust välja 
öelda on teda istutanud palju-
desse žüriidesse: sel aastal on 
ta olnud nii Kuldmuna kui ka 
Turundusteo žürii liige. Aga 
teda on kutsutud hindama ka 
tantsuvõistlusi ja valima mis-
si, kuid viimased kutsed on ta 
viisakalt tagasi lükanud.

„Näosaate kohtuniku roll 
on natuke teine asi, kuna see 
on siiski puhas meelelahutus 
ja seepärast ei tule seda kuigi 

tõsiselt võtta. Sellesse ametis-
se sattusin siis, kui panin rek-
laamiagentuuri juhtimise ma-
ha ja mõtlesin, et millega küll 
oma tulevikku sisustada. Ja 
siis tulidki kaks asja korraga – 
hakkasin samaaegselt telesaa-
tes kohtunikuks ja ka „Me ar-
mastame Eestit“ stsenaris-
tiks,“ meenutas Osolin.

„Sealt edasi olen kirjutanud 
erinevaid telesaateid, sh mõ-
ned aastad ka Normannile 
„Edekabelit“, praegu olen saa-
tesarja „Eesti otsib superstaa-
ri“ stsenarist. See töö meeldib 
mulle väga, sest noored laul-
jad on toredad ja emotsioonid 
on ehtsad – kui pisarad voola-
vad, siis ehedast rõõmust või 
pettumusest. Uute talentide 
sündi on lähedalt väga kihvt 
vaadata ja eriti lahe on veel 
see, kui sa saad sellele sünnile 
omalt poolt kaasa aidata!“ jät-
kas ta.

Pakkumised 
raamatu kirjutamiseks

Osolini sõnul sai tema kir-
jutamine hoo sisse tänu Face-
bookile. „Varem olin tööta-
nud enamasti suuga või siis 
piirdunud poole A4ga. Aga 
siis hakkasin oma mõtteid 
näoraamatusse kirja panema, 
sest kui mul tuleb mingisugu-
ne mõte, mida ma tavaliselt 
mõlgutan iseendaga, siis miks 
mitte seda oma sõpradele väl-
ja käia,“ rääkis ta.

„Nende sissekannete tege-
mine käib hetkega ega võta 
mult kuigi palju energiat. Ma 
teen seda puhtalt lõbu pärast, 
mul pole ühtki tellijat ja ma ei 
saa selle eest tasu, tänu sellele 
pole mul muud tsensorit kui 
vaid viisakus,“ nentis Osolin.

Täna on Saksamaa 
kunagise liidri Adolf 
Hitleri sünniaasta-
päev – kunagi „suu-
reks sakslaseks“ ja 
„minu füüreriks“ kut-
sutud mees tuli täp-
selt 129 aastat tagasi, 
20. aprillil 1889. aas-
tal Austrias ilmale.

Allan Espenberg

Paljudes maailma riikides on 
Hitleri tegemised kvalifitsee-
ritud inimsusvastasteks kuri-
tegudeks, kuid tänast päeva 
tähistatakse Hitleri fännide 
poolt ikkagi – mõnes paigas 
vaiksemalt või salaja, teisal 
laiemalt või avalikult.

Kuigi täna on Hitleri sün-
niaastapäev, on põnevamad 
seigad seotud hoopis tema 
surmaga või ka võimaliku el-
lujäämisega. Ametliku ver-
siooni järgi tegi Hitler 1945. 
aasta aprilli lõpus oma punk-
ris Berliinis enesetapu. Tege-
likult oli terve 1945. aasta 

Hitlerile eriliselt raske. Iga 
kaotatud lahing ja reetmine 
mõjus tema füüsisele rängalt.

Tema liikumine muutus 
järjest aeglasemaks, ta hakkas 
lonkama ja jättis üleüldse va-
nuri mulje. Tema vasak käsi 
värises nähtavalt, silmad vaa-
tasid mitte objekti suunas, 
vaid suvalisse kohta, ta ei 
suutnud korralikult ja sirgelt 
seista. Nii kirjeldas Hitleri 
ihukaitsja Rochus Misch oma 
ülemust mõned kuud enne 
tema surma.

Misch mäletab eriti selgelt 
viimaseid päevi punkris ja 
esijoones 30. aprilli 1945, kui 
Hitler lahkus maisest elust. 
„Pärast tema surma saabus 
täielik vaikus,” jutustab 
Misch. „Me ootasime umb-
kaudu 20 minutit. Ma ei mä-
leta, kes avas esimesena ukse 
Hitleri tubadesse. Mul oli vä-
ga huvitav, mistõttu tegin 
mitu sammu toa suunas. See-
järel tegi keegi lahti teise toa 
ukse. Siis ma nägingi Hitlerit 
– ta istus surnuna toolil ja pea 
oli vajunud lauale. Tumedas 
kleidis Eva Braun lamas selili 
diivanil.”

Seejärel veeti Hitleri ja Eva 

Brauni surnukehad hoovi, 
kallati bensiiniga üle ja põle-
tati ära, kuid mõned Hitleri 
kolbatükid jäid alles, tiriti tu-
hahunnikust välja ja toimetati 
Moskvasse.

Sellega oleks nagu prob-
leem lahenenud. Saksamaa oli 
sõja kaotanud ja Hitler sur-
nud. Kuid paljud ajaloolased 
ja ajakirjanikud ei uskunud 
ametlikku juttu Hitleri surma 
kohta ja asusid omapäi juurd-
lust teostama. Kaasa aitas see-
gi, et Hitleri surmaga seotud 
asjaolud salastati Nõukogude 
Liidus täielikult.

Nii on 70 aasta jooksul välja 
käidud hulgaliselt erinevaid 
versioone, mille järgi olevat 
Hitler tegelikult ellu jäänud ja 
põgenenud mõnda Ladi-
na-Ameerika riiki, Jaapanisse 
või kusagile mujale. Nendest 
versioonidest on kirjutatud 
kümneid raamatuid, kuid 
ükski autor pole suutnud 
veenvalt tõestada Hitleri ellu-
jäämist. Kõigest hoolimata 
pole tänase päevani maha ra-
hunetud ja endiselt otsitakse 
tõendeid nii Hitleri surma kui 
tema võimaliku ellujäämise 
kohta.

Kui USA Luure Keskagen-
tuur tegi eelmise aasta sügisel 
avalikuks suure hulga senini 
salastatud dokumente, siis tu-
li ühest välja, et endine SSla-
ne Phillip Citroen olevat 
kümme aastat pärast Teist 
maailmasõda kohtunud Hit-
leriga, kes olevat end varja-
nud Colombias Schrittel-
mayeri nime all.

Pärast seda hakkasid paljud 
teadlased ja hobiajaloolased 
taas väitma, et Hitleril õnnes-
tus Saksamaalt põgeneda ja ta 
elas kuni 1970. aastate lõpuni 
rahulikult ja õnnelikult Ladi-
na-Ameerikas. Näiteks Para-
guay ajaloolane Mariano Lla-
no kinnitab, et Hitler elas 
mõnda aega pärast Berliinist 
pagemist Argentinas ja suri 
võõra nime all alles 1974. aas-
tal Paraguays. Kuid taolistele 
väidetele pole senini leitud 
ühtki objektiivset tõestust.

Eelmisel kuul esitati Hitleri 
surma kohta mitu uut väidet, 
mis kinnitavad Hitleri enese-
tapuversiooni. Igatahes kin-
nitasid mitu uurijat, et Hitler 
suri tõepoolest 1945. aastal, 
mistõttu kõik versioonid te-
ma võimalikust ellujäämisest 

olevat lihtsalt tobedad. Samas 
võib oletada, et needki ütlu-
sed ei tee lõppu erinevatele 
vandenõuteooriatele.

Prantslane Jean-Christophe 
Brisard ja venelanna Lana 
Parshina kirjutasid oma Hit-
leri-uuringutest üheskoos 
raamatu „Hitleri surm KGB 
salamaterjalides” ja väntasid 
filmi „Hitleri surma mõista-
tus”. Nad püüdsid pikka aega 
saavutada ligipääsu Venemaal 
asuvatele Hitleri koljutükki-
dele, kuid alati tabas neid ta-
gasilöök. Alles pärast kahte 
aastat pingelisi läbirääkimisi 
lubati nad kolmeks tunniks 
Hitleri säilmete juurde.

Ajakirjanikud võtsid enda-
ga kaasa kohtuarsti Philippe 
Charlier’, kellele aga ei antud 
luba koljutükki puutuda. Nii 
pidi Charlier uurima seda 
miskroskoobiga, lisaks võttis 
ta jäljendeid ja võrdles koljut 
Hitleri hammastega 1944. 
aasta fotolt, kusjuures kõiki 
neid tegevusi jälgisid kümne-
konna KGB agendi tähelepa-
nelikud silmad. Lõpuks tegi 
spetsialist järelduse, et uuri-
tud säilmed kuuluvad Adolf 
Hitlerile.

Vene ajaloolane Vassili 
Hristoforov aga teatas kuu 
aega tagasi, et Hitleri enese-
tapp oli täielikult tõestatud 
juba 2000. aastatel ühe rönt-
geniülesvõtte abil. Tema sõ-
nul saabus tollal Venemaa 
luureorganite keskarhiivi üks 
USA professor, kes palus talle 
näidata arhiivis säilitatavaid 
Hitleri kolbafragmente. „Ja 
siis äkki, ootamatult arhiivi-
töötajate jaoks, koukis ta 
portfellist välja tundmatu 
röntgenipildi Hitleri pea-
luust, mis oli tehtud füüreri 
eluajal,” jutustas Hristoforov, 
selgitades, et see pilt pärines 
Hitleri ihuhambaarsti Hugo 
Blaschke kogust ja seda oli sa-
laja säilitatud USA eriteenis-
tuste arhiivis.

Ameeriklane võrdles üles-
võtet koljukildudega ja kinni-
tas, et kõik klapib. „Kui tule-
mus oleks olnud vastupidine, 
siis oleks kindlasti tõusnud 
kisa ja kära. Lõpuks ta lahkus 
ja infot tema külaskäigust ei 
avalikustatudki,” rääkis vene 
ajaloolane.

1889: sündis mees, kes teatas: „Mina olen füürer!“1889: sündis mees, kes teatas: „Mina olen füürer!“

Olav Osolin: „Olen Oscarile kandideerinud fi lmi helilooja!“

Olav Osolin saate „Su nägu kõlab tuttavalt žüriilaua taga.
Foto: Mardo Männimägi

Samas on ta seni tagasi lü-
kanud kõik ettepanekud ha-
kata Eesti juhtivate meedia-
väljaannete kolumnistiks või 
regulaarseks kaastööliseks. 
„Võib-olla kunagi edaspidi? 
Siis, kui isamaa on hädaohus 
ja on vaja lolluse pealetungi 
vastu barrikaadidele tõusta. 
Esialgu kirjutan vaid Face-
bookis ja võib-olla kriban ka 
mõne sarja või raamatu, kui 
mahti saan,“ vastas mees enda 
püstitatud küsimusele.

„Oma elulooraamatu peale 
olen saanud pakkumise viielt 
kirjastuselt, nii et ehk pean 
selle ka ikka ära lõpetama, kui 
asja vastu nii suur huvi on,“ 
lisas Osolin.

Seni suurima kirjatööga sai 
ta hakkama läinud aasta lõ-
pul, kui valmis päris kopsakas 
ja väga menukaks osutunud 
raamat „Need näod kõlavad 
tuttavalt“, mis autori enda sõ-
nul on aus sissevaade televi-
siooni köögipoolele, raamiks 

populaarses saates osalenute 
mõtted ja meenutused.

Amatöörist 
laulukirjutaja

Ühel päeval, olles ise juba 
mitte enam esimeses nooru-
ses, otsustas Osolin heast 
peast hakata laule kirjutama. 
„Kui sa hakkad vanast peast 
uue asjaga tegelema, siis võiks 
sul selge olla, miks sa seda 
teed. Näiteks mina leppisin 
endaga kohe kokku, et laulu-
de kirjutamine on puhas ama-
tööri meelelahutus, sest ma ei 
hakka oma laule kunagi ise 
laulma,“ rääkis Osolin.

„Samas motiveerib mind 
aga see, kui ma suudaks kom-
poneerida nii häid laule, et 
tuntud lauljad tahaksid neid 
laulda. Või kirjutaksin näi-
dendi, mida mõni vinge la-
vastaja tahaks lavale tuua. Või 
kirjutaks raamatu, mida ini-
mesed ostaks ja loeks nii suu-
re innuga, et see teeks Miki-
tale tuule alla,“ arutles ta.

„Muidugi tekib uutele jahi-
maadele minekuga ka terve 
rida kahtlusi ja kõhklusi. Aga 
mina olen selle enda jaoks la-
hendanud lihtsalt: kui ma 
olen miski asjaga maha saa-
nud, siis näitan seda mõnele 
tõelisele profile ja küsin tema 
arvamust. Sest minule kui al-
gajale võib juba näiteks kolme 
äsja õpitud akordi ritta sead-
mine tunduda jube põnev, 
aga proff vaatab kohe, et see 
on vana kulunud võte, milles 
pole kübetki uudsust.“

Oma kaht esimest laulu 
näitas Osolin Tomi Rahulale. 
„Ta on väga hea muusik ja li-
saks ka sedasorti mõnus tege-
lane, et me ei pea teineteisele 

viisakusest mett moka peale 
määrima. Ja kui Tomi oli mu 
lood ära kuulanud, siis ütles 
ta kohe, et üks laul on tavali-
ne „täitelugu“, mille ma siis 
kohe ka minema viskasin, aga 
teine laul on väga kihvt.“

Rahula saatis Osolini Tanel 
Padari juurde, kes otsis just 
„Vallatute vestide“ plaadile 
laulu. „Kui ma siis oma loo 
värisevate kätega Padarile et-
te mängisin ja ise juurde 
püüdsin lõõritada, ütles Tanel 
mu suureks üllatuseks kohe: 
„Sobib!“ ja paari nädala pärast 
oli „Sest ma tean, see on ar-
mastus“ Ott Leplandi lauldu-
na plaadi peal,“ rääkis harras-
tushelilooja.

„Sealt leidis selle üles Kadri 
Kõusaar, kes pani loo oma fil-
mi „Ema“, mille tarvis käis 
Ott seda isegi võtetel laulmas. 
Nii võingi ma oma CVsse kir-
ja panna, et olen Oscarile 
kandideerinud filmi heliloo-
ja!“ naeris Osolin.

Nüüdseks on tema lugusid 
salvestanud ka Karl-Erik 
Taukar, Maia Vahtramäe jt 
ning üks laul on ka Heini 
Vaikmaa „Mahavoki“ reper-
tuaaris. „Aga on ka mõni sel-
line laul, mida pole minu 
poolt valitud tipplauljad vastu 
võtnud, ning siis ei tohi jääda 
põdema, vaid tuleb kuulata, 
mida su loomingu kohta ar-
vati ja järgmine kord püüda 
paremini teha,“ soovitas Oso-
lin.

„Ma kardan, et väga palju 
häid ideid on inimestel jää-
nud sahtlisse lihtsalt seepä-
rast, et nad ei julge neid välja 
käia, kartes, et äkki pole see 
ikka piisavalt hea,“ arvas ta.
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Põhjakeskuses tegut-
sev tehnikakauplus 
Expert laienes ja pa-
kub nüüd klientidele 
kohapeal mitmekesi-
semat valikut.

Liisi Kanna

Põhjakeskuse Expert on suu-
remal müügipinnal kaubel-
nud juba mõned nädalad, ava-
misüritus peeti aga möödu-
nud laupäeval, mil käis ühtla-
si kaubanduskeskuses vilgas 
sagimine, kuna toimus 
moešõu ja esines Koit Too-
me.

Avapeo puhul jagati maius-
tusi ja õhupalle ning paljudele 
toodetele kehtisid avamishin-
nad. Lisaks jagati kõigile kü-
lastajatele loosikuponge ning 
üks õnnelik sai auhinnaks 
55-tollise LG televiisori.

Expert Eesti turundusjuht 
Joonas Kulli rääkis, et tehni-
kakaupluse kohta oldi varem 
küllaltki väikese pinna peal ja 
koostöös keskusega on pikalt 
otsitud võimalusi oma too-
teid suuremalt välja panna. 
„Ühelt poolt oli meil puudu 

laopinnast, teiselt poolt soo-
visime, et inimesel oleks suu-
rem valik. Nüüd see siis õn-
nestus,“ rõõmustas Kulli.

Turundusjuht selgitas, et 
suurenes mudelite valik ning 
lisandus ka täitsa uusi tooteid. 
„Siin poes on võrreldes eel-
misega kindlasti rohkem pe-
sumasinaid ja külmkappe. 
Aga suurem valik on ka 
IT-tooteid, eriti sülearvuteid. 
Lisaks saame siin rohkem 
välja panna järjest enam po-
pulaarsust koguvaid hobitoo-
teid nagu elektrilised rulad, 
tõukerattad jne,“ loetles Kulli.

Lisaks müügipinnale suure-
nes ka kaupluse ladu. „Meil 
on sellevõrra rohkem tooteid 
sees ja soovitav ese alati ko-
hapeal olemas,“ sõnas Kulli, 
rõhutades, et selles tegevus-
valdkonnas on laopinna ole-
masolu väga oluline.

Expertil on üle Eesti 11 
kauplust ning turundusjuht 
märkis, et Põhjakeskuse oma 
on nüüd nii mõõtmete kui 
kaubavaliku poolest nimekir-
ja eesotsas. „Põhjakeskus, sel-
le piirkonna üks suurimaid 
tõmbekeskuseid, on väga 
heaks asupaigaks. Loodan, et 
laienemise järel leiab meid 

Riik hakkab 
toetama ühisveevärgi 
ja -kanalisatsiooniga 
liitumist
Ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooniga liitumiseks või 
nõuetekohase reoveema-
huti paigaldamiseks saavad 
eraisikud hakata riigilt toe-
tust küsima.

Eestis kasutab ühiskana-
lisatsiooni teenust 83 prot-
senti elanikest. Siiski on 
märkimisväärne hulk neid, 
kes pole ühiskanalisatsioo-
niga liitunud, ehkki vee-et-
tevõte ja kohalik omavalit-
sus on selleks võimaluse 
loonud. Teadaolevalt on 
Eestis ligikaudu 15 000 sel-
list elamut.

„Loodame, et riigi toetus 
on piisavaks abiks ja moti-
vaatoriks neile, kel erine-
vatel põhjustel on seni 
ühiskanalisatsiooniga liitu-
mata,“ selgitas keskkonna-
minister Siim Kiisler toe-
tuse eesmärki. „Pikas pers-
pektiivis on ühiskanalisat-
siooniga liitumine ka ma-
janduslikult kasulikum kui 
kogumismahuti kasutami-
ne.“

Kooskõlastusringile saa-
detud eelnõu järgi saab 
toetust küsida kinnistu 
veevärgi ja kanalisatsiooni 
rajamiseks elamust kuni 
ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni liitumispunktini. 
Lisaks toetatakse reovee 
kogumise mahutite raja-
mist ja ümberehitamist 
piirkondades, kus puudub 
ühiskanalisatsioon ja kuhu 
seda ei planeerita lähima 
viie aasta jooksul rajada. 
Toetusteks on kokku ligi-
kaudu 10 miljonit eurot.

Kuulutaja

PÕLENG
14. aprillil kell 1.43 teatati, et Tapa linna äärsel aiamaal põ-
leb suvila (vana treiler ilma vundamendita). Päästjad kustu-
tasid põlengu kell 1.59, keegi kannatada ei saanud.
VARGUSED
Ajavahemikul 1. aprill kuni 14. aprill varastati Rakvere lin-
nas Turu platsil maa-alusest parklast mootorratas Aprilia. 
Kahju on 4500 eurot.
Ajavahemikul 8. aprill kuni 14. aprill tungiti Vinni vallas 
Põlula külas sisse tallu ja varastati sõiduauto Toyota, erine-
vad tööriistad ja muid esemeid. Kahju kokku on 9680 eurot.
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
16. aprillil teatati, et Haljala vallas asuvas külas tungis 49aas-
tasele naisele kallale tema endine abikaasa. Politsei pidas 
50aastase mehe kahtlustatavana kinni.

Liiklustalgutel 
noomiti rohkem kui 1000 juhti
Politseinikud rahustasid terve ööpäeva liiklust inimeste 
soovitud kohtades. Kokku vesteldi 1269 kiirust ületanud ju-
higa, kellest 206 sai karistada. Lääne-Virumaal vesteldi 58 
juhiga, kellest 17 said karistada.

„Tänan inimesi, kes oma mure kaardistasid. Nii nagu va-
rasematel aastatel, aitavad need tähelepanekud ka pärast tal-
guid liiklusjärelevalvet paremini teha,“ ütles Politsei- ja Pii-
rivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.

Ta tõi välja, et paljud juhid elasid samas piirkonnas, kus 
kiirust ületasid. „Politseinikud kuulsid mitmeid kordi küsi-
must, miks teda peatati, ega tema ju ei ole probleemiallikas,“ 
ütles Loigo. „Liiklus ei muutu turvalisemaks, kui juht vaid 
enda kodu või töökoha ümbruses piirkiirust jälgib, kuid 
nurga taga paneb gaasi juurde. Samas enamus elanikke ei 
vaevu isegi oma elurajoonis kiirusest kinni pidama,“ lausus 
korrakaitseametnik. Politseinik loodab, et eile peatatud ju-
hid mõtlesid vähemalt korraks oma käitumisele.

Loigo tänab 262 politseinikku ja planeerijaid, kes tegid 
väga head tööd. „Kuulsime inimestelt palju positiivset taga-
sisidet. See näitab, et olime õigetes kohtades ning tehtu läks 
inimestele korda,“ ütles ta.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

Uuenenud Expert pidas avapidu

Expert Eesti turundusjuht Joonas Kulli rõhutas, et tänu suuremale müügipinnale leidub 
kaupluses nüüd ka rohkesti IT- ja hobitooteid.

Foto: Liisi Kanna

veelgi rohkem kliente,“ sõnas 
Kulli, lisade, et kuna uus 
müügipind asub varasemale 
väga lähedal, siis ei tohiks ka 
see segadust tekitada.

Turundusjuhi sõnul otsib 
ettevõte pidevalt laienemis-
võimalusi, kuid jaekaubandu-
se kõrval ei saa vähem täht-
sustada ka internetikauban-
duse arendamist. „Eestlased 
ostavad internetist kõige 
enam just meie kategooria 
tooteid – kodumasinaid ja 
-elektroonikat. Lisaks kaup-
luste uuendamisele, võimalu-
sel suurendamisele ja uute 
kohtade otsimisele investee-
rime aktiivselt sellesse, et ka 
meie e-poodi oleks mugav 
kasutada. Tegutseme kahel 
rindel,“ märkis Kulli.
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R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

BUSSIJUHT - 
KLIENDITEENINDAJAT

Ootame oma meeskonda sõbralikke 
ja esinduslikke bussijuhte, 

kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada bussijuhina
- Sa omad kehtivat D-kat. juhiluba ja 
   kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TASUB TEADA/TÖÖ/KOOLITUS

Kui tänapäeval on lak-
toositalumatus üha sage-
nev nähtus, siis tuleks 
pilk heita alternatiivide-
le, millest üheks võiks ol-
la ka kitsepiim, sest see 
on lehmapiimast kerge-
mini omastatav ning li-
saks on sel ka muid plus-
se. 

Seidi Lamus-Tšistotin

Juba 400 aastat enne meie aja-
arvamist lisas kuulus Va-
na-Kreeka arst oma töödesse 
juhiseid, kuidas tarvitada pii-
ma mitmesuguste haiguste 
puhul, näiteks kitse- ja hobu-
sepiima kopsutuberkuloosi 
korral.

Ka kuulus idamaade teadla-
ne Avicenna, kes elas rohkem 
kui 1000 aastat tagasi, pidas 
piima parimaks toiduks nii 
lastele kui eakatele. Avicen-
nagi nimetas kasulikemaks 
kitse- ja eeslipiima ning soo-
vitas neid juua koos mee ja 

soolaga.
Kitsepiima omastab inime-

se organism lehmapiimast 
tunduvalt paremini. See tule-
neb sellest, et kitsepiima ras-
vamolekulid on kaks korda 
väiksemad lehmapiima oma-
dest, mistõttu ongi seda pa-
rem seedida ja omastada.

Kitsepiim ületab ka peaae-
gu kaks korda lehmapiima 
selliste meie organismile 
väärtuslike valkude, nagu al-
bumiin ja globuliin, sisaldu-
selt. Samuti sisaldub temas 
mitu korda rohkem rauda 
ning A-, C-, D- ja PP-vita-
miine kui lehmapiimas. Kõiki 
neid aineid vajab aga kasvav 
organism.

Kitsepiim ei ole rasvasem 
kui lehmapiim. Tema joomi-
sel tekkiv täiskõhutunne tule-
neb sellest, et kitsepiim moo-
dustab maohappega kalgen-
dudes helbed (mitte aga tükid 
nagu lehmapiima puhul), mis 
kergendavad seedimist. Kit-
sepiima rasvhappe ahelad on 
lühemad ja nõnda seedub kit-

• Kitsepiim ravib allergiaid, parandab see-
dimist ja tugevdab organismi.

• Ravib mitmeid toiduallergiaid, verevae-
sust ja söögiisu.

• Erinev on kitsepiima mõju piimaallergia 
kahe eri vormi, valgu- ja suhkruallergia 
puhul. Valguallergia puhul suudab kitse-
piim allergianähud kõrvaldada, suhkru-
allergia puhul tavaliselt mitte.

• Hea abivahend lastele düstroofia, rahhiidi 
ja teiste ainevahetushaiguste korral, sa-
muti kurtumise korral.

• Raviefekt ilmneb ka selliste haiguste kor-
ral nagu ekseem, migreen, soolepõletik, 
heinapalavik, maksa ja sapipõie haigused.

• Ravib siseelundeid – normaliseerub mao 
talitus, kõhunääre, kaksteistsõrmik, kõht 
hakkab korralikult läbi käima.

• Ravib maksa ja sellega ka vähktõbe.
• Kitsepiima valk sisaldab kõiki organismi-

le vajalikke aminohappeid.

• Kitsepiima rasv imendub väga hästi peen-
soole ning naha kaudu. Seetõttu sobib see 
inimestele seedetrakti ja nahahaiguste pu-
hul. Kitsepiim parandab naha elastsust, 
naha vereringet ja liigeste liikuvust.

• Kitsepiim mõjub soodsalt mao- ja kaks-
teistsõrmiku haavandite paranemisele.

• Kitsepiima soovitatakse ka siis kopsutu-
berkuloosi puhul, kui sellega kaasneb ve-
reköhimine. Bronhiaalastmat põdevatel 
inimestel on soovitatav tarvitada kitsepii-
ma.

• Ka on see hea külmetusest ja teistest hai-
gustest põhjustatud köha raviks, leeven-
dab põletikuliste protsesside ägedust, ta-
kistab nende edasist arengut ning süvene-
mist.

• Kitsepiim leevendab haige seisundit angii-
ni, neelu- ja mandlipõletiku ning teiste 
kurguhaiguste puhul.

Kitsepiim – kasulik nii tervetele kui haigetele
sepiim viis korda kiiremini. 
Korralike jahutus- ja säilitus-
tingimuste juures säilib kitse-
piim ka kauem värskena.

Erinevalt lehmapiimast on 
kitse oma aluselise reaktsioo-
niga, mistõttu alandab mao 
ülihappesust. Kitsed haiges-
tuvad harva tuberkuloosi ja 
teistesse ohtlikesse haigustes-
se, seetõttu võib kitsepiima 
tarvitada ohutumalt värs-
kelt – ilma pastöriseerimata.

Kõik inimesed peaksid tar-
vitama kitsepiima ühe klaasi 
päevas, et puhastada organis-
mi ebasoovitavast (ollusest), 
tänu kitsepiimas leiduvale 
looduslikule antibiootikumi-
le. Kitsed söövad loodusest 95 
protsenti taimestikust ja sel-
lest 5 protsendi mürgiseid tai-
mi, mille nad toodavad pii-
maks. Sellest ka see, et kitse-
piim on ravipiim.

Allikad:
www.minulaps.ee

www.looduspere.ee
otseomadelt.ee

Foto: Liisi Kanna / arhiiv

Kitsepiima tervistavad omadused
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

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

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

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

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

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

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

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Raum OÜ otsib 
nelikanthöövli 

operaatorit, 
töö vahetustega. 
Asukoht Rakvere 

Tootmise 6. 
Tel 515 6342

Pakume tööd 
C-kat juhile 

loomsete jäätmete veol. 
Egesten Transport OÜ 

Tel 506 7356

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 
5199 6563

• Otsin lapsehoidjat kahele lapse-
le vanuses 3 ja 4 aastat. Laste hoid-
mine toimuks nende enda kodus. 
Tõenäoliselt 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 

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

• Tapa turbarabasse vajatakse 
traktoristi ja abitöölisi. Viru-Ni-
gula turbarabasse abitöölisi. Tel 
514 8115

• Vajatakse ajutiselt abitöölist 
aiatöödele vajadusel. Rakveres. 
Tel 5561 1125

• Otsin abilist aiapiirde ehitu-
sele. Betoneerimine, saagimine, 
kruvimine jms. Ära helista, kui 
sa tööl käia ei viitsi/ei saa. Tasu 
kokkuleppel. Tel 5691 4853

• Toitlustusettevõte vajab nõu-
depesijat/abikokka. Töö toimub 
graafiku alusel 10-22. CV saata 
kaukaasiagrill@hot.ee või tel 5810 
2416

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

• Pakume ehituslast tööd. Nõud-
mised kanditaadile: ehitusala-
ne kogemus või koolitus, oskus 
töötada iseseisvalt, korrektsust, 
vastutusvõime, täpsus ja töökus. 
Tööd saavad: plaatija, müürsepp, 
krohvija, maaler, üldehitaja, katu-
sepaigaldaja, mööblipaigaldaja, 
fassaaditööline. CV saata: tares-
aneeraus@gmail.com. Tel 5557 
8781

Art Cafe pakub tööd 
kokale.

hotell@artcafe.ee 
Tel 32 32060

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

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

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

• Otsin töömehi maja soojus-
tamiseks. Tel 5396 5335, e-mail: 
tober1@hot.ee

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

• Kutsume teid hispaania kee-
le kursustele neljapäeva õh-
tuti  Rakvere Kultuurikesku-
ses. Info ja registreerimine: 
a.s.wesman@gmail.com
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glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

SPORT

MÕNE REAGA

Sulgpallurid 
hakkavad mõõtu võtma

Rakvere Sulgpalliklubi korraldab 28.-29. aprillil Aqva 
Spordikeskuses Lääne-Virumaa meistrivõistlused sulgpallis.

Üksikmängud toimuvad võistluse esimesel päeval ja paa-
rismängud teisel. Osaleda võivad kõik Lääne-Virumaal ela-
vad või õppivad sulgpalliharrastajad. Vanuseklasse ei erista-
ta. Võisteldakse viies mänguliigis: meesüksikmäng, naisük-
sikmäng, meespaarismäng, naispaarismäng ja segapaaris-
mäng. Kohtunikuks on Erkki Valmra.

Osavõtuks palutakse registreeruda hiljemalt 24. aprillil 
meiliaadressil rakveresulgpall@gmail.com.

Kuulutaja

Algas liikumissari 
„Vinni-Pajusti liigub“

Esmaspäeval alustas MTÜ Pajusti VAK eestvedamisel 
kolmandat korda tervist edendav liikumissari „Vinni-Pajus-
ti liigub“ ühiskõndimisega treener Triinu Kunbergi juhen-
damisel Pajusti klubi juurest kergliiklusteel Vilgu risti ja ta-
gasi. Ühiskõnnile eelnes soovijate kaalumine ja mõõtmine 
ning tasuliste liikumispasside registreerimine.

Sarjaga on võimalik liituda ning liikumispassi soetada ka 
hiljem. Lisaks ühiskõndidele kuuluvad liikumissarja kavva 
ka treeningud jõusaalis, staadionil ning ühised rattasõidud – 
kokku üheksa treeningkorda.

Sarja juurde kuulub kolm kaalumist, sari lõpeb jaanipäeva 
eel kokkuvõtete tegemisega ning loenguga tervislikust toi-
tumisest ja arukast treenimisest.

Sarja projektijuhi Moonika Laua sõnul andis eelmiste 
kordade osalejate rahulolu kindlust jätkata ka sel kevadel. 
„Liikumissarjaga liitunud inimesed on olnud motiveeritud 
oma tervise eest hoolt kandma, kuid ühised kooskäimised 
innustavad neid veelgi enam oma tervise ja heaolu eest hoo-
litsema. Varasematel kordadel on kaotatud kilode arv olnud 
üsnagi suur, sest rõõm talvel kogutud kilodest vabanemisest 
on väga motiveeriv.“

Järgmine etapp, ühiskõnd Pajusti klubist Kakumäele ja ta-
gasi, toimub juba 23. aprillil. Etappide kogunemiskoht on 
Pajusti klubi esine kell 19. Sarja kolmandaks etapiks on jõu-
saalitreening 30. aprillil.

Kuulutaja

Kes minu eelnevaid ar-
tikleid on lugenud, tea-
vad, et mul on käsil Sõ-
meru orienteerumis-
kaardi joonistamine. 
Kes uus jälgija, siis 
kaarti joo-
nistan 
eelkõige 
noorte 
treenin-
guks ja 
Rakvere 
Orienteeru-
misklubi 
päevakute 
tarbeks.

Pealkiri „Kuule, vaata silti!“ 
on intrigeeriv, aga selle fraasi 
taga on tegelikult murekoht. 
Kuna kaardistamine eeldab 
kogu maastiku läbikäimist 
vähemalt niipalju, et kogu pe-
rimeeter oleks silmapiiril 
ning orienteerujate jaoks olu-
lised elemendid kenasti pai-
gas, siis satun palju kohtades-
se, kus tavaliselt ringi ei liigu.

Päikesepaistelisel laupäeval, 
mil valdav enamus inimestest 
ilmselt grillis vorsti või toppis 
šašlõkki vardasse, tatsasin 
mina mööda põldu. Vaata-
sin – õueala, sinna ei hakka 
minema. Märkisin kaardil 
koha orienteerujate jaoks 
„oliiviks“ (värvus, mis tähis-
tab õueala ning seal liikumine 
on keelatud).

Liikusin edasi mööda 
õueala ja põllu piiri. Aeda ei 
onud. Silti ei olnud. Tähiseid 
ei olnud. Oli vaid niidetud ja 
hooldatud muru kontrastse 
joonena küntud põllu äärega 
kohakuti. Müttasin jalgupidi 
sügisel ülesküntud põllul, ku-

ni jõudsin üldkasutatavale 
teelõigule, siis kuulsin selja 
tagant ärevat hõiget: „Kuule, 
vaata silti ka!“

Keerasin ringi ja lugesin 
„Eramaa“. Pahane maaoma-
nik kõndis minu poole, mina, 
koer Bruno rihma otsas, sam-
musin talle vastu. Selgelt ärri-
tunud ja kaitsepositsioonil 
maaomanik ei hoidnud taga-
si, vaid valas mu üle süüdis-
tustega, et liigun eramaal ja 
miks ma silti ei loe. Selgitasin 
talle, kes ma olen, miks ma 
seal liikusin ning juhtisin onu 
tähelepanu sellele, et teisel-
pool, seal kust mina tulin, ei 
olnud silti ja ma ei saanud 
kuidagi aru, et üle küntud 
põllu ei tohi tulla.

See vastus teda aga ei rahul-
danud. Ütles, et kas ma ei 
näe, et keset põldu, viipas 
käega paremale kaugusesse, 
300 m hooldatud ala piirist 
keset põldu, on toigas, mille 
otsa topitud tuule poolt räsi-
tud kilekott.

No tere hommikust! Kuidas 
peaksin aru saama, et sealt 
keset põldu on eramaa, millel 
käia ei tohi. Lõpuks jõudis 
onu sinnamaale, et tema hoo-
vis loobitakse pudeleid pu-
ruks ja sõidetakse ATVdega 
nii, et kartulivaod on kul-
tuurmurus.

Siinkohal olen onuga täiesti 
nõus – sellist asja ei saa luba-
da, et keegi rüüstab ja laa-
mendab. Kuid mina käisin 
mööda põllu äärt, sugugi mit-
te muru peal, vaid mööda 
känkras põllukamakaid, aga 
olin ikkagi nagu suur pätt. 
Järgmine kord kaardistama 
minnes panen selga päevaku-
te rohelise vesti, võib-olla 
tuntakse paremini ära.

Tean seda, et omanik saab 
keelata liikumise talle kuulu-
val maal. Kui aga eravalduse 

silti pole väljas, siis on igaühel 
õigus seal viibida päiksetõu-
sust päikseloojanguni. Aga 
orienteerujad on mõistlikud 
inimesed ning kui silti pole 
väljas, aga omanik ei soovi, et 
orienteerujad seal liiguvad, 
siis märgitakse ala keelualaks 
ja ükski orienteeruja maa-
omanikku ei häiri.

Kes ma olen vol 2
Aga sellega ei ole minu 

kokkupuuted maaomanikega 
piirdunud. Teisipäeva õhtul 
kaardistasin aleviku teist piir-
konda. Ragistasin metsas, 
kaart näpus, koer ka, ja nägin, 
et eemal ühe krundi aia juu-
res on taas üks onu, kes vaa-
tas minu poole. Mina piilusin 
põõsas teda vastu. Peast käis 
läbi mõte: „Nojah, hakkab jäl-
le pihta.“

Läksin rõõmsalt maaoma-
nikuga rääkima. Sain kiire 
küsimuse: „Tere! Kes te ole-
te?“ Tutvustasin, mida teen ja 
miks seal olen. Toimus taas-
kord sama stsenaarium – te-
ma maa, tema ei taha jne. 
Kuid 20 minutit jutuajamist 
muutis selle onu suhtumise 
positiivseks. Jõudsime rääki-
da üleüldse Sõmerust ja 
sportlastest, kes siin üles kas-
vanud. Tänasin onu ning sain 
nõusse, et võin temale kuulu-
vas metsas ringi liikuda ning 
kaarti edasi joonistada.

Aga oh elu. Jõudsin ringiga 
uuesti onu krundi juurde. 
Nüüd sammus minu poole 
soliidses eas tädi. Jälle pidin 
selgitama, kes ma olen. Kuul-
des minu nime, lausus tädi, et 
oleks kohe öelnud, oleks tal 
sirgem selg olnud. Ilmselt siis 
mu nime oli kuskilt kuulnud. 
Tore. See jutuajamine oli 
edasi väga positiivne, ütles, et 
sportlased meeldivad talle igal 
juhul.

Kuid tädi kurtis, et igasugu 
inimesi on olemas. Küsis mi-
nult, et kuidas mulle meel-
diks, kui hommikul ärkad, tu-
led õue ja vastu aeda on kolm 
meest ennast üleliigsetest 
veevarudest tühjendamas 
ning kogu nende pidulikkus 
on pilla-palla kõigile nähtav. 
Või, et istutad aia äärde ilusad 
kuused ja siis keegi tark koda-
nik arvab jõulude ajal, et küll 
oleks mõnus perfektse kuuse 
küljest endale jõulupärja jaoks 
oksi lõigata.

Rahustasin tädi, et orien-
teerujad ei tule talle siia aia 
juurde lilli kastma ega miini-
välja tekitama. Ja kui on soov, 
et siia üldse orienteerujad ei 
satuks, siis nii saab ka. Pikem 
vestlus pani tädi kenasti nae-
ratama ning soovisime teine-
teisele kena õhtut.

Kõik looduses viibijad 
ei ole veel närukaelad

Ma tean, et kõik ütlevad 
koguaeg, iga aasta ja nii 300 
aastat järjest –  noorus on hu-
kas ja kõik kohad on vandaale 
täis. Aga head maaomanikud, 
tegelikult on veel olemas ini-
mesi, kes naudivad lihtsalt 
loodust ja ei pea enda emot-
sionaalse rahulolu saavutami-
seks kellegi vara lõhkuma. 
Vaid lihtsalt kõnnivad, jook-
sevad ja naudivad elu.

Olgem üksteise suhtes roh-
kem lugupidavad ja püüdkem 
üksteist austada. Minu kui 
kaardistaja ülesanne ongi sel-
gitada välja piirkonnad, kus 
saab liikuda ja kus mitte. 
Orienteerujad hoiavad loo-
dust ja teiste vara. Kui näed 
mind kärtsrohelise vestiga 
enda krundi ääres „maad 
mõõtmas“, siis tea, et ma olen 
seal täitsa sõbralik.

Kuule, vaata silti!
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toivo.murakas@gmail.com
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Kaheksakümnendate 
lõpus omanimelise 
rokkbändiga lagedale 
tulnud saksa muusik 
Axel Rudi Pell on ko-
gu karjääri jooksul 
edukas olnud. Ise ta 
ütlebki, et teda ei hu-
vita maailmalaiune 
läbimurre ühe võim-
sa hittalbumi abil, 
vaid just nimelt sta-
biilne edu ja võima-
lus teha endale mee-
lepärast muusikat.

Ülo Külm

Alustuseks räägid ehk mõne 
sõnaga oma värskest meist-
riteosest, peatselt ilmuvast 
albumist „Knights Call“.

(Naerab) Loomulikult on 
see minu parim album seni! 
Väga vinge. Mulle endale 
igatahes meeldib, olen selle-
ga väga rahul.

Plaadi pikimaks komposit-
siooniks on „Tower Of 
Babylon“, lugu, mis ilmsel-
gete Led Zeppelini ja Rain-
bow mõjudega.

Jah, ma ei eitagi seda. Tõe-
poolest siit lööb välja mõlema 
bändi mõjutusi. Asi nimelt 
selles, et nii Led Zeppelin kui 

Rainbow meeldisid mulle ju-
ba nooruses kõvasti, seega 
paratamatult minu muusikast 
siit-sealt nendega sarnasusi 
leiab.

Millest on aga tingitud, et 
üks lugu albumil läheb 
lausa poliitiliseks? „Slaves 
On The Run“ ju seda ometi 
on?

Noh, Axel Rudi Pell pole 
kunagi tegeli-
kult mingi 
po- liiti-
li- ne 

Kitarrivõlur Axel Rudi Pell: „Eestit tean ainult Eurovisiooni kaudu!“

Axel Rudi Pell teab kaheteist-
kümneaastasest peale, et te-
mast peab saama kitarrist.

Foto: Axel Hoffmann

bänd olnud ega seda taotle-
nudki. Me ei sekku poliitikas-
se, meie lauluteemad on hoo-
pis teised. Kuid antud loo pu-
hul võib tõesti lugeda välja 
natuke kriitikat selle suhtes, 
kuidas ühiskonnas tavalise 
tööinimesega käitutakse, kui-
das temast töökohal viimnegi 
välja pigistatakse. Siiski tervi-
kuna on tegemist lihtsalt 
meelelahutuslikuga looga.

„Knights Calli“ kuulates 
täheldab, et seekord pole 
te sinna sinu otseseks 
kaubamärgiks olevaid 
rokkballaade praktiliselt 
teinud?

Seekord me ei tahtnud pal-
ju ballaade teha. Ilmus ju alles 
aasta tagasi spetsiaalne ballaa-
dide kogumik „The Ballads 
V“. Otsustasime nüüd palju 
rokkivama plaadi kasuks.

Pärast „Knights Calli“ 
ametlikku ilmumist lä-
hete peatselt kontsert-
tuurile. Mida fännid oo-
data võivad?

Täiesti garanteeritult, 
igal juhul, täiesti uut prog-
rammi (naerab). Laval an-
nab Axel Rudi Pell endast 

siooni lauluvõistluse kaudu 
tean praktiliselt teie riiki.

Erialaste küsimuste juur-
de. Kui tihti kitarrimängu 
praktiseerid, kui sageli nä-
dalas „kitarritrenni“ teed?

Võiks öelda nii, et kusagil 
kümme-viisteist aastat tagasi 
iga päev. Isegi paar aastat ta-
gasi veel.

Nüüd konkreetselt viimati 
eelmise nädala neljapäeval, 
täna pole mul selleks aega, 
annan terve päeva intervjuu-
sid. Homme hakkan jälle tuu-
riks valmistuma. Siis tuleb ta-
valiselt kord-kaks nädalas, ta-
valiselt poolteist tundi korra-
ga.

Kui suur on sinu praegune 
kodune kitarrikogu, mil-
line on lemmikmark?

(Mõtlikult) Müüsin just kaks 
kitarri maha. Kodus peaks 
praegu olema kakskümmend 
kolm kitarri. Lemmikuks on 
kindlasti Fender Stratocaster.

Millal üldse tõsisemalt ki-
tarrimänguga tegelema 
hakkasid, millal tundsid, 
et just sinust peab saama 
õige kitarrist?

(Naerab) Kaks aastat tagasi! 
Tegelikult sellest ajast alates, 
millal nägin telekast esma-
kordselt Deep Purplet. Olin 
siis kaheteistkümneaastane. 
Minu esimene kitarr oli akus-
tiline. Kui ma olin 13 ja poole 

aastane, kinkisid vanemad 
mulle jõuludeks elektrikitarri. 
Olin mõistagi ülirõõmus. Õp-
pisin alguses kitarri täiesti 
iseseisvalt, polnud siis ju veel 
internetti ega midagi.

Esimene „vastutusrikkam“ 
esinemine publiku ees?

14- või 15aastaselt. Olime 
oma kamraadidega vaid kolm 
nädalat koos olnud, koos 
mänginud. Juhuse tahtel esi-
nesime ühes noorteklubis, 
kus tegelikult oleks üles astu-
ma pidanud täiesti teistsugust 
muusikat tegev bänd. Kuid 
saime hakkama, rokkisime 
välja küll!

Kitarristid, keda ise kõr-
gelt hindad ja kes on sind 
ühtlasi eriti mõjutanud?

Kohe kindlasti Ritchie 
Blackmore (Deep Purple, Rain-
bow, Blackmore’s Night – autori 
märkus) ja Michael Schenker. 
Natuke ka Jimi Hendrix ja 
muidugi saksa kitarrist Uli 
Jon Roth (eks-Scorpions – auto-
ri märkus).

Mida arvad Saksa raske- 
rokkmuusika käekäigust 
tänapäeval?

Ei jälgi niipalju seda. Mui-
dugi on meil palju häid muu-
sikuid. Näiteks – teate ehk te-
da – kitarrist Mat Sinner. Va-
na kooli omadest teeb senini 
head muusikat Scorpions.
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vähemalt 150 protsenti! Tee-
me palju uusi lugusid ja vane-
ma materjali osas lisaks kaks 
sellist, mida me varem pole 
üldse laval mänginud.

Millest on tingitud, et Axel 
Rudi Pell kokkuvõttes nii 
vähe kontserte annab, et 
reeglina piirdute vaid vä-
heste valitud riikidega?

Seekord polegi nii vähe. 
Kümme maad. Miks me siin 
või seal ei mängi, on meilt va-
remgi korduvalt küsitud. 
Tuuril sõidame ringi väga 
kalli bussiga, et rahaliselt mit-
te miinusesse jääda, peab igas 
esinemiskohas meid vaatama 
vähemalt 600-700 inimest. 
Alati nii pole.

Esinesime kunagi näiteks 
Londonis, ühes väiksemas 
klubis, kontsert oli väljamüü-
dud! Hiljem läksime uuesti 
Londonisse, kontsertkoht ise 
oli palju suurem, aga rahvast 
tuli kokkuvõttes isegi vähem 
kokku.

Sel tuuril esineme Rootsis 
ja Norras esimest korda. Osa 
Rootsi kontserte on juba välja 
müüdud.

Aga millal lõpuks Soome 
või meile Eestisse jõuate?

Soomest ja Eestist pole seni 
olnud häid pakkumisi. Loo-
mulikult oleksime õnnelikud, 
kui teil mängida saaksime! 
Eestist ma muide väga palju 
kuulnud pole. Ainult Eurovi-
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• Müüa 1toaline ahjuküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5341 9354

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

• Müüa Rakveres Kunderi 4 1toa-
line ahjuküttega korralikult reno-
veeritud korter 23,6m2, värske re-
mont, köögimööbel, WC duširuu-
miga, pakettaknad, kelder, kuur. 
Madalad kommunaalmaksud (20 
€). Hind 28 000 €. Tel 5664 4088

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

• Müüa 1toaline kõigi mugavus-
tega korter (32,1 m2, 2/5) Kundas 
Koidu tn. Hind kokkuleppel. Tel 
5373 6679

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 13 
500 €, kiire ostu korral saab tingi-
da. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline korter Rakveres, 
L. Koidula 11. Majal on värskelt 
teostatud renoveerimine. Vaheta-
tud vee- ja kanalisatsioonitorud, 
radiaatorid koos torustikuga, 
ventilatsioonisüsteem ning pai-
galdatud kolmekordse paketiga 
aknad. Aknast ilus vaade pargile. 
Tel 5346 0655

• Müüa Rakvere südalinnas 2toa-
line ahjuküttega remonti vajav 
korter, II korrus, 47,8 m2. Tel 5550 
0233, helistada õhtuti

• Müüa 2toaline korter Vinnis. 
Tel 508 3997

• Müüa 2toaline korter Tamsalus. 
Korter on II korrusel, asub linna 
keskel, ligidal on Maxima pood 
ja apteek. Rongiühendus Tallinna 
ja Tartuga. Korter on läbi maja: 
magamistuba rõduga ühel pool, 
elutuba ja köök rõduga teisel pool. 
Esik on suur, korter vajab sanitaar-
remonti, saab teha oma soovi järgi. 
Hind on 9000 €, võib tingida. Eraldi 
on võimalik osta aiamaad (200 €). 
Tel 5831 2990

• Müüa renoveeritud 2toaline 
korter Väike-Maarjas. Uus elek-
ter, uued aknad, WC-pesuruum. 
Majas korralik ühistu, uus katus, 
uued trepikoja- ja keldri aknad. 
Korteri juurde kuulub kelder, 
puukuur ja aiamaa. Hind 13  000 
€. Tel 5664 5350

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

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

• Müüa kõigi mugavustega 3toa-
line renoveeritud korter Arknal. 
Tel 5345 9869

• Müüa 14 km Rakverest Kadilas 
heas korras 4toaline ridaelamu-
boks (150 m2 + 20 m2 terrass). Oma 
keskküte, saun duširuum, satelliit. 
Tel 5665 7371

• Müüa maja Rakvere, Välja tn. 
Hind 70 000 €. Tel 5866 3210

• Müüa remonti vajav maja Rak-
verest 3 km. Kat 66201:001:0854, 
krunt 9000 m2. Hind 32 000 €. Tel 
5694 6444

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD
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OST

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

tel 5554 5501

RAKVERE, VILDE 6A

17,4 m2, II korrus

ALATES MAIST!

Laada 14, Rakvere

Andrus Peiel, 527 1011

Müüa 2-toaline korter 
Võidu tn 53, Rakvere
Hea planeering, toad eraldi, 

WC ja vannituba eraldi. 

Hinnatud maja, hea asukoht.

48.8 m², III k 36 000 €

Müüa maja
Kuke tn, Rakvere
Väga hea asukoht, palkmaja,

3 eraldi magamistuba, 

avar köök-söögituba.  

130.8 m² 119 000 €

Müüa 2-toaline korter 
Õhtu tn, Piira
Ilus korter, maja renoveeritud. 

Rõdu, panipaik, kelder. 

Õhksoojuspump. 

 
42.7 m², I k 37 600 €

Müüa maamaja
Lillemäe, Kunda lähedal
2 tuba, köök, saun, kelder, 

abiruumid. Puukuur, kaev, 

elekter. Kunda kesklinna 4 km.  

 
149 m²

Müüa maja
Voore tn 2, Näpi küla
Majas 3 tuba, köök. Saun 

eraldi. Tsentraalsed vee ja 

kanalisatsiooni trass. 

74.3 m² 39 500 €

24 900 €

Müüa maja
Tartu tn 32, Rakvere
Avar köök, 4 tuba, veranda, 

palkmaja, tsentr. vesi ja kanal, 

puurkaev. Garaaž, kuur, saun.

178 m² 80 000 €

• Müüa kaks maja ühel krundil 
1200 m2 Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 3997

• Müüa kahekordne renoveeri-
tud maja Hulja alevikus. Hind 
79 500 €. Tel 554 3734

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

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

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

• Müüa korralik garaaž Haljalas. 
Hind 1000 €. Tel 518 8770

• Müüa elamumaad, krunt 1,2 ha. 
Rakvere linna piirist 3 km Männi-
mets. Tel 5694 6444

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

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

• Müüa krunt 1240 m2 Linnuriigis. 
Tel 557 0990

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

• Müüa merega piirnev kõrghal-
jastusega elamumaa Mahu külas 
1,27 ha. Küsi täpsemalt infot pari-
ma asukohaga krundi kohta Ma-
hus. Hind 41 500 €. Tel 5345 6863

• Müüa garaažiboks Tapal Männi-
kumäel. Hind 500 €. Tel 5695 1732

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

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
1-2toalise remonti vajava korteri. 
Oodatud kõik pakkumised. Tel 
518 8770

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

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

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

• Ostan Rakveres 3toalise rõduga 
korteri otse omanikult. Kiire! Tel 
5344 7203

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

• Soovime osta maja Väike-Maar-
jas või selle lähiümbruses. KV-s 
olevate kuulutustega oleme tutta-
vad. Tel 5371 3101

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

• Ostan vana talukoha/suvekodu 
maaelu nautimiseks Lääne-Vi-
rumaal looduskaunis privaatses 
asukohas. Tel 5199 1609

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

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

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

• Soovin üürida alates mai lõ-
pust-juuni algusest Rakvere kesk-
linnas 1toalise kõigi mugavustega 
korteri. Mida ligemal linnusele, 
seda parem. Koduloomi pole. Info 
meiliaadressil tauno@svm.ee või 
tel 5690 6821

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

• Korralik noormees otsib üüri-
korterit Rakveres. Ei suitseta ega 
liigtarvita alkoholi. Tel 5352 1412

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

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Kungla 6 Rakvere. 
Hind 200 € + kommunaalmaksud. 
Helistada alates 20.04. Tel +358407 
021378

• Anda üürile Rakveres 1toaline 
kõigi mugavustega korter, II kor-
rusel koos mööbliga ja tehnikaga. 
Hind 200 €/kuu +kommunaal-
maksud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas. II korrus, 
külmik, pesumasin. Tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1029

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

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

• Üürile anda 3toaline korter Rak-
veres, Ilu pst l renoveeritud majas, 
osaliselt möbleeritud. Otse oma-
nikult. Hind 300 €. Tel 5614 1352

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, 2006. a, diisel, 
automaat, universaal, väga heas 
korras, uued rehvid velgedel, just 
tehtud hooldus ja käigukasti õli 
vahetus, tume nine. Hind 3500 €. 
Tel 5614 1352

• Müüa Audi 80 1,8B, 1988. a, üle-
vaatus detsembri lõpus, signaal, 
haakekonks (punane). Hind 350 
€. Tel 5646 9294

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

• Müüa Opel Astra Edition 1,6i 
06/2001. a, tume roheline metallik, 
bensiin, 5ust, luukpära, konditsio-
neer, el.aknad, püsikiirusehoidja, 
veokonks, kehtiv ülevaatus, roos-
teta, mõlkideta, väga korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Opel Zafi ra, 2002. a, 1,6i, 
74kW. Väga heas korras, rikkalik 
lisavarustus, üks omanik. Tel 502 
8156

• Müüa Seat Cordoba 1,9SDI 
01/2004. a, 47kW, diisel, tume 
roheline, 2 x el.aknad, kesklukk, 
plokisoojendus, ÜV 08/2018, 
ökonoome, Rakvere. Tel 515 2665

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

• Müüa usaldusväärne ja heas 
sõidukorras Škoda Octavia 1,6, 
75kW, bensiin. Auto ostetud 
Eestist ja olen autol 2. omanik. 
Vahetatud pidurikettad, klotsi, 
käsipiduritross, veepump, tagu-
mised amordid. Auto hõbedast 
värvi, toonklaasid, kärukonks. 
Suitsuvaba ja puhas auto.  Auto 
asub Rakveres. Hind 5500 €. Tel 
5450 2240

• Müüa Toyota Corolla 07, uni-
versaal, hall, bensiin, manuaal, 
ökonoomne. Tel 509 2275

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodii-
sel, hall metallik, universaal, klii-
ma, 4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
uuem salong, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, äsja läbinud tehnilise 
ÜV 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, kesk-
lukk puldist, talverehvidel, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korra-
lik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodii-
sel, hõbedane, universaal, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, korralik ja superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

• Müüa motoplokk MB-1.Paigal-
datud OHV 5hj bensiinimootor. 
Peale mootoripaigaldust praktili-
selt 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
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• Reovee vedu Haljala ja Tapa 
vallas. Teenindame teid iga 
päev. Helista ja küsi lisa tel 
5656 1515

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Vajan väiksemat veoautot 1 ton-
ni killustiku toomiseks, normaalse 
hinnaga. KIIRE! Tel 554 6490

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

OST

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

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

• Müüa odavalt uusi ja kasuta-
tud 13, 14, 15 tolli rehve. Tel 
529 1004

• Müüa korralik mootorpaat 
Progress2M, paadiveohaagis 
Brenteks. Hind 1300 €. Tel 5695 
1732

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

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

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

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

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan veneaegse mootorratta. 
Tel 558 7000

• Ostan ATV või väiketraktori ja 
heas korras T40AM. Tel 503 6950

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autode keretööd ja värvimi-
ne. Tel 504 0457

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

• Sillaxer OÜ annab rendile jä-
releveetava korvtõstuki. Tõs-
tekõrgus 10 m. Töötab elektri 
pealt. Asub Võsul. Tel 521 8832

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

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).

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

 • Teostame kaevetöid ekska-
vaatorlaaduriga. Tel 564 2183 

• Teostan LIIVAPRITSITÖID - tu-
len kohale, puhastan palk- ja kivi-
seinu. Tel 5614 1352

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

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

• Katus parima hinnaga. Pleki-
tööd. Rakvere, Rägavere tee 48. 
Tel 5346 8877

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
Soodsa hinnaga immutatud pui-
dust piirded. Tehtud töödele arve 
ja garantii. www.kodupuit.ee. Tel 
5888 9999

• Terrasside ning aiapaviljonide 
valmistamine. www.kodupuit.ee. 
Tel 5888 9999

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

• Kortermajade vundamentide 
renoveerimine. Olemas vajalik 
litsents ning kogemus. Küsi lisa 
info@kodupuit.ee või tel 5888 
9999

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

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

Müüme Katuseplekki 
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

• Maxwell Building OÜ teos-
tab üldehitustöid, korteri re-
mondid, ühistutele koridorid, 
majade renoveerimine, vun-
damendist võtmeteni! Hinnad 
soodsad. Tel 5197 7480

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

• Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija 
rahulolu. Üldehitustööd, vanni-
toaremont, sauna ehitus/remont, 
köögi remont, mööblipaigaldus, 
plaatimine, siseviimistlus, maal-
ritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid, paadisillad, 
fassaadi tööd. E-mail: taresanee-
raus@gmail.com. Facebook: Ta-
re-Saneeraus. Tel 5557 8781

• Tänava-äärekivide paigal-
dus, piirdeaedade- ja terras-
side ehitus. Väravate valmis-
tamine-, paigaldus ja automaa-
tika, haljastustööd, ehitus-
tööd. Tehtud töödele garantii. 
www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

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

• Teostame majade värvimist ja 
fassaadi korrastust. Tel 5803 4010

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

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

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

• Restaureerin vanu palkmaju. 
Palkide vahetus, aamtalade- ja 
laagide vahetus, uued põrandad, 
seinad, laed, saunade ehitus. Töö 
tellija soovil. Tel 505 6949

• Teeme väiksemaid metallitöid 
(väravaraamid, varikatused, piir-
ded jms). Küsi lisa info@kodupuit.
ee või tel 5888 9999

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• Pakume halumasina teenust, 
hind kokkuleppel. Tel 525 5981

• Teritan kreissaage automaat-
pingil ja teisi terariistu. Tel 5391 
1667

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

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

• Hauakalmude kujundamine 
ning haljastus. Betoonitööd, 
piirded, kiviparkett, istikud jm. 
disainielemendid. Küsi lisa info@
kodupuit.ee või tel 5888 9999

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

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

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

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

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

• Elektri paigaldus, kilpide ehi-
tamine ja koostamine, vajadusel 
kogu kontroll eraldi. Mõõtmised 
ja luba eraldi (automaatika on ka 
teretulnud). Tel 5848 4555

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5373 4876

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876
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ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 

KVALITEETSED 
PUUKÜTTEGA 

SAUNAKERISED. 
Vaata lisaks:

www.kadrinametallikoda.ee
Info tel 5648 3985

KODU

• 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

OST

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.eep pp p

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

• Felix bänd kvaliteet! Tel 5559 
3419

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

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

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

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

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

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

• Klassikaline- ja tselluliidivasta-
ne massaaž. Tel 5561 9793

• Osutan teenuseid: puude 
lõhkumine, saagimine, vär-
vimine, koristustööd, võsa 
lõikamine. Tellija töövahendid, 
Lääne-Virumaal. Tasu kokku-
leppel! Tel 5897 1485

• MTÜ Õendus-Hoolduskeskus 
Loojang osutab koduhooldustee-
nust, mis põhineb soovil aidata 
abivajavaid inimesi, kes soovivad 
elada neile omases ja harjumus-
pärases keskkonnas.   Koduhool-
dusteenus hõlmab: 1. Eluaseme 
korrastamine (kodukoristus, aken-
de pesu, pesu pesemise teenus) 
2. Koduaedade välikoristus- ja 
hooldustööd (muru niitmine leh-
tede, riisumine). 3. Abivajaja eest 
hoolitsemine (poes käimine, toidu 
valmistamine, hügieenitoimin-
gud, puude tuppa toomine jne). 
Teenust osutame Vinni vallas. Tel 
5819 4223

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

• Professionaalne viljapuude ja 
hekkide lõikus. Tel 507 3463

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

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

Kinnisvaramaakleri 
teenus Andra Kivissaar. 

Tel 5664 2161

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

• Ära anda valge seinakapp. Tel 
5656 9826

• Müüa 2-realise kartulipane-
mismasina kopad 65 tk. Hind 
150 €. Tel 5848 2025

• Uued kaarkasvuhooned 
parimate hindadega:  3x4 m, 
3x6 m, 3x8 m. Hind alates 299 
€. Transpordi võimalus, kiire 
tarne. Info ja tellimine tel 5673 
0411

• Müüa televiisor Samsung 32 
tolli - 150 €, ühe inimese puit-
voodi – 50 €, mikrolaineahi 
valge – 20 €, siniste kaantega raa-
matud (põnevus, krimi, armastus) 
2 €/tk, umbes 100 tk. Tel 5645 1242

• Müüa kuusehekitaimed, kõrgus 
30-50cm, Rakveres. Tel 5561 1125

• Müüa 2 kasutatud laste pi-
kendatavat voodit + madrats. 
Ja raamatusari „Raviomadused 
toiduainetel“. Tel 5699 6594

• Müüa kuuse-, kase-, ja männiis-
tikud. Tel 5385 5268

• Müüa kuivad kasutatud prussid 
50x100, 3m pikad, 18 tk. Tel 5904 
3482 

• Müüa töökorras puidufreespink 
ja kreissaag. Tel 5349 6065

• Müüa laste jalgratas Kross pu-
nane, 20 tolli, 6 käiku. Tel 514 4331

• Müüa uued plastaknad 3 x 
pakett. U-1,0, L-1385, H-1270, 3 
tk. L-870, H-1270, 2 tk. Värv väl-
jas tumetamm, seest iiritamm. 
Tel 505 6590

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

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

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

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

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

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

• Ostan nõukogudeaegse aiakä-
ru, alumiiniumi või plekkkastiga, 
võib vajada remonti. Tel 5031849

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

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5808 1220

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

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

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

• Ostan nõukogudeaegse RAA-
DIO, kui teil seisab tarbetuna 
mõni veneaegne raadio, siis mak-
san sellest 10-50 €. Tel. 502 9782 

• Ostan vanu POSTKAARTE ja 
FOTOSID (enne 1940. a) Eesti 
kohavaadete ja sündmustega,  
5-10 €/tk. Võivad olla kasuta-
tud. Tel 5878 3749 

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise 
Eesti Vabariigi aegseid vanu post-
kaarte ja fotosid. Pakkuda võib 
ka muud vanavara. Tel 5812 8287

• Ostan Alasi ja uue Pioneeri plii-
di. Tel 5817 9197

• Ostan 7,5kW elektrimootori, 
betoonist kaevukaane 160 cm. 
Tel 503 9650

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

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

• Vanakraamipood Tuhnimispe-
sa aadressil Roela, Aida 1 ootab 
külastama. Lahtiolekuajad on 
laupäeviti kell 12.00-17.00 ja pü-
hapäeviti kell 11.00-14.00. Müügil 
kõik, mis majapidamises vajalik ja 
enamgi veel. Hinnad soodsad ja 
vahel ka sulavad. Tel +358 40093 
1822

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

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

• Arli Puukool müüb viljapuid, 
-põõsaid, maasika- ja vaari-
kataimi jne. K 25.04 Tapa 9.00, 
Rakvere 10.30, Tamsalu 12.30, 
Väike-Maarja 13.15, Rakke14.00, 
Simuna 14.30, Laekvere15.00. Tel 
518 8465

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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%

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l. 

Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

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

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.eeKÜTTEPUUD

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905

KÜTTEKLOTSID

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 Leventek müüb 
kütteklotse. 

Tel 5199 5098, 
E-R 8.00-16.30

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. 

EHITUS

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

METS

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.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 „Lau-
ra“ ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 
5141338

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

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

• Müüa mitmesuguse suuruse ja 
hinnaga kartulit. Tel 5192 7065

• Müüa hobusesõnnikut Rakvere 
lähedal Vinnis. Tel 522 8396

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

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

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

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

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

• Ostan kvaliteetset komposti-
mulda. Tel 529 3986

• Müüa traktor Jumz 6, töökorras, 
lisaks erinevad istumisagregaadid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5818 2621

Lisainfo: 
info@technoland.ee

5345 7458
Haljala tee 5, Tõrremäe

Rakvere vald

BOBMAN FARMITEHNIKA:

Söödakohendajad hinnad alates 
10 000 €+km

BOBMAN SL hind alates 
20 000 €+km

FL hind alates 17 000 €+km

Feeder hind alates 14 500 €+km

LOOMAD

• Müüa kirjud täiskasvanud kal-
kunid, kes hakkavad munele. Tel 
5594 9421

• Ära anda 10 rotikuningat, samas 
müüa tarokaardid (uued). Tel 
5685 8009

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soodsalt müüa väike armas aas-
tane toakoerake. Tel 5638 4602

• Müüa kassi-entsüklopeedia. Tel 
5638 4602

• Müüa tuhkrupoegi. Tel 5878 
2304

• Müüa saksa hiidküülikud. Sa-
mas võtavad jänkupoisid vastu 
pruute (erinevad värvid). Tel 
5878 7173

VANAVARA

TEATED

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid 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
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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

ARVUSTUS

MUU

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!
Telli 

Kuulutaja 
endale 
KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil

617 7717
SEENIORTUGI OÜ 

pakub 
EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

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

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

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

Kurk (väike) Eesti kg 6,00

Kurk (väike) Poola kg 3,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Kurk, poolpikk 
(Poola)

kg 3,00

Värske hapukurk kg 8,00

Jõhvikad liiter 5,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

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 19. aprill 2018
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

TURUL ALGAS TAIMEDE, 
SUVELILLEDE JA SEEMNEKARTULI 

MÜÜK!

Kolmapäeval, 25. aprillil kella 10.30-st 
müüb turul PUUKOOL viljapuude ja mar-
japõõsaste isitikuid, maasikataimi, roosiisti-

kuid ja ilupõõsaid!

AVATUD MAASIKA JA VÄRSKE 
KÖÖGIVILJA LETID!

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

HINNAD RAKVERE TURUL

Südamlik kaastunne Endlale.  

Hilja

Sügav kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega  

LEMBIT SILLASTE
surma puhul.

Majarahvas Rakke Lille 1

Elu on laul,
on lihtne ta viis, 
heliseb korra 
ja vaikib siis. 

TAPA BUSSI 
reisid 2018. a

2. juuni Riia vabaõhumuuseu-
mis Käsitöölaat. Hind 30 €

8.-10. juuni Läti  Aluksne, Gul-
bene. Hind 140-150 €, sõltub 
osavõtjate arvust

17. juuni Päev Pärnumaa kan-
dis, rannaniidu matkarada, 
iluaiad, alpaka farm. Hind 40 €

7. juuli Osmussaar. Hind 48 €

10.-14. juuli Valgevene   (välja 
müüdud)

21. juuli Parvesõit kaunil Vigala 
jõel, Kabala mõis ja Villavabrik. 
Hind 40 €

22. juuli Avatud talude päev

3.-4. august Lõuna-Eesti Se-
tomaa Leigo Järvemuusikaga 
(muutus kuupäev, enne 04.-
05.08)

05.-09. september Sügisvärvi-
des Lapimaa

15. september Paunvere  laat

Lisandub veel ühepäevaseid 
reise.

Info: Tapa Buss OÜ tel 565 09619

Annemäe aiand 
müüb võõrasemasid, 

amplitaimi ja teisi 
suvelilli! 

Iga päev 9-16, muul 
ajal kokkuleppel.

Tel 506 9685, 
5648 7435

KATARIINA

TANTSUÕHTU

28.04 kell 21.00004 k4 00l  21.000keelllll .21 0000000000l4444 kkkekek 1.ll444444448.28 48.04040008..8 42 4428
Pilet 6 €
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Seelikukütid 

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

Päevapiletid eelmüügist 10 € 
ning festivali päeval 15 € 

TUTVUS

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

• 63aastane mees vajab pere-
naist, soovitatav üksik mittesuit-
setaja, materiaalselt kindlustatud, 
auto olemasolu, pikkus 172 cm, 
kellele meeldiks Katariina Keldris 
tantsida. Tel 5378 5127

• www.toonklaas.ee

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

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

Südamlik kaastunne 
Salmele 

kalli venna  
HERBERT GRUBE 

kaotuse puhul. 

Hilja

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab. 

Avaldame kaastunnet Aleksanderile, 
Igorile ja Serjosale kalli

 LYDJA
kaotuse puhul. 

Naabrid Tööstuse 10

Mis tulema peab, see tuleb. 
Kellel saab otsa aeg, see läheb.
 Minnes võtab ta lambist tule

ja süütab taevas tähe.
Südamlik kaastunne 
Janele ja Joelile ema

 RIINA PERKO
ootamatud 

kaotuse puhul. 

Andrus, Asta, Siret, Heiko, 
Silvi, Tiina, Diana, Anne

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Ameeriklaste pöörased 
seiklused kanukkide maal

Sarnaselt muu maailmaga jõuab just täna Rakvere Teatri-
kino ekraanile komöödiafilm „Superpatrull 2“.

Esmalt saavad vaatajad tuttavaks ehitusel ametis olevate 
vahvate vuntsidega, kes plaanivad nädalavahetuseks ühist 
kalaretke. Sihtkohaks valitakse veekogu teispool lähedal-
asuvat Kanada piiri, sest sõbralikku naaberriiki põigata pole 
mingi vaev. Tegu on järjefilmiga, mille originaalosa jõudis 
kinolinale 2002. aastal ja saavutas kiiresti suure menu. Jul-
geksin arvata, et neil, kes esimest osa näinud pole, ei teki 
järjefilmi vaadates märkimisväärseid arusaadavuse küsi-
musi, kuigi mingid viited esimesele osale tehakse. Piisab 
teadmisest, et seltskond oli kunagi ametis maanteepatrul-
lis ja vallandati mingi suuremat sorti jama pärast. Nüüd on 
Vermonti osariigi kuberneril selliseid kogenud mehi vaja, 
sest lahendamist vajab delikaatne ülesanne. Seda täitma asu-
des kohtub patrullmeeskond oma Kanada ametivendade, 
uhket punast kuube kandvate ratsapolitseinikega. Korra-
valvurite vahel tekib meeleolukas nagelemine ning oma 
võimekuse vastastikuse demonstreerimise käigus tuleb neil 
lahendada ka üks salakaubaveo juhtum.

Olgu selge sõnaga öeldud, et „Superpatrull 2“ on täielik 
meestekas ja pööraselt naljakas. Läbi saavad võetud kõik-
võimalikud meeste grupikäitumise aspektid, alates kergest 
aasimisest kuni tõsise kärukeeramiseni. Filmis kasutatakse 
ka vahvat väljendit „kanukk“ (inglise keeles „canuck“), mis 
on kõnekeelne sõna kanadalaste kohta, olles vasteks USA 
elanike kohta käivale „jänkile“.

Tõnu Lilleorg
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13. aprillil esietendus 
Rakvere Teatris ko-
haliku teatri ja Fine5 
Tantsuteatri ühisla-
vastus „Puudutada 
kuud“, mis on nende 
kingitus Eesti Vaba-
riigi 100. sünnipäe-
vaks.

Katarina Tomps

Lavastuse peategelased Ne-
le (Jaune Kimmel) ja Margus 
(Madis Mäeorg) armastavad 
tantsida, kuid nende tant-
sustiilidel (rahvatantsul ja 
kaasaegsel tantsul) oli 90nda-
tel, ja on osaliselt ka tänases 
ühiskonnas, täiesti erinevad 
tähendused. Rahvatants on 
alati olnud meie kultuuri üks 
alustaladest, kaasaegne tants 
aga vastandub olemasolevale 
ja loob uut kultuuri, mis peab 
end tänaseni publikule pide-
valt kehtestama.

Urmas Lennuki kirjutatud 
loo tegevus toimub ühes Eesti 
väikekülas, mille keskuse 
moodustab rahvamaja, kus 
toimuvad iganädalased tädi 
Helve (Anneli Rahkema) ju-
hendatavad rahvatantsutren-
nid. Rahkema mängitud Hel-
ve on kähiseva häälega karm 
ja üsna eakas tantsuõpetaja, 
kelle impulsiivne kõne ja te-
guviis toovad saalist kuulda-
vale pidevaid naerupahva-
kuid. Kunagise reaalsuse, 

Koomik Peeter Oja on alus-
tanud oma uue püstijalako-
möödiaga „Eestlased – erili-
sed inimesed“ ringreisi, mis 
27. aprillil jõuab Haljala rah-
vamaja lavale.

Etendus algas hoogsalt, kui 
erksa muusika ja tossupilve 
saatel Oja pooleldi jooksu-
sammul lavale saabus. Juba 
enne, kui ta suu lahti jõudis 
teha, sai tema kehakeelest 
välja lugeda kergust ja män-
gulisust. Ja tõesti, järgnevas 
etenduses sellist kvaliteeti lei-
duski. Sissejuhatuseks naljat-
les ta oma möödunudsuvise 
autojuhtimise intsidendi tee-
mal, mis ilmsiks tulles oli 
päeva üheks olulisimaks uu-
diseks, mis näitab, et Oja käe-
käik inimestele tõesti korda 
läheb.

Nüüdses kavas jätkab meis-
terkoomik juba sissetallatud 
rada – nimelt süüvib ta eest-
luse olemusse nagu ka oma 
eelmises sooloetenduses „Kui 
loll võib inimene olla“, mis 
jõudis lavale 2014. aasta su-
vel. Tookord otsis Oja tõen-
dusi sellele, et inimlikul lollu-
sel piiri õieti polegi.

Uues kavas on Oja varase-
ma vaatleja ja üldistaja hoia-
kule lisanud rohkem osaleja ja 
tähelepanija vaatenurka. 
Etenduse selge pluss ongi 
isiklik kogemus, mida Oja 
teiste tekstielementide vahele 
põimib ja teeb seda just para-
jas annuses ja piisava sagedu-
sega. See lisab esitusele usuta-
vust.

Koomik on võtnud hoiaku, 
et elus tuleb ringi käia lahtiste 

silmadega, märgata head ja 
halba ning püüda sellest õppi-
da. Ta teeb tänase Eesti elu 
suhtes teraseid tähelepane-
kuid ning pakub nähtuste 
kohta uudseid ja humoori-
kaid tõlgendusi. Näiteks, et 
vingumine mõjub tegelikult 
rahustavana.

Oja uurib eestlase olemust, 
mis kohati on vastuoluline. 
Näiteks võib öelda, et eestla-
sed on samaaegselt lahked ja 
vihased, vanas kinni ja uuen-
dusmeelsed. Kuidas see ometi 
võimalik on? Oja läheb kart-
matult nende vastuolude kes-
kele ja hakkab nendes orien-
teeruma.

Lisaks pigem laiduväärsete 
omaduste, nagu näiteks kin-
nisus ja jäärapäisus, humoori-
kale avamisele jagas Oja ka 

tõelist kiitust eestlaste aadres-
sil, näiteks leidlikkuse ja visa-
duse eest, ja see mõjus sellises 
otsiva vaimuga etenduses 
usutavalt.

Ilmnes, et levinud üldistusi 
ei maksa võtta alati varmalt 
tõe pähe, vaid tasub meie 
enesekuvandit heatahtliku 
huvi ja entusiasmiga uurida, 
sest paremat arusaamist see 
tõesti pakub. Nii tehes sõlmis 
koomik lahti mitmeid rah-
vuslikke pingepuntraid.

Nähtud etendusest jäi mul-
je, et käsitletud teema on Pee-
ter Ojale tõesti oluline ja ta 
tahab sellest publikuga rääki-
da.

Tõnu Lilleorg

24. aprillil kl 19 toimub 
Rakvere Teatri väikse maja 
kohvikus taaskord muusika-
viktoriin, mida seekord vii-
vad läbi tantsuteater Fine5 
eestvedajad Tiina Ollesk ja 
Renee Nõmmik.

Tiina ja Renee on saanud 
laiemalt Lääne-Virumaa pub-

likule tuntuks EV 100 koos-
tööprojekti „Sajandi lugu“ 
raames esietendunud lavastu-
se „Puudutada kuud“ koreo-
graafidena.

Aprill on tantsukuu ning 
29. aprillil tähistatakse rah-
vusvahelist tantsupäeva. Re-
nee sõnul ongi just selle eel 

väga tore tantsukunstist ja 
-kultuurist mõelda. „Nii ko-
du- kui välismaisest, ajalooli-
sest ja tänapäevasest, filmi- ja 
teatritantsust kui ka rahvali-
kust ja rahvatantsu üle. Küsi-
mused ei ole rasked, aga teada 
saab mõndagi uut,“ lubavad 
viktoriini koostajad.

Oodatud on kõik vanad ja 
uued meeskonnad, üksi, kaksi 
või rohkemakesi. Osavõtuta-
su 1 euro läheb auhinnafondi.

Kuulutaja

Muusikaviktoriinile!

Pingelõdvendaja Oja uued jutud

Uue aja puudutus
Naispeaosa 

mängib Jaune 
Kimmel.

Foto: Gabriela Liivamägi

nõukogudeaegse mentalitee-
di, on Lennuk peitnud tädi 
Helvesse.

Kunstnik Lilja Blumenfeld 
on loonud lavale rahvamaja 
saali imitatsiooni. Lavastuse 
üleüldine tumehall tonaalsus 
jätab mulje, nagu vaataks ikka 
veel mustvalget televiisorit, 
kuid tuhmunud rahvamaja 
saal on väga realistlik ja teki-
tab seeläbi põneva põimumi-
se, sest Rakvere Rahvamajagi 
asub teatriga samas hoones. 
Tumeda lavakujunduse taus-
tal on tantsijate rahvariided 
aga eriti värvikirevad ja ilu-
sad.

Lavastuse keskmes on tants 
ja tantsimine, kuid läbi liiku-
va tantsukeele kõneleb „Puu-
dutada kuud“ muutuvast 
ühiskonnast, inimese vaba 
tahte olemasolust ja sellest, 
kuidas jääda iseendaks. Peate-
gelane Nele kohtab rahvama-
jas Margust, kes tantsib hoo-
pis teisiti, kui ta seni näinud 
on. Margus laseb ennast juh-
tida kehal, ringjoonelise lii-
kumise ja rahvamuusika ase-

mel on tõeline improvisat-
sioon nii tantsus kui muusi-
kas.

Näitleja Madis Mäeorg ül-
latab äärmiselt hea kehalise 
tunnetuse ja kontrolliga, te-
ma tukslev keha suudab väl-
jendada nii narkouimas ini-
mest kui hingestatud tantsi-
jat. Jaune Kimmelil tuleb va-
batantsu aga esialgu kohma-
kalt tantsida, sest tema tegela-
ne Nele pole kaasaegse tant-
sukunstiga varem kokku puu-
tunud.

Lisaks näitlejatele on lavas-
tuses tantsuteatri Fine5 tant-
sijad, kelle osalus on stseeni-
desse hästi põimitud. Koreo-
graafid Renee Nõmmik ja 
Tiina Ollesk on loonud kauni 
liikumise, mida peategelased 
loo edenedes üha paremini 
esitavad. Nele sõnul tantsib 
Margus vabadust, mis on tüd-
ruku jaoks väga suur kontrast 
tema senise elu- ja mõtteviisi-
ga.

Teised pereliikmed suhtu-
vad Nele tantsimisse eelkõige 
tõrjuvalt – tants ei ole töö, 

inimene peab ikka õppima, et 
elus edasi jõuda. Tüdruku isa 
Johannes (Tarvo Sõmer) on 
endine sovhoosi esimees, kes 
uue aja saabudes ei oska enam 
midagi peale hakata. Ema 
Linda (Silja Miks) ihkab aga 
üle kõige uut pliiti, kuid raha-
lised võimalused on kasinad. 
Ainsana on peres raha poeg 
Jaanusel (Margus Grosnõi), 
sest Jaanus tegeleb (narko)
äriga, mis lubab tal isegi ihu-
kaitsjat Ahtit (Tarmo Taga-
mets) palgal hoida. Isa uhkus 
ei luba aga lasta pojal end ra-
haliselt toetada ja nii kuulebki 
ta päevast-päeva Linda täni-
tusi.

Ühe noore tüdruku loost 
koorub välja tervelt ühe rah-
vuse ja ühiskonna lugu. Me 
näeme uute eluviiside võõris-
tust, teisitimõtlejate põlgust 
ja aja muutumist meie ümber. 
„Puudutada kuud“ kõneleb 
küll möödunud aastaküm-
nest, kuid leidub elumustreid, 
mis teatud aja tagant kordu-
vad. Ikka ja jälle saab aeg 
uueks, millega eelnev gene-
ratsioon nii kiirelt ei haaku, 
kuid mõne aja pärast sulavad 
inimesed taas ühte.

Rakvere Teatri ja Fine5 
Tantsuteatri ühislavastus on 
emotsionaalne uue aja puu-
dutus, mis tuletab meelde, et 
vahel on rahamägede kokku-
ajamise kõrval tähtsam oma 
hinge toita. Minge Rakvere 
Teatrisse kuud puudutama ja 
ärge imestage, kui koduteel 
ühe polka tantsite!
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Vestlusõhtu: Margus Vaher, Jesper Parve, Eero Spriit

Info ja broneerimine tel. 67 67 888

Kuna? 28. aprillil 19.00  Kus? Sagadi mõisas

VABA AEG

KUHU MINNA
Rakvere Kolledž
20. aprill Hõbeakadeemia loeng „Maastikust 
ja kultuurist ja kultuurmaastikust“, Hannes 
Palang, Tallinna Ülikooli inimgeograafia 
professor. Rakvere kolledž Pikk 40 kell 12, 
osalustasu 2 eurot
4. mai Hõbeakadeemia loeng ja hooaja lõpe-
tamine, Marko Torm, Rakvere linnapea. 
Rakvere kolledž Pikk 40 kell 12, osalustasu 2 
eurot. Loengusarja toetab Rakvere linn

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22, kella 23ni sissepääs tasu-
ta! (va 21. aprill ja 5. mai)
Pilet 2 eurot
21. aprill ansambel Respekt, parimad tantsu-
lood valib välja DJ Ailan Kütt, pilet 5 eurot
28. aprill muusikat igale maitsele, DJ Alex-S

Rakvere kultuurisündmused
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus 
„Suhted“ Rakvere Teatris
2.-30. aprill Karola Ainsare isikunäitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
20. aprill kell 12 Hõbeakadeemia loeng 

„Maastikust ja kultuurist ja kultuurmaasti-
kust“
(Hannes Palang PhD, Tallinna Ülikooli inim-
geograafia professor) Tallinna Ülikooli Rak-
vere Kolledžis
20. aprill kell 19 Jazzkaar: Hannah Epperson, 
Targas Majas
21. aprill kell 22 Jazzukohvik: Live CORPO 
(SWE), Rakvere Teatrikohvikus
23. aprill kell 19 Jazzkaar: Delbecq 3, Rakvere 
Rahvamajas
24. aprill kell 19 muusikaviktoriin Rakvere 
Teatrikohvikus
24.-28. aprill Rakvere Balletinädal:
• 24. aprill kell 16 film „Suur Ballett“ Rakvere 

Teatrikinos;
• 24. aprill kell 19 poeetiline tantsulavastus 

„Casanova: põlev jää“ Rakvere Teatris;
• 25. aprill kell 10 tantsutund „Tants läbi ae-

gade“ Rakvere Eragümnaasiumis;
• 25. aprill kell 19 Rünno Lahesoo näituse 

„Teekond“ avamine Art Cafés;
• 28. aprill kell 12 Rakvere Laste Balletigala 

Rakvere Teatris.
25. aprill kell 17.30 kirjandusõhtu Urmas Va-
diga Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

25. aprill kell 19 RT Esitleb Fine5 „25 Tant-
su“ Rakvere Teatris
28. aprill kell 20 Comedy Estonia esitleb: 
Sander Õigus „Kolmandas isikus“
29. aprill kell 16 kontsert „Dirigentide vahe-
tus“ Rakvere Gümnaasiumis, esinevad Solare,
Viroonia ja Rakvere Segakoor, dirigendid Elo 
Üleoja, Merje Kallip, Kadri Kask
29. aprill kell 19 Vene Teatri etendus „Ric-
hard III“ Rakvere Teatris
30. aprill kell 19 volbriöö tähistamine Rakve-
re Linnuses, esinevad Kosmikud, Meister-
jaan, Arg Part jt

Rakvere Teater
20.04, 25.04 kl 19.00 Hullemast hullem Rak-
vere Teatri suur maja (lav. Elina Purde)
20.04 kl 19.00 See kõik on tema Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
21.04 kl 16.00 Puudutada kuud Rakvere Teat-
ri suur maja (lav. Peeter Raudsepp)
21.04, 27.04 kl 19.00 LA H US Rakvere Teatri 
väike maja (lav. Üllar Saaremäe)
21.04 kl 13.00 Päästame ema Rakvere Teatri 
väike maja(lav. Karl Koppelmaa)
26.04 kl 19.00 Lendas üle käopesa Rakvere 

Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
26.04 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Urmas Lennuk)
27.04 kl 19.00 LA H US Rakvere Teatri väike 
maja (lav. Üllar Saaremäe)
27.04 kl 19.00 Puudutada kuud Rakvere Teat-
ri suur maja (lav. Peeter Raudsepp)

MTÜ Lääne-Virumaa Spordiveteranide 
Koondis
Liikumisüritus „Rakvere Tarva käimine pe-
rega koos“ 29. aprillil kell 12. Registreerumi-
ne tel 5358 5989, Maie.tamm.001@gmail.
com või kohapeal. Kogunemine kell 11.30 
Rakvere Spordikeskuse ees. Osalustasu 2 
eurot, lapsed ja pensionärid 1 euro, alla 
seitsmeaastased lapsed tasuta

Gustavi Maja
24. aprill kell 18 Mai Agate Väljataga loeng 
„Valguskandjad“
28. aprill kell 12 Metsamoori loeng „Auraväli 
ja auravälja mõõtmised“, vajalik eelnevalt 
registreeruda tel 553 5871, 
www.gustavimaja.eu 

Klaasikunstnik Riho 
Hütt ja MTÜ Rakve-
re Galerii juhatuse 
liige Raivo Riim kor-
raldasid Lääne-Viru-
maa kunstnikele ja 
galerii sõpradele eks-
kursiooni Tallinnas-
se, Kadrioru Kunsti-
muuseumisse.

Ülle Kask

Kadrioru Kunstimuuseu-
mis on kuulsa Armeenia pä-
ritolu Vene kunstniku Ivan 
Aivazovski 39 mere- ja loo-
dusmaalist koosnev näitus. 
Tänapäeval maksavad tema 
teosed müstilist hinda, küün-
dides oksjonitel miljonitesse 
naeltesse ja dollaritesse.

Ekskursioonijuhi rollis 
klaasikunstnik Riho Hütt rää-

kis, et Kadrioru Kunstimuu-
seumis on Ivan Aivazovski 
näitus projektipõhine, haaku-
des ühtepidi Kadrioru lossi 
300. sünnipäevaga ja teisalt 
möödus eelmisel aastal Ai-
vazovski sünnist 200 aastat.

„Kirjade järgi on ta maali-
nud vähemalt 6000 maali. Ta 
on ka kunstnik, keda on kõi-
ge rohkem kopeeritud ja võlt-
situd. Kompositsiooniliselt 
on tal sellised töövõtted, mida 
saab justkui järgi teha,” arvas 
Hütt. „Aga eks see, mis Ai-
vazovski tööd eriliseks teeb, 
on tema hing ja hingestatus, 
mis taiestesse maalitud,” jät-
kas ta.

Riho Hütt tõstis esile maali 
„Vaade Vesuuvile päev enne 
vulkaanipurset”. „See maal 
vedeles Eestis mitukümmend 
aastat kusagil kunstihoidla 
laos väga halvas seisus rullis, 
kokku keeratud ja murtud. 
Seda restaureeriti mitme aas-
ta jooksul ja nüüd on maal 

Ivan Aivazovski meremaalid võluvad ja vaimustavad

Vasakult kunstnikud Riho Hütt, Maila Merilo ja Margit Kaa-
re arutlemas Aivazovski tehnikate – seepia ja itaalia pliiatsi 
üle.

Foto: Ülle Kask

täies hiilguses näitusel väljas,” 
jutustas klaasikunstnik.

Aivazovski sündis 1817. 
aastal Musta mere ääres Feo-
dossijas. „Ta on üles kasvanud 

mere ääres,” kõneles Hütt. „Ju 
ta siis seda merd igatepidi nä-
gi, tundis ja läbi elas ning väl-
jendas ennast läbi tormise 
mere ka paljudel laevahukku 

ja merelahinguid kujutavatel 
teostel. Aga sellel näitusel on 
peale tormise mere ka vaikset 
merd kuupaistel ja sulnist 
rannikut.”

Ivan Aivazovski elas ja töö-
tas enamasti Peterburis, kuid 
talle meeldis ka Itaalias ja 
Konstantinoopolis elada. Hü-
ti sõnul maalis ta palju igal 
pool ja igas olukorras, alusta-
des töödega seal, kus ta viibis, 
ning tehes lõppviimistluse 
koduateljees, kus kunstnik 
saab oma tunnetust või taht-
mist pildile rohkem peale 
maalida.

Aivazovski elas pika elu ja 
suri 82aastasena oma sünni-
kohas Feodossijas. Tema 
hauaplaadi peale on kirjuta-
tud, et tema elu oli küll ka-
duv, aga kunst, mida ta on 
loonud, elab igavesti.

Ivan Aivazovski maalinäi-
tust „Ideaali otsinguil” saab 
Kadrioru Kunstimuuseumis 
külastada 8. juulini.



20 REKLAAM Kuulutaja reede, 20. aprill 2018

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

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod-

• mootorrattad
• haagised
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee
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