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136 €

Kui ostad ükskõik millised 
SNICKERS Workwear FLEXI Work 

tööpüksid tavahinnaga, anname sulle 

PUSA art 2819/3218 

väärtus 76 €

TASUTA
MAKSIMAALNE LIIKUMISVABADUS 

FlexiWork tööpüksid tõstavad töömugavuse 
ja paindlikkuse täiesti uuele tasemele. Keha liikumist 

arvestav tipptasemel disain ja õhku läbilaskev elastne, 
tugev ja ülimalt mugav Cordura® stretškangas tagavad 

maksimaalse liikumisvabaduse ja ventilatsiooni.  

Cordura® stretš: 88% Cordura®, 12% elastaan, 270 g/m². 
Rip-stop: 65% polüester, 35% puuvill, 200 g/m². 

Tugevdused: 100% Cordura®-polüamiid.

Luba 
endale

parimat!
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Hinnad sisaldavad käibemaksu 20% ja kehtivad kuni kaupa jätkub. 
Kampaania kestab kuni tasuta pusasid jätkub.
Kampaania ei kehti www.tamrex.ee e-poes ja Snickers Workwear laste pükste ostu puhul.

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ
TALLINN Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35 • TARTU Aardla 114, Ringtee 37a • PÄRNU Riia mnt 169a, Savi 3 • RAKVERE Pikk 2 • JÕHVI Tartu mnt 30 • VÕRU Piiri 2 • VILJANDI Tallinna 86
VALGA Vabaduse 39 • NARVA Maslovi 1 • HAAPSALU Ehitajate tee 2a • PAIDE Pikk 2 • JÕGEVA Tallinna mnt 7 • TÜRI Türi-Alliku • RAPLA Tallinna mnt 2a • KEILA Keki tee 1 • KURESSAARE Tallinna 80a

Snickers Workwear 
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OSTES MEILT UUED REHVID, ON

VAHETUS POOLE HINNAGA!
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Veidi üle poole aasta on Ta-
pal tegutsenud Roger Resto, 
mida omanikud liigitavad 
gastropubiks. Kuulutaja käis 
uurimas, mida selle all silmas 
peetakse ning milliseid või-
malusi seal klientidele paku-
takse.

Roger Resto üks omanikest 
Klaus-Hans Kerde rääkis, et 
idee teha Tapale üks korralik 
restoran tekkist pisut üle aas-
ta tagasi. Praegune kontsept-
sioon sündis mitmete asjasse 
kaasatud inimeste arutelude 
käigus. „Gastropubi tähen-
dab, et pakume restorani kva-
liteediga toite ja jooke, aga sa-
mal ajal on kohal pubilikum 
miljöö – inimene ei pea pint-
saku ja lipsuga siia tulema,“ 
selgitas ta.

Rogeri sisekujunduses on 
militaarhõngu, mis on igati 
asjakohane, arvestades, et 
üheks algimpulsiks restorani 
rajamisel olid just liitlassõdu-
rid. „Mingi lisajõud peab väi-
keses kohas tegutsedes olema. 
Näiteks, kes peab Haapsalus 
restorani, teeb seda turistide 
toel. Tapal on jällegi kohapeal 
olemas kontingent, kes siin 
paratamatult viibib ja soovib 
sellist teenust saada,“ arutles 
Kerde.

Aja sisustamine Rogeris
Teine koha omanikest, Rene 
Toomse on ise pika kaitse-
väeteenistuse taustaga inime-
ne, kes tajus, et Tapal on puu-
du üks korralik toitlustus- ja 
vaba aja veetmise koht, kus 
saaksid end mõnusalt tunda 
nii liitlasväelased, Tapal tee-
nivad Eesti kaitseväelased kui 
ka kohalikud inimesed.

„Sellel kohal on kaks kand-
vat mõtet: siin saab alati hästi 
süüa ja siin on alati midagi te-
ha. Kui me ise parasjagu 
mõnd üritust ei organiseeri, 

siis on siin suur valik mänge, 
telerist tulevad spordiülekan-
ded,“ selgitas Toomse, miks ei 
ole Roger üksnes toidukoht.

Rogeri tegevuste valik on 
tõepoolest lai – noolemängu, 
lauajalgpalli ja piljardi kõrval 
leiab sealt ka näiteks poksi-
masina ja lauacurlingu, aga ka 
Ameerika filmidest tuntud 
jukeboxi ehk plaadimasina, 
kust müntide eest endale 
meelepärast muusikat saab 
valida.

Rõhk kvaliteetsel toidul
Toiduvalikus on lähtutud 
rahvusvahelisest klientuurist 
ja pakutakse erinevaid 
kööke – menüüst leiab nii 
pitsat ja burgerit kui seakar-
reed ja veisesteiki.

Kvaliteetse toorme kõrval 
pannakse suurt rõhku heale 
teenindusele, ehkki sobiva 
tööjõu leidmine oli omanike 
sõnul paras väljakutse. „Hin-
gekirjas on meil 20 inimest, 
praeguseks oleme tiimi paika 
saanud, aga see võttis aega,“ 
nentis Toomse. „Väikeses ko-
has on elutempo aeglasem. 
Meie oleme sellised särtsud 
poisid pealinnast ja ootused 
olid ilmselt veidi teistsugu-
sed, kui siin harjutud. Ka liit-
lased tulevad teisest kultuuri-
ruumist ja tahavad kõike ko-
he ning kiiresti saada ning 
klient on kuningas. See nõu-
dis harjumist, aga sisseelami-
se protsess on nüüd läbi saa-
mas – töötajad mõistavad, et 
asju on vaja kiiresti ja korrali-
kult teha,“ arvas Toomse, li-
sades, et teeninduskvaliteeti 
tõstetakse ka töötajate pideva 
koolitamisega.

Kerde selgitas, et paljureisi-
nud inimestena oligi nende 
üheks eesmärgiks tuua kvali-
teet ka väikelinna, nii nagu 
paljudes maailma paigus. „Kui 

Eestis võiks mõnd kohta met-
ropoliks nimetada, siis oleks 
see Tallinn. Meie tahame 
metropoli kvaliteeti ka siia 
tuua – Tapa inimesed soovi-
vad ju sama heades tingimus-
tes pidutseda ja sama head 
toitu süüa,“ märkis ta.

A la carte menüü kõrval 
leiab Rogerist ka lõunapak-
kumised. „Meil on selline 
loosung: oled sa sõdur, kind-
ral või töömees, Rogeris saa-
vad kõik kõhu täis,“ sõnas 
Toomse, viidates sellele, et 
nende juurde on lõunale oo-
datud kõigi eluvaldkondade 
esindajad ja keha võib kinni-
tama tulla ka tunkedes. „Li-
saks pakume toidu väljavedu 
töökohtadesse, meil on või-
mekus vedada ka kaugemale 
kui Tapa linna,“ märkis 
Toomse, lisades, et väikeses 
kohas peabki ettevõte väga 
paindlik olema ja pakkuma 
paljusid erinevaid teenuseid.

Ootamatu 
bändide nõudlus
Toomse ja Kerde rääkisid, et 
Roger oli planeeritud vaik-
seks vaba aja veetmise ko-
haks, kus pärast toidu nauti-
mist veidi mängida ja juttu 
rääkida. Õige pea sai aga sel-
geks, et külastajad ootavad ka 
elavamat meelelahutust, ha-
kati küsima muusikat, sooviti 
tantsida. Nii tuli Rogeril ko-
haneda. „Hakkasime esinejaid 
kutsuma, elavat muusikat 
pakkuma. Nüüd hiljaaegu oli 
meil ka Comedy-õhtu ja nad 
tahavad mai lõpus uuesti tul-
la,“ sõnas Toomse.

Ühtlasi tõi ta välja prob-
leemkoha – esinejaid, keda nii 
väikesesse kohta (Roger ma-
hutab ca 150 külastajat) kut-
suda, napib. Nimekamad kü-
sivad niivõrd suurt esinemis-
tasu, et summa täisteenimi-

seks peaks igalt külastajalt 
umbkaudu 25-30 eurot pileti-
raha küsima. „Koputaksin 
Eesti artistide südametunnis-
tuse peale. Nii mõnedki pane-
vad end sellega väiksemate 
linnade ja ühtlasi paljude ini-
meste ees n-ö lukku. Väikes-
tes kohtades võiks ju olla vei-
di teine hinnaskaala,“ selgitas 
Toomse kurba tõsiasja.

„Siinkohal ka üleskutse – 
kui lugejate seas leidub mõne 
huvitava oskusega inimesi, 
olgu selleks muusika, must-
kunst või oled tantsuõpetaja, 
ja ei soovi sellist tasu, mis väi-
kelinna „ära tapab“, siis võtke 
julgelt ühendust,“ julgustas 
Toomse, „Roger Resto peab 
saama kohaks, kus pidevalt 
toimub külastajatele midagi 
huvitavat ja elamust pakku-
vat.“

Kerde lisas, et Roger on 
avatud ka noortele artistidele, 
kes soovivad esinemiskoge-
must saada. „Võime anda ko-
ha ja audientsi, tule aga koha-
le. Koolides on tihti oma 
bänd, aga meie lihtsalt ei tea 
neid ja ei oska otsida,“ kutsus 
omanik üles.

Algsega võrreldes on Roge-
ris muutusi tulemas veelgi. 
Näiteks mõlgutatakse mõt-
teid nii karaoke- kui bin-
goõhtute korraldamiseks, 
soojade ilmade saabumisega 
avatakse külastajatele väliter-
rass jne. Kõigil huvilistel ta-
sub jälgida Roger Resto Face-
booki voogu RogerRes-
toSport.

„Usun, et see restoran jääb 
siia pikaks ajaks. Nii nagu ini-
mesed muutuvad, muutub ka 
Roger, aga oleme tulnud, et 
jääda,“ lõpetas Kerde vestluse 
optimistliku noodiga.

Liisi Kanna

2010: Oh Eun-sun oli 
kõrge tiitli omanik vaid viiv
27. aprillil 2010. aastal tõusis Himaalaja mäestikus asuva 
8091-meetrise Annapurna mäe otsa Lõuna-Korea alpinist 
Oh Eun-sun, misjärel kuulutati ta esimeseks naiseks, kes on 
suutnud vallutada kõik üle 8000 meetri kõrgused mäetipud 
maailmas. Mõni kuu hiljem jäeti ta aga austavast tiitlist ilma.

Kuigi 1966. aastal sündinud Oh Eun-sun õppis kõrgkoolis 
inseneriteadust, oli tema ainsaks tõeliseks kireks kõrged 
mäed ja mägironimine. Tema eesmärgiks oli ära käia maail-
ma kõigi kõrgemate, enam kui 8000 meetri kõrguste mägede 
tipus ja lisaks vallutada kõigi maailmajagude kõrgemad mäe-
tipud. Kui üle 8000 meetri kõrguseid mägesid on maailmas 
neliteist, siis maailmajagude kõrgemaid mägesid on seitse.

Oh Eun-sun alustas oma unistuse täitmist 1997. aastal, kui 
alistas esimese 8000-meetrise mäe, milleks oli Gasherbrum 
II. Oma viimase mäkketõusu 8000 meetri kõrgustele mäge-
dele tegi naine 2010. aastal, jõudes Annapurna tippu. Nii sai 
temast esimene naine maailmas, kes suutis vallutada maailma 
kõik kõrgemad mäed. Kuid selle kõrval oli ta veel ka väga 
kiire mägironija. Kui näiteks itaallane Reinhold Messner, kes 
esimese mehena maailmas tõusis kõigi neljateistkümne üle 
8000 meetri kõrguste mägede tippu, kulutas selleks 16 aastat, 
siis Oh Eun-sun sai hakkama kõigest 13 aastaga.

Annapurna alistamine oli Oh Eun-sunile väga oluline, sest 
ta oli teadlik, et hispaanlanna Edurne Pasabán üritab samuti 
esimesena sama rekordit püstitada. Kui korealanna jõudis 
oma viimase mäe otsa 27. aprillil 2010, siis hispaanlanna lõ-
petas 14 mäe tippu tõusmise 20 päeva hiljem, 17. mail 2010.

Kuid üsna varsti hakkasid tekkima kahtlused ja kuulujutud, 
et kumba naistest pidada ikkagi rekordiomanikuks. Asi oli 
selles, et tõendid Oh Eun-suni jõudmisest Kanchenjunga 
mäe tippu 6. mail 2009. aastal osutusid väga kahtlasteks ja 
ebaveenvateks. Eksperdid panid tähele, et Kanchenjunga ti-
pus seisva Oh Eun-suni fotol oli taust sedavõrd udune ja laia-
livalguv, et polnud võimalik kindlaks teha, et foto oli tehtud 
just nimetatud mäe otsas.

Ka Korea Alpinismiliit hakkas kahtlema korealanna esita-
tud tõendites, sest fotodel polnud näha sellist maastikku, mil-
line Kanchenjunga mäetipu ümbrus peaks olema. Pealegi sei-
sab Oh Eun-sun nimetatud fotol paljastel kividel, kuid sel 
aastaajal peaks Kanchenjunga tipp olema kaetud lumega.

Mõni kuu hiljem tunnistaski Oh Eun-sun, et väga halbade 
ilmastikutingimuste tõttu jäi ta mõnesaja meetri kaugusele 
Kangchenjunga tipust ja tõepoolest ei suutnud seda mäge 
vallutada. Nii jäi ta 10. detsembril 2010. aastal ametlikult il-
ma rekordinaise tiitlist ja esimeseks naiseks 14 kõrgeimas 
mäetipus kuulutati hispaanlanna Edurne Pasabán.

Kuid üks tiitel jäi lõunakorealannale siiski alles – seitsme 
kontinendi seitsme kõrgeima mäe esimene Korea naissoost 
alistaja on ta ikkagi.

Allan Espenberg

Roger Resto kohandub väikelinna vajadustega

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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PRO PLEKITÖÖD
MÕÕDISTAMINE PLEKKSEPATÖÖD TRANSPORT PAIGALDUS

-30%
ALUTSINK LISAPLEKID

6.25€ 4.99€
(4.15€+km)

ALUTSINK TRAPETSPROFIIL

7.45€ 5.99€
(4.99€+km)

ALUTSINK KLASSIKPROFIIL

UUDISED

MÕNE REAGA

Käesoleva aasta suu-
rõppuse „SIIL 2018“ 
aktiivseim tegevus 
toimub Lääne-Viru-
maal 4.-6. maini, mil 
lisaks kaitseväelaste-
le ka suur osa kaitse-
liitlasi erinevate üles-
annete täitmisega 
hõivatud on.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kaitsevägi ja Kaitseliit kor-
raldavad 2.–14. maini õppuse 
„SIIL 2018“, mis on taasise-
seisvunud Eesti suurim õppus 
ja toob kokku rohkem kui 
15 000 inimest üle riigi. Õp-
pusel osalevad kaitseliitlased, 
naiskodukaitsjad, kaitseväela-
sed, liitlased, politseinikud ja 
päästeametnikud.

Kirde Maakaitseringkonna 
malevad osalevad õppusel 4.-
6. maini ja harjutavad sise-
kaitse- ja lahinguülesannete 
täitmist. Õppus viiakse läbi 
suuremates piirkondades 
Lääne-Virumaal Rakveres, 
Tõrma külas, Väike- Maarjas; 
Ida Virumaal Jõhvis, Narvas, 
Sillamäe piirkonnas; Järva-
maal Türil ning Jõgevamaal 
Jõgeval. Õppusel osalevad li-
saks Kaitseliidu üksustele ka 
PPA Ida Prefektuuri ja Viru 
vangla allüksused.

Õppuse esimene etapp kes-
kendub üksuste formeerimise 
ülesande täitmisele, teises 
etapis juhtimispunktide/kes-
kuste juhtimisele, objektide 
julgestamisele, patrullimisele 
ja erinevate sündmuspõhiste 
ülesannete täitmisele koos-
töös erinevate jõustruktuuri-
üksustega. Viimases etapis te-
hakse esmased kokkuvõtted 
õppuse toimumise edukuse 
kohta.

Rakvere koalitsioon laguneb
Rakvere linnavolikogu is-
tungil loeti ette umbusal-
dusavaldus praegu koalit-
sioonis olevatele IRLi liik-
metele. Sellekohane hääle-
tus toimub arvatavasti järg-
misel reedel.

Kolmapäevase Rakvere 
linnavolikogu istungi algu-
ses luges EKRE liige Anti 
Poolamets ette umbusal-
dusavalduse IRLi liikme-
tele – Rakvere linnavolikogu esimehele Mihkel Juhkamile, 
linnavolikogu sotsiaalkomisjoni esimehele Marko Pome-
rantsile, linnavolikogu hariduskomisjoni esimehele Sven 
Hõbemägile ning linnavalitsuse liikmetele Rainer Miltopile 
ja Tõnis Prulerile.

Umbusaldusavalduse tekstis seisis: „Käesolevale avalduse-
le allakirjutajad rõhutavad, et Rakvere linnavolikogus pä-
rast oktoobris 2017 toimunud valimisi moodustunud koa-
litsiooni koostöövõime ja vastastikune usaldus on kadunud. 
Rakvere linnavolikogus esindatud poliitiliste jõudude ena-
musel puudub usaldus erakonna Isamaa ja Res Publica Liidu 
esindajate suhtes. Piisava selgusega ei ole otsustatud mitmed 
olulised linna arengu küsimused. IRL takistab linnale seatud 
sihtide saavutamist.“

Avaldusele oli alla kirjutanud 11 volinikku 21st – nii koa-
litsiooni kuuluvate Reformierakonna ja Keskerakonna liik-
med kui opositsioonis olevate EKRE ja valimisliidu Rakvere 
Heaks liikmed. Nimetatud nelja esindajaist ei olnud tekstile 
allkirja alla pannud vaid istungilt puudunud Martti Kuusik 
EKREst ja reformierakondlane Liivika Ivanova ning hiline-
nud Siret Kotka-Repinski Keskerakonnast.

Rakvere linnavolikogu esimees Mihkel Juhkami joaks toi-
munu üllatuseks ei olnud. „Poliitikas osaledes on selline 
protseduur täiesti arusaadav, ei saa öelda, et tavapärane, aga 
ikka tuleb ette,“ sõnas ta.

Koalitsiooni lagunemise põhjuste osas tõi Juhkami esile 
erinevad arusaamad. „Kuulates seda stiili, mida tänane lin-
napea viljeleb juhtimises ja vestlemises, siis on selge, et meie 
arusaamised demokraatiast on väga erinevad. See pole mitte 
niivõrd minu isiklik probleem, vaid kogu IRKLi kuuluvate 
inimeste arusaamine,“ kommenteeris volikogu esimees.

„Meie arvates ei peaks ühte omavalitsust sellisel moel juh-
tima. Arvame, et kõik otsused peaksid olema laiemalt disku-
teeritud ja läbi räägitud, mitte ainuisikuliselt läbi surutud. 
Me tõesti ei näe sellises vormis töö jätkamisel mõtet,“ lisas 
ta.

Edasise osas Juhkami konkreetseid samme välja käia ei 
tahtnud. „Tiigivesi on segaseks aetud ja paljudele on tehtud 
ettepanek kalastada. Vaatame, kuhu see kalapüüdmine viib.“

Rakvere linnapea Marko Torm tõi nii nagu ka umbusal-
dusavalduse tekstis viidatud esile madalat koostöövõimet. 
„Ega kellelegi sellised lahendused ei meeldi, aga antud juhul 
on meil kolm ja pool aastat koostööd ees ning Rakveres on 
väga suured projektid vaja edukalt lõpule viia, seega tuleb 
hinnata, kas selline koostöö kõige paremal moel Rakvere 
huve teenib või mitte,“ kommenteeris Torm.

„Meil ei ole mitte ühegi inimese vastu isiklikult mitte mi-
dagi. Mina usun, et kõik panustavad ja tahavad Rakverele 
head. Lihtsalt see viis, kuidas seda head kõige tulemusliku-
malt ja kiiremini saavutada, on väga erinev. Need asjad pea-
vad olema ühtselt mõistetavad, ega muudmoodi seda rege ju 
ei vea,“ lisas linnapea.

Torm arvas, et linnas olukord tagasilööke ei põhjusta ja 
inimesed ei tunnetagi käimasolevat muudatust. Jõujoonte 
jagunemise kohta tulevikus linnapea konkreetset vastust ei 
andnud. „Ma arvan, et koalitsioonikõnelusteni on veel pii-
savalt palju aega,“ sõnas ta.

Algselt plaanitud 23. mai asemel toimub järgmine voliko-
gu istung 4. mail – sellekohasele sooviavaldusele oli samuti 
alla kirjutanud 11 volikogu liiget. On tõenäoline, et juba 
järgmisel nädalal toimub ka umbusaldushääletus.

Liisi Kanna

Paremalt Rakvere linnapea 
Marko Torm ja volikogu esi-
mees Mihkel Juhkami kol-
mapäevasel istungil.

Foto: Liisi Kanna

Vähem kui nädala pärast algab suurõppus

Möödunudkevadine õppus.
Foto: Kaitsevägi

Kaitseliidu kevadise suu-
rõppuse SIIL raames toimu-
vad Naiskodukaitsel üle kogu 
Eesti evakueerimisõppused. 
Viru Ringkonna evakueeri-
misõppus kannab nime KIIL 
ning evakueerimislaager sea-
takse üles Väike-Maarjas. 
Õppust viib läbi Viru ring-
konna evakueerimisgrupp, 
mis loodi selle aasta alguses.

„Õppuse KIIL eesmärgiks 
on saada kiiresti tööle eva-
kueerimisstaap ning evakuee-
rimislaager, kuhu näiliselt 
ohus olevad inimesed trans-
portida. Samuti on eesmär-
giks läbi viia igapäevaturvali-
sust ja kriisiolukorras tegut-
semist toetavad tegevused 
evakueerimisõppusel osaleja-
tele, näiteks enesekaitse, es-
maabi andmine, kodune tur-
valisus,“ selgitas evakuatsioo-
nigrupi ülem Evely Press.

Lisaks naiskodukaitsjatele 
on võimalus õppusel osaleda 
ka kaitseliitlaste peredel ning 
tsiviilisikutel üle kogu maa-
konna. „Kes soovib evakuee-

rimisõppusel osaleda (lapsed 
alates 7 a üksi, nooremad va-
nemaga), peaks täitma vasta-
va ankeedi hiljemalt 2. mail. 
Ankeet on leitav Naiskodu-
kaitse Viru Ringkonna Face-
booki lehelt,“ kutsus Press va-
batahtlike osalema.

Õppusel „SIIL 2018“ kasu-
tatakse imitatsioonivahen-
deid (paukpadruneid ja lõh-
kepakette), mis võivad tekita-
da häirivat müra. Mürapelgli-
kud koduloomad soovitatak-
se hoida võimalusel siseruu-
mides.

Õppuse korraldajad pane-
vad kodanikele südamele, et 
kui keegi leiab õppuse alalt 
eseme, mille puhul tekib 
kahtlus, et tegu võib olla oht-
liku asjaga (näiteks lõhkema-
ta jäänud lõhkepakett või 
muu taoline), siis kindlasti ei 
tohi seda ise puutuda. Kahtla-
se eseme leidmisel tuleb 
meelde jätta selle asukoht ja 
teavitada sellest kaitseväelasi/
kaitseliitlasi või helistada te-
lefonil 112.

Samuti palutakse liiklejatelt 
mõistvat suhtumist seoses 
Kaitseliidu kolonnide liiku-
misega.

Õppuste raames ei saa alati 
välistada ka kahjusid, mis 
võivad tekkida manöövrite ja 
harjutuste raames. Kui õnne-
tu juhuse tõttu saab õppuse 
käigus kannatada kellegi 
eraomand – auto, tee, põld, 
mets, aed vms, siis palub 
Kaitseliit viivitamatult fiksee-
rida vahejuhtum ning võtta 
ühendust õppuse tsiviil-sõja-
lise koostöö meeskonnaga, 
kellega koostöös juhtum la-
hendatakse. Probleemide tek-
kimisel helistada järgmistele 
telefoninumbritele: Järva ma-
lev - 717 9749; Jõgeva 
malev - 717 9699; Viru
malev - 717 9649; Alutaguse 
malev - 717 9599.

Kaitseliit ja PPA  tänavad 
elanikke kannatlikkuse ja 
mõistva suhtumise eest, mis 
aitab kaasa suurõppuse turva-
lisele kordaminekule.
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20. aprillil toimus Rakvere 
Targa Maja suures saalis koo-
lituspäev „Mina? Ettevõtja?“ 
eesmärgiga motiveerida ja 
inspireerida noori ettevõtlu-
sõppega alustama. Lääne-Vi-
ru Arenduskeskuse noorte et-
tevõtlikkuse programmi juht 
Anu Oja selgitas, mis ja kelle-
le on mõeldud õpilasfirmad.

Kui teadlikud on tänapäeva 
noored ettevõtlusest ja selle 
võimalustest?

Kindlasti on pilt väga eri-
nev ja sõltuv iga üksiku õpila-
se taustast. Kellel on näiteks 
vanemad ettevõtjad, on tead-
likkus kindlasti suurem. Või 
kui ollakse põhikoolis juba 
minifirma aasta läbi tehtud. 
Majanduskursust võtavad 
gümnaasiumis paljud. Kui aga 
räägime õpilasfirmade me-
toodikast, mis pakub väga 
praktilist lähenemist ja õpet 
ettevõtluse osas, siis vaadates 
maakonna õpilasfirmade arvu 
(sel aastal 11), tuleb siiski 
tunnistada, et sellest ettevõt-
lusõppe metoodikast väga 
paljud meie maakonna noo-
red osa ei saa. Seega väga 
praktilist ettevõtluskogemust, 
mida õpilasfirmade prog-
ramm pakub, ikkagi enamu-
sel Lääne-Virumaa noortel 
pole.

Milline on teiepoolne konk-
reetne abi noortele, mida 
hõlmavad endas koolitused?

Koolide juurde tekkivad 
õpilasfirmad tegutsevad ju-
hendaja käe all, kuid enamasti 
ju ei jätku ka õpetajatel seda 
aega iga teemaga süvitsi min-
na – 45 minutist ei pruugi pii-
sata ja paljud õpetajad tegele-
vad õpilasfirmadega tundide-
väliselt. Tihti pole  õpetajast 
juhendajal endal ka neid vaja-
likke kogemusi, mis on prak-
tikutel ja koolitajatel. Nii ongi 
arenduskeskuse eesmärgiks 
toetada õpilasfirmade liikme-
test noori erinevate koolitus-
tega läbi õppeaasta. Näiteks 
selliste koolitustega, mis pöö-

Haljalas 
kallistati kooli
Haljala kooli 331. sünnipäeva puhul em-
bas möödunud reedel koolipere armsaks 
saanud maja moodustades inimketi. Pea 
poolekilomeetrisele ringile ümber hoone 
kogunesid kooli õpilased ja õpetajad, li-
saks veel vilistlased, lapsevanemad, hoo-
lekogu liikmed ning sõbrad ümbritseva-
test asutustest.

Foto: Ain Liiva

Rakveres inspireeriti tulevasi õpilasfi rmasid

Ettevõtluskoolitusel osalesid õpilased üle terve Lääne-Viru-
maa.

Foto: Kristel Mänd

ravad tähelepanu, kuidas 
arendada oma ideed, kuidas 
paremini turundada, mida sil-
mas pidada laatadel ja müügi-
situatsioonides, kuidas toi-
metada õpilasfirma raamatu-
pidamisega.

Eelmise aasta lõpus kutsusi-
me ellu ka Lääne-Virumaa 
õpilasfirmade laada, mis toi-
mus enne jõule Põhjakesku-
ses. Kevadeti aga proovime 
kokku tuua aasta otsa toime-
tanud õpilasfirmad ning uued 
õpilasfirma tegemisest huvi-
tatud noored, et võimaldada 
neil koos inspireeruda kooli-
tajate ja oma eakaaslaste ko-
gemusi kuulates, mis oligi 
reedese koolituspäeva mõte.

Kõige sellega on Arendus-
keskus toimetanud viimased 
kaks aastat ning kindlasti 
püüame pidevalt oma prog-
rammi täiustada ning õppida 
koos noortega ja noortelt.

Kas täiskasvanu juhendami-
ne on alati nõutav või või-
vad noored ka omapäi te-
gutseda?

Õpilasfirma puhul on kind-
lasti nõutav Junior Achieve-
menti vastava juhendajakoo-

lituse läbinud juhendaja ole-
masolu. See aga siiski ei tä-
henda, et õpetaja/juhendaja 
koos noortega kõike teeb – 
firma on ikka noorte oma ja 
programmi mõte ongi selles, 
et noored teevad ise, otsusta-
vad ise ja mõtlevad ise. Ju-
hendajal on rohkem toetav 
roll ja vajadusel aitab ta noori 
suunata, kui ollakse jõutud 
mingisse olukorda, kust edasi 
minna ei osata.

Muidugi ei saa keegi ütelda, 
et noored ei tohi ise omapäi 
koolis midagi ette võtta ja 
näiteks oma kohvikut avada, 
aga lihtsalt sellisel juhul ei saa 
sellist algatust nimetada õpi-
lasfirmaks, sest seda ei luba 
programmi reeglid.

Kas on ette tulnud üllata-
vaid/fantastilisi äriideid või 
tooteid?

Eesti noortel läheb Euroo-
pas oma õpilasfirmadega väga 
hästi ja tihti tuuakse võistlus-
telt esikoht – tuntud õpilas-
firmad on näiteks biolagune-
va jäätmekasti ideega eelmisel 
kevadel võidu Eestisse too-
nud Hugo Treffneri Güm-
naasiumi firma Festera. Tun-

tud on ka puidust kellade 
tootja Wooch või šokolaadi-
lusikaid tootev Spoony – mõ-
lemad registreerisid end õpi-
lasfirma-aasta lõppedes osa-
ühinguteks.

Muidugi on hästi vahva, 
kui noored tulevad uudsete 
ideede ja lahenduste peale, 
kuid ma siiski ei rõhutaks sel-
le ettevõtlusõppe vormi pu-
hul niivõrd toote või teenuse 
ainulaadsust, kui just seda, et 
noored saavad väga praktilise 
kogemuse riskivabalt lihtsa-
mate toodete valmistamisest 
ja müügist juba väga noorelt 
kätte ning on omandanud jul-
guse tulevikus ka päris ette-
võtlusega alustada.

Sel aastal Kadrina Keskkoo-
li juures tegutsenud minifir-
ma Motivatsioonilaks õpilas-
tel oli tegelikult lihtne idee – 
nad valmistasid laatadel ja 
üritustel koha peal erinevaid 
smuutisid ning müüsid neid 
motiveerivate lausetega top-
sides. Lihtne toode, aga nad 
olid suurepärased müüjad ja 
ise väga agarad erinevate 
müügivõimaluste otsijad. 
Paari nädala eest toimunud 
minifirmade võistlusel saavu-
tasid nad oma tootega teise 
koha. Seda kindlasti just oma 
innukuse ja müügioskuse tõt-
tu.

Või näiteks Väike-Maarja 
õpilasfirma Amore, mis too-
dab maisihelveste baasil 
maiustusi. Taaskord lihtne 
toode, aga nad on olnud väga 
tublid erinevate müügikanali-
te leidmisel. Nad pole jäänud 
lootma ainult teiste poolt 
korraldatavatele laatadele - 
nende tooteid müüdi kooli-
puhvetis ning õpetaja sõnul ei 
jõudnud nad jõulude ajal telli-
musi ära täita, sest nende too-
teid tellisid ettevõtted oma 
jõulupakkidesse.

Õpilasfirma programm 
õpetabki ettevõtlikkust, prob-
leemide lahendamise oskust 
ja kastist välja mõtlemist.

Seidi Lamus-Tšistotin
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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

Vajatakse tööle
 kogemustega 

katusepaigaldajat. 
Tapa, ülesõidu 8
Tel 5556 0167

www.proplekitood.ee
info@proplekitood.ee

Pakume tööd 
metsaistutajale. 

Tel 554 9113

Pakume tööd 
metsaistutajatele. 

Tel 5360 0003

Otsime oma 
väikesesse kollektiivi 
seoses töökorralduse 

muudatustega 
ÕMBLEJAT.

Põhiülesandeks on 
masstöö õmblus.

Tööaeg E-R 8-16.30

Lisainfo tel 5552 1625 
Monika

• Vajatakse metsaistutajat. Tel 5199 6563

• Kauplusse A-Sport Kroonikeskuses 
võetakse tööle klienditeenindaja. 
CV saata 6. maiks stabira@hot.ee. 
Tel 554 4339

• Otsime hooajatöölisi maasikatalusse. 
Töö sisuks on taimede väetamine (5.-6. 
mai ja 12.-13. mai kuni töö saab tehtud), 
taimede istutamine (26.-27. mai), maa-
sikate korjamine (lamades) ja kaalumine 
(juuni lõpp ‒ augusti algus). Brutotöötasu 
3,5 €/h, töö graafiku alusel, tööpäeva 
algus kell 8.00-16.30. Nõuded kandidaa-
dile: vanust vähemalt 16 aastat, kiire käte 
koordinatsioon. Pakume: töökindaid, 
töövahendeid, tööalast väljaõpet. Töö 
asukoht: Tobia küla, Rakvere vald. Lisain-
fo: raadikotalu@gmail.com

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

• Otsin koduabilist-hooldajat eaka 
vanainimese juurde argipäeviti õhtul 
ja laupäeval ning pühapäeval Rakvere 
linnas. Tel 5665 4571

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

• OÜ Trovador otsib oma meeskonda 
kohusetundlikku öökarjakut. Omalt 
poolt pakume tööd graafiku alusel (3 
tööl, 3 vaba), meeldivat töökeskkonda ja 
toitlustust. Kontakt: kadri@trovador.ee, 
tel 5199 6845

• Sooviks leida leheriisujaid Võsule. Hind 
kokkuleppel, tunnitasu. Tel 5622 7180 

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

• Võtame tööle autojuht-müüja, B-kate-
gooria. Tel 5829 3680

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

• Võtame tööle kogemustega auto-
remondi lukksepa Rakveres. Tel 
5360 0003

• Pakun tööd C-kategooria autojuhile 
jaotusvedudele. Tel 501 1040

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

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

• Pakume ehitusalast tööd. Nõudmised 
kanditaadile: ehitusalane kogemus või 
koolitus, oskus töötada iseseisvalt, kor-
rektsust, vastutusvõime, täpsus ja töökus. 
Tööd saavad: plaatija, müürsepp, krohvi-
ja, maaler, üldehitaja, katusepaigaldaja, 
mööblipaigaldaja, fassaaditööline. CV 
saata: taresaneeraus@gmail.com. Tel 
5557 8781

• Seoses töömahtude suurenemisega 
võtame tööle katusepaigaldajaid ja 
üldehitustöölisi, võib olla ka brigaad. 
Tel 5345 3901

• Näpi Puit OÜ võtab tööle tisleri. 
Tel 502 1919

• Rakvere mööblivabrik võtab tööle 
pingitöölisi. Info tel 5809 9389  või tulla 
Näituse tn.10 Rakveres.

Pakume tööd 
puhastusteenindajatele 

Rakvere Spordihallis. 
Töö on osalise tööajaga ja  

graafi ku alusel 
(varahommikust lõunani).

Tel 5259495

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083 • Otsin tööd nõudepesijana, eelnev töö-

kogemus olemas, soovitav tööaeg 9-19. 
Tel 558 1275

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
Kultuurikeskuses. Info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com
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KUHU MINNA

Rakvere Galeriisse si-
senedes võib kunsti-
gurmaane üllatus ta-
bada. Administraator 
Kaire vajutab 
CD-plaadimängijal 
nuppu play ja kõlama 
hakkab vana laul 
„Kevadkuul”.

Ülle Kask

17. aprillil avati Rakvere Ga-
leriis Lääne-Virumaa kunst-
nike kevadnäitus „100”.

Näitleja Toomas Suuman 
deklameeris avakõne asemel 
Artur Alliksaart, kelle vara-
mus on ka järgmised luule-
read: „Ei ole paremaid, halve-
maid aegu, on ainult hetk, 
milles viibime praegu.” Suu-
man filosofeeris, et niipea, 
kui me hakkame rääkima 
Eesti kultuurist, peame kõi-
gepealt defineerima üksteise 
jaoks ära sõna Eesti. „Et leida 
see ühine, peaaegu tõlkimatu 
sõna-kultuur,” ütles ta.

Kunstnik Teet Suur rääkis, 
et kuna teema oli „100”, siis 
temal oli hästi lihtne otsusta-
da, keda maalida.

„Minu vanaema on Eesti 
Vabariigiga peaaegu ühe-
vanune – 15. juunil saab ta sa-
ja-aastaseks. Olen ta käest kü-
sinud, mis tunne on olla sa-
ja-aastane. Vanaema ütleb, et 
peab kõike nägema, mis toi-
mub – tema muretseb ka sel-
lepärast, et praegu see maailm 
väga käärib. Küsisin talt veel, 
milline aeg on olnud kõige 
parem selle saja aasta jooksul. 
Ta ütles, et siis, kui ta veel 
kõike jõudis ja teha jaksas. Nii 
vanalt inimeselt on päris hea 
mõnda asja küsida, sest see 
aeg ja elukogemus on ikka pä-

puudu sealt ka koogid ja kom-
mid. Kui pidu, siis ikka sajaga.

Ivo Ridalaan on seevastu 
maalinud suurepärase ja tõe-
truu pildi maailmakuulsast 
heliloojast Arvo Pärdist. Õli-
maali pealkirjaks „Arvo Pärt 
on loonud üle saja heliteose.”

Mari Riina Risti, kunstniku 
nimega Leekpea abstraktse 
maali pealkiri on „100 magu-
sat lubadust”. Pildi sisse on 
hõlpsam minna, kui lugeda 
kõrvalolevat juhist: „Pole ole-
mas vist ühtegi inimest, kes 
elu jooksul midagi ei lubaks. 
Olgu see katteta, niisama 
suusoojaks öeldud lubadus, 
mida murda, või vastupidi – 
eesmärgipärane, et midagi 
muuta või paremaks teha: te-

„100” kevadist hetke Rakvere Galeriis

Teet Suure akrüülmaal „Minu vanaema saab 15. juunil 
100-aastaseks.”

Foto: Ülle Kask

ris pikk.”
Kunstnikud on tänavuse 

kevadnäituse teemat „100” la-
hanud läbi lillede ja laste, läbi 
armastuse ja mure. Maali-
del-piltidel, fotodel ja instal-
latsioonidel on kujutatud se-
gatehnikas müstikat ja nostal-
giat, patriotismi, juubelda-
mist ja mõtisklusi elu kadu-
vuse üle.

Vello Lillemetsa õlimaalil 
„Sada silma” asetsevad valgel 
ruudul korrapäraselt kümme 
korda kümme musta rõngast. 
Maila Merilo akvarellil „Minu 
sada algas” naerab eluga ra-
hulolev beebi, kellel veel saja-
ni pikk tee käia. Margit Kaare 
grafiittehnikas must-valge 
pilt „Igal lool on algus” kuju-
tab väikest last ja ema rinda. 
Mirjam Mölder-Mikfelti 
akrüülmaalil „Armastavad sa-
jaga” ühtivad erkroosal taustal 
kaks inimest.

Urmas Uustali õlimaalil 
„Pidu” on aga laud rikkalikult 
kaetud. Pakutakse head-pare-
mat. Kui veidi fantaseerida, 
siis peale eksootiliste puuvil-
jade ja kodumaiste õunte ei 

gelen lapsega rohkem, täidan 
hästi oma tööülesandeid, pa-
randan katuse, loobun suitse-
tamisest, võtan kaalust alla, 
helistan kindlasti emale jne. 
Need on sajad ja sajad magu-
sad lubadused, mis liiguvad 
kui abstraktsed pilvekesed 
kuhugi teadmatusse, kus need 
elavad oma elu. Tekib sisemi-
ne rahulolu, kui lubadus saab 
kasvõi pisikeste sammude 
kaupa täidetud: viis kilo ker-
gem, rõõmsam laps, puhtam 
kodu, kiitus ülemuselt – need 
annavad positiivse laengu ja 
hea tunde, et elu on siiski ela-
mist väärt.”

Näitust kaema minnes ta-
sub aega varuda, sest soovi 
korral pannakse CD-plaadi-
mängijasse Eesti 1950ndate 
aastate kevadised hittmeloo-
diad. Näiteks veab suunurgad 
muigele popstaaride Leida Si-
bula ja Hilda Koni rütmikas ja 
sulnis duett „Kevadtuul“: „Et 
saja aasta kestel kordub sama 
kevade, nii sama kaunis ta, 
kui see...”

Muusika saatel võib vaadata 
tsaariaegseid fotosid, mil 
Rakvere linna nimi oli We-
senberg, lehitseda enam kui 
sada aastat vana piltpostkaar-
tidega albumit ja kogeda ah-
haa-efekti nõukaaegseid 1. 
mai või 8. märtsi kaarte lapa-
tes.

Kevadnäitus „100” on Rak-
vere Galeriis avatud 12. mai-
ni.

Rakvere Teater
03.05 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja (lav. Elina 
Purde)
03.05 kl 19.00 See kõik on tema, venekeelse tõlke võimalus Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Helen Rekkor)
04.05 kl 19.00 Lendas üle käopesa, venekeelse tõlke võimalus Rakve-
re Teatri suur maja (lav. Eili Neuhaus)
04.05 kl 19.00 Ükssarvikute farm Rakvere Teatri väike maja (lav. Ur-
mas Lennuk)

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

Rakvere Kolledž
4. mai Hõbeakadeemia loeng ja hooaja lõpetamine, Marko Torm, 
Rakvere linnapea. Rakvere kolledž Pikk 40 kell 12, osalustasu 2 eurot. 
Loengusarja toetab Rakvere linn

Gustavi Maja
28. aprill kell 12 Metsamoori loeng „Auraväli ja auravälja mõõtmi-
sed“, vajalik eelnevalt registreeruda tel 553 5871, www.gustavimaja.eu

Rakvere kultuurisündmused
21. märts-12. mai Andro Kööpi isikunäitus „Suhted“ Rakvere Teatris
2.-30. aprill Karola Ainsare isikunäitus Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
17. aprill-12. mai kevadnäitus „Sada“ Rakvere Galeriis
28. aprill kell 12 Rakvere Laste Balletigala Rakvere Teatris
28. aprill kell 18 Tarvanpää kevadkontsert Rakvere Rahvamajas
28. aprill kell 20 Comedy Estonia esitleb: Sander Õigus „Kolmandas 
isikus“
29. aprill kell 16 kontsert „Dirigentide vahetus“ Rakvere Gümnaasiu-
mis, esinevad Solare,
Viroonia ja Rakvere Segakoor, dirigendid Elo Üleoja, Merje Kallip, 
Kadri Kask
29. aprill kell 16 Igor Volke ja Ingrid Peek vestlusõhtuga „Halloo...
mis toimub kosmoses ja maa peal?“ Buena Vista Sofa Clubis
29. aprill kell 19 Vene Teatri etendus „Zoika korter“ Rakvere Teatris
30. aprill kell 19 volbriöö tähistamine Rakvere Linnuses, esinevad 
Kosmikud, Meisterjaan, Arg Part jt
2. mai kell 19 RT Esitleb „Sisesosinad“ Rakvere Teatri väikses saalis
3. mai kell 15 seinamaalingu avamine Rakvere sotsiaalkeskuse laste 
päevakeskuse õuel
4. mai kell 12 Hõbeakadeemia loeng ja hooaja lõpetamine Tallinna 
Ülikooli Rakvere Kolledžis, kõneleb Marko Torm
8. mai kell 19 Revüüteater esitleb „Forever young ehk igavesti noor 
neiu Eesti“ Rakvere Teatri suures saalis
8. mai kell 19 Theatrum „Isa“ Rakvere Teatri väikses saalis

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate teabepäev toimub 30. aprillil, algusega kell 13 Rakveres 
Targa Maja konverentsisaalis nr 114. Esinejaks on kutsutud Tauno 
Toompuu, kes räägib heategevusest. Ootame ka uusi liikmeid!

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22, kella 23ni sissepääs tasuta! (va 5. mai)
Pilet 2 eurot
28. aprill muusikat igale maitsele, DJ Alex-S
4. mai beer feaver õllejoomis võistlus, õhtut juhib ja muusikat vahu-
tab DJ Marko Pille
5. mai 5MIINUST, DJ Ailan Kytt, pilet 5 eurot

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
maikuu üritused
2. mai kell 9 juristi tasuta nõustamine (vajalik etteregistreerimine tel 
6015122)
3. mai kell 14 koostöökohtumine Rakvere vallas (PIK juhatuse liik-
med)
4. mai kell 18 Allergia ja Astma ühingu Shindo võimlemine + allergia 
vabad toidud Gustavi majas, juhendab Ly Jõe
9. mai kell 9 koostöökohtumine Viru-Nigula vallas (PIK juhatuse 
liikmed)
11. mai kell 9 maniküür
14. mai kell 13 Südamehaigete ühingu üldkoosolek., augustikuu välja-
sõidule registreerimine (Kuremaa Klooster, Mäetaguse mõis), Puue-
tega Inimeste Koja liikmemaks
15. mai kell 10 ühingujuhtide väljasõit Kulina mõisa
21. mai kell 10 koostöökohtumine Tapa vallas (PIK juhatuse liik-
med).
21. mai kell 12 seminar/koolitus „Sugu ja puue“ Villa Theresas, vaja-
lik ette registreerida tel 5342 9043 või virukoda@virukoda.ee 15.
maiks, üritus on tasuta, kohtade arv piiratud
22. mai kell 14 Afaasia ühingu üritus Tammikus
24. mai Epilepsialiit ja Käsikäes ekskursioon Vabaõhumuuseumisse, 
info tel 524 2015 Ülle Pellis 
24. mai kell 9 maniküür
29. mai Vaegkuuljate ühingu ekskursioon, info tel 5330 4937, Kersti 
Leppik
Info 5342 9043 
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Elvas tegutsev LendTeater 
mängib 9. mail Haljala rahva-
majas oma laia kõlapinda 
leidnud lavastust „Hamlet“, 
mille nimiosas astub üles 
Nero Urke.

Näitemängu lavastas Jaan 
Tooming, kes sai legendiks 
oma tegutsemisega 70ndatel 
teatriuuenduse eesliinil ja on 
tänagi tegus teatrimees. Ta 
on muide pärit Haljalast ja 
seetõttu on tal eriti hea meel 
tuleva etenduse toimumise 
üle. „Ehk Haljala elanikud ela-
vad kaasa etendusele, on mei-
le toeks ja rõõmuks,“ ütles 
Tooming. Shakespeare`i 
maailmakuulsa näidendi 
„Hamlet“ kohta märkis lavas-
taja, et see on kantud metsi-
kust kirest ja tunnetest.

Näitemängu enamikes rol-
lides mängivad kogenud har-
rastusnäitlejad, kellega Too-
ming on väga rahul. „Eriti hu-
vitav on tööd teha harrastus-
näitlejatega, kes oma tasemelt 
ületavad enamust proffe, sest 
harrastajad teevad oma tööd 
armastusega, mitte tasu eest 

Ekraanile on jõudnud uus ko-
dumaine seriaal „Lõks“, kus 
peategelasi Mariat ja Alexit 
mängivad Ingrid Margus ja 
Pääru Oja.

TV3 kanalil jooksva sarja 
esimeses osas võis näha, kui-
das mõrvajuhtumi sündmus-
kohale ilmus ootamatult bo-
heemlasliku välimusega Alex, 
kes oskas hästi pildistada. Kui 
Alex hakkas jagama ka asja-
likke tähelepanekuid juhtumi 
kohta, tõmbas see kulmu kip-
ra uurimisgrupi juhtuurijal 
Marial, kes oli seni harjunud 
ise uurimistegevuses initsia-
tiivi hoidma.

„Valisime teadlikult peate-
gelastele erinevad karakterid 
ja edaspidi näeme nende va-
hel konflikte ja leppimisi,“ 
lausus sarja kaasstsenarist 
Birk Rohelend. Tema märkis, 
et Maria on hästi sihikindel ja 
tegutseb läbimõeldult, samas 
Alex on vabameelne ja paind-
lik.

Stsenaristi sõnul viitab sar-
ja pealkiri sellele, kuidas uuri-
jad meelitavad nutikalt tegut-
sedes kurjameid lõksu. Samas 
võib pealkirja mõista ka sulu-
seisuna, millist olukorda sarja 
kangelased omal nahal pea-
vad taluma ja millest välja-

pääsu otsima.
„Lõksu“ uudsus Eesti se-

riaalimaastikul seisneb selles, 
et varem pole nähtud peate-
gelastena sellist paari, kus 
naine on ametialaselt kõrge-
mal positsioonil ja tema part-
neriks on uurimises konsul-
tandina osalev mees.

„Eks näeb, kuidas Eesti 
publikule meeldima hakkab 
selline rusikatega vehkiv nai-
ne,“ ütles Rohelend ja lisas, et 
Alexi esmapilgul silmahakkav 
pehmus võib olla petlik. Stse-
naristi sõnul võib „Lõksu“ pu-
hul tõmmata teatavaid paral-
leele tuntud seriaaliga „Cast-

le“, kus naisuurijaga koostööd 
tegev meeskonsultant on 
ameti poolest kirjanik.

Lisaks kuritegude lahenda-
misele on tegijad „Lõksu“ lisa-
nud ka törtsu huumorit ja 
näitavad tegelaste isiklikke 
suhteid.

Mariat mängib seriaalis 
noor näitlejatar Ingrid Mar-
gus, kelle rolle on televaataja 
käesoleval telehooajal näinud 
seriaalides „Litsid“ ja „Meri-
välja“. Näitlejatari sõnul soo-
vib tema tegelane maailma 
paremaks kohaks teha. „Ma-
rias elab selline õigluse juma-
lanna, ta tahab koha kätte 

näidata neile, kes teistele liiga 
teevad,“ ütles Margus.

Näitlejanna sõnul oli Maria 
esimeses osas üsna kinnine, 
kuid edaspidi saab temast 
rohkem teada. Ingrid Margus 
soovitas televaatajatel peate-
gelaste vahelist suhtlust hoo-
lega jälgida, sest seal hakkab 
tasapisi ilmnema vägagi hä-
maraid asjaolusid.

Alexit mängib sarjas Eesti 
Draamateatri näitleja Pääru 
Oja, kes muide paari aasta 
eest pälvis ihaldatud teatri- 
auhinna parima meespeaosa-
lise kategoorias. Oja sõnul on 
tema tegelane ratsionaalne, 
nutikas ja tähelepanelik tüüp, 
kes tunneb hästi arvuteid. 
Esialgu ei selgu ekraanilt, 
miks Alex politseiga koos 
töötama hakkab, paljastub 
vaid info, et Alexil on uuri-
misgrupi juhiga mingi kok-
kulepe.

Oja sõnul on Alexil üks 
patt, mida ta püüab lunastada 
ja kui see õnnestub, saab 
noormees pöörduda tagasi se-
nise vabameelse ning jõuka 
elu juurde, millele annavad 
vürtsi põnevad reisid ja suht-
lemine imeilusate modellide-
ga.

Mõrvade lahendamisel ei 
põrku Alex tagasi ka juriidili-
selt pisut ebakorrektsetest 
uurimisviisidest. Maria kohta 
ütles Oja, et naine on noor, 
tubli ja agar. „Kohati ka üli-
püüdlik, kui mitte öelda 
ogar,“ lisas ta kerge muigega. 
„Alguses on nende vahel sõda, 
sest Alex ei saa aru politsei- 
ametniku maailmast, see tun-
dub talle rumal ja bürokraat-
lik,“ ütles Pääru Oja.

Tõnu Lilleorg

Uues krimiseriaalis jahib kurjameid vastuoluline uurijatepaar

Katkeid arvustustest:
Raimu Hanson, 
Tartu Postimees:
„See, mis kahe tunni 
jooksul publikusse pais-
kus, tekitas hea üllatuse 
ja soovi jagada imetlust 
paljudega.“

Margus Mikomägi, 
Maaleht:
„See oli rikas, suure al-
gustähega Teater. See, 
mis laval sündis, mulle 
pööraselt meeldis.“

Linnar Priimägi, 
Sirp:
„Kui etendus lõppes, 
tundis saal nähtud või-
mukaklusest siirast hea-
meelt. Elamus oli käes ja 
näitlejad pälvisid publi-
kult teenitud tänu.“

Hetk lavastusest, vasakul Nero Urke ja Horatiot mängiv 
Mikk Sügis.

Foto: LendTeater

„Hamlet“ tuleb Haljalasse kirge ja hoiatust väljendama

nagu profid,“ lausus ta. Ham-
letit mängib kutseline näitleja 
Nero Urke, kes pälvis mõne 
aasta eest ihaldatud teatriau-
hinna, kui Eesti parim mees-
peaosatäitja.

LendTeatri „Hamlet“ esi-
etendus mullu sügisel ja teat-
riarvustajad on sellest palju 
kirjutanud, pöörates muu 
hulgas tähelepanu silmapaist-
vale lavapildile. Nimelt algab 
lavastus käreda metal-muusi-
kaga, selle lavakujundus on 

väga minimaalne ning näitle-
jad mängivad emotsionaalselt 
kõrgendatud ja ülimalt väl-
jenduslikus stiilis. Meenuta-
takse, et sellist stiili viljeles 
Tooming oma lavastustes 
aastakümneid tagasi.

„Metal-muusikat on kasu-
tatud meie ajal kui hoiatust, 
nagu ka „Hamlet“ on hoiatus 
maailma hulluse eest,“ lausus 
Tooming. Etenduse lõpus 
näeb fotosid saastatusest, mis 
viitavad murettekitavale osa-

le tänasest elust, esitades kü-
simuse, mis saab edasi.

„Uppuda meie oma toode-
tud prügisse, lämbuda mürgi-
tatud õhu tagajärjel, süüa 
plasti sisse ja lõpuks jääda näl-
ga ning janusse, sest me ei 
suuda seda tohutut inimkon-
da ära toita,“ kirjeldas Too-
ming lavastuse hoiatavat väl-
javaadet.

Jaan Toominga lapsepõlv 
möödus Haljalas, ka nooruses 
külastas ta suviti alevikku. 
Tal on meeles talumehed, kes 
tulid hobustega kirikusse, on 
meeles nurmenukkude, sini-
lillede ja kannikeste kohad 
ning hapuoblikate maik keva-
del ja vanaema tehtud oblika-
supp.

„On meeles õpetaja Salme 
Heinla, kes pani mind näite-
mängu tegema juba esimesest 
klassist pääle, tema on mu 
esimene näitemängu õpetaja, 
tänu talle!“ lausus Tooming, 
kes tuleb etenduse päeval ka 
ise Haljalasse kohale.

Tõnu Lilleorg
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

PELLETIKAMINAGA KORTER! 
HALJALA, MAHEDA 3  

2 tuba, 42 m², 1/2, uued aknad ja juhtmestik. 

16 900 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

AHIKÜTTEGA KESKLINNA KORTER!
RAKVERE, SAUE 10

3 tuba, 45,2 m², 2/2, uued aknad, dušš.    

35 990 € 

Margus Punane,  504 9998

KODU OOTAB TOIMEKAT PERERAHVAST
RAKVERE, KASE TN 8

Krunt 600 m2, 3 tuba, 126,1 m2, elamuosal 
uus katus. 

59 900 € UUS!

Anneliis Mägi,  5686 7960

RENOVEERITUD MAJA JÕE ÄÄRES!
RAHKLA, KÄÄNU 

Kinnistu 2,59 ha, elamu 117,6 m², saun.    

109 000 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

ILUS MAJA, HEA HIND!
RAKVERE, SUVE 3  

Kinnistu 611 m², elamu 232,2 m², 5 tuba.     

113 000 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

45 990 € UUS!

AVAR KORTER, KENA VAADE!
RAKVERE, VESKI 7

3 tuba, 68,2 m², 5/5, kaks rõdu, uued radiaatorid.
Margus Punane,  504 9998

22 890 € UUS HIND!

IIDNE TALU METSAVEEREL!   
SÕMERU V. RAUDLEPA KÜLA 

Kinnistu 0,5 ha, rehielamu 156,1 m², abihoone. 
Margus Punane,  504 9998

127 000 € UUS!

SUUR KINNISTU, PRIVAATNE TALU!
KARUNGA, SOOSAARE

Kinnistu 21 ha, 5 tuba, garaaž/abihoone, 
WC/dušš.  
Irene Pung,  554 0671

54 990 € UUS HIND!

MAJA METSAVEEREL!
ULVI, ANTSU TEE 41 

Kinnistu 3,3 ha, 4 tuba, 141 m², abihooned.   
Margus Punane,  504 9998

59 990 € UUS HIND!

LAHEMAALE ELAMA!   
VIHULA KÜLA, POOLI  

Kinnistu 0,54 ha, 4 tuba, 139,4 m², 
uued aknad, dušš.   
Margus Punane,  504 9998

KIVIMAJA, MÕISA PARK
HALJALA V, ESSU 

Kinnistu 2000 m², 5 tuba, 231,8 m², uued aknad.   

37 990 € 

Margus Punane,  504 9998

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

MÕNUS 
SUVEMAJA!

EISMA, RANNA
39 990 € 

Kinnistu 1896 m², 
111,8 m², 4 tuba, 

saun.

Margus Punane,  
504 9998

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5341 9354

• Müüa 1toaline ahjuküttega ilus soe 
korter Rakveres (I korrus, 28 m2, WC, 
dušš, uus ahi, uus san.tehnika, uk-
sed-aknad, elektri süsteem, õueala). 
Tel 5390 1003

• Müüa Rakveres Kunderi 4 1toaline 
ahjuküttega korralikult renoveeritud 
korter 23,6m2, värske remont, köögi-
mööbel, WC duširuumiga, pakettak-
nad, kelder, kuur. Madalad  kommu-
naalmaksud (20 €). Hind 28 000 €. Tel 
5664 4088

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

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

• Müüa Kolga-Aablas korter (75 m2). 
Tel 5624 4605

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

• Müüa Rakvere südalinnas 2toaline 
ahjuküttega remonti vajav korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5550 0233, helis-
tada õhtuti

• Müüa 2toaline korter Vinnis. Tel 
508 3997

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter (53m2) Kadrinas, Kalevipoja 5, 
L-Virumaa. Tel 5566 3174

• Müüa 2toaline korter Tamsalus. 
Korter on II korrusel, asub linna kes-
kel, ligidal on Maxima pood ja apteek. 
Rongiühendus Tallinna ja Tartuga. 
Korter on läbi maja: magamistuba rõ-
duga ühel pool, elutuba ja köök rõduga 
teisel pool. Esik on suur, korter vajab 
sanitaarremonti, 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 elekter, 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 mugavustega 
korter, 2/4, Tapa kesklinnas, otse 
omanikult. Päikseline maja pool, plas-
taknad, metalluks, laminaatparkett, 
väga soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2) 2/1, 
renoveeritud majas Ervital Väinjärve 
ääres. Koerust 3 km, madalad kulud. 
Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline ahiküttega hubane 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5559 
0903

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

• Müüa Aseris 3toaline korter madala-
te kommunaalkuludega. Tel 5624 4605

• Müüa 14 km Rakverest Kadilas heas 
korras 4toaline ridaelamuboks (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 kaks maja ühel krundil 1200 
m2 Rakveres otse omanikult. Tel 508 
3997

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

• Müüa Aseris maja otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Müüa maja Aseri lähistel otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

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

• Müüa elamumaa Tõrmas, ca 1ha otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

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

• Müüa krunt 1240 m2 Linnuriigis. Tel 
557 0990

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

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

• Müüa garaažiboks Tapal Männiku-
mäel. Hind 500 €. Tel 5695 1732

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

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

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

• Ostan Rakveres 3toalise rõduga kor-
teri otse omanikult. Kiire! Tel 5344 7203

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

• Pere soovib osta maja järelmaksuga 
Rakveres. Tel 5308 1705

• Töökas ja kohusetundlik lastega pere 
ostaks maja või talu järelmaksuga 
kuni 5 aastat ja notariaalse lepinguga 
otse omanikult! Kuna elame Tartus ja 
hetkel läheb juba üüri, kütte ja elektri 
peale umbes 1000 € kuus, siis soov 
oleks Tartust ära saada maale elama! 
Kõik pakkumised on oodatud üle Eesti! 
Meili teel heiki.hainsalu@mail.ee või 
telefonidel 5634 9003 või 5618 1139

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

• Soovime osta maja Väike-Maarjas või 
selle lähiümbruses. KV-s olevate kuu-
lutustega oleme tuttavad. Tel 5371 3101

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

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

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

• Müüa maja Rakveres või vahetada 
rõduga korteri vastu. Tel 5824 7663

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

• Soovin üürida 1-2toalise korteri 
Rakveres. Tel 5676 0822

• Soovin üürida alates mai lõpust-juuni 
algusest Rakvere kesklinnas 1toalise 
kõigi mugavustega korteri. Mida lige-
mal linnusele, seda parem. Koduloomi 
pole. Info meiliaadressil tauno@svm.
ee või tel 5690 6821

• Soovin üürida 2toalise möbleeri-
tud korteri Rakveres või lähiümbru-
ses. Tel 5815 2702

• Suur pere soovib üürida korterit või 
maja Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5384 0022

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

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile 1toaline korter Uhtnas. 
Möbleeritud, õhksoojuspump. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas. II korrus, külmik, pesumasin. 
Tagatisraha nõue. Tel 5884 1029

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

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

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

• Anda rendile Ubjas osaliselt möblee-
ritud 3toaline elektriküttega korter, 
otse omanikult. Tel 5624 4605

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, 2006. a, diisel, au-
tomaat, 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, ülevaatus 
detsembri lõpus, signaal, haakekonks 
(punane). Hind 350 €. Tel 5646 9294

• Müüa Land Rover Fril 1,8 bensiin, 
1998. a, mootori remont tehtud, uued 
pidurikettad, trumlid normaalses kor-
ras. Hind 2500 €. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra Edition  1,6i 
06/2001. a, tum.roh. metallik, ben-
siin, 5 ust, luukpära, konditsioneer, 
el.aknad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
kehtiv ülevaatus, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel 5903 7780

• Müüa Seat Cordoba 1,9 74kW, 
01/2004. a, diisel, tumeroheline, ri-
hmad ja rullikud ning veepump va-
hetatud. Uued esituled, elektrilisad, 
ökonoomne, VW kvaliteet, küttekulu 
4,1-6,4 l/100 km kohta. Tel 515 2665

• Müüa usaldusväärne ja heas sõidu-
korras Škoda Octavia 1,6, 75kW, ben-
siin. 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 Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla 07, universaal, 
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, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 01/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 x 
el.aknad, kesklukk puldist, uuem sa-
long, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehnilise ÜV 02/2019, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5850 5151

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik ja 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

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

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, 5 ust, luukpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 4 x 
el.aknad, veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, korralik, läbinud värskelt tehnilise 
ÜV 07/2019, superökonoomne, sood-
salt! Rakvere. Tel 5903 7780

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

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

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

• Müüa suverehvid 225/50 R17. Point 
S (valmistatud Saksamaal 0417). Hind 
150 €. Tel 5348 7116

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

• Müüa korralik mootorpaat Prog-
ress2M, paadiveohaagis Brenteks. 
Hind 1300 €. Tel 5695 1732

• Müüa tõstuk, diiselmootoriga. 
Tõstejõud kuni 5 tonni. Tel 558 0588

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

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

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

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

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan veneaegse mootorratta. Tel 
558 7000
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autode keretööd ja värvimine. 
Tel 504 0457

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

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Reovee vedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetusel. Helista 
ja küsi lisa 56561515

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

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubikuga. 
Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

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

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

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

• Valmistame tellimisel puidust 
soome tehnoloogiaga kaheraa-
milisi aknaid (MSE ja MSU). Val-
mistame tellimisel puidust sisse-ja 
välisuksi. Valmistame vastavalt 
kliendi soovile, erinevad mõõdud 
ja värvitoonid. Valmistame ka 
mööblit, erinevate profiilidega 
liistud ja aknalauad. Restaureeri-
me vanu aknaid ja uksi. Täpsem 
info: viru.aknad@gmail.com. Meie 
veebileht: www.viruaknad.ee. Tel 
5615 7538

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

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

• Plaatimine ja ehitus-remonditööd. 
Tel 5606 9271

• Kortermajade vundamentide re-
noveerimine. Olemas vajalik litsents 
ning kogemus. Küsi lisa info@kodu-
puit.ee või tel 5888 9999

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Teostame töid alates remonttöödest 
kuni uusehitisteni. Tööde korrektne 
teostus tagab tellija rahulolu. Ül-
dehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögi remont, mööb-
lipaigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid, paadisillad, fas-
saadi tööd. E-mail: taresaneeraus@
gmail.com. Facebook: Tare-Saneeraus. 
Tel 5557 8781

• Teostame erinevaid ehitustöid 
(tänavakivi paigaldus, aedade ehitus, 
majade fassaaditööd jne). Küsi lisa! 
Kontakt tel 5556 1524

• Teostame ehitustöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Ehitusteenus: katusetööd, fassaa-
dide ehitus, siseviimistlus, korterite 
remont, plaatimine, üldehitustööd, 
vundamentide ehitus ja soojusta-
mine, saunade ehitus, terrasside 
ehitus. fi nestbuilders@gmail.com. 
Tel 5662 6483

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

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

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

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

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

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

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

• Pakume halumasina teenust, hind 
kokkuleppel. Tel 525 5981

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepateenus. 
Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

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 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

KATUS PARIMA HINNAGA!
PLEKITÖÖD
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

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

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

• Elektri paigaldus, kilpide ehitamine 
ja koostamine, vajadusel kogu kont-
roll eraldi. Mõõtmised ja luba eraldi 
(automaatika on ka teretulnud). Tel 
5848 4555

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

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

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

Rakvere Küttesalongist on 
võimalik tellida:

• Plekitööd
• Korstnamütsid
• Korstna viimistlus- ja 

liiteplekid
• Metallitööd
• Keevitustööd
• Ahjukestad
• Pliidikestad
• Emailitud sildid

VAJADUSEL PAKUME MÕÕTMIST JA 
PAIGALDUST

Jaama pst. 5, RAKVERE
e-mail: kyttesalong@gmail.com
tel: 558 6786

Tänava- ja äärekivide 
paigaldus. 

Kiviplatside ja 
kõnniteede ehitus ning 

haljastus. 
Info tel 5673 4632
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ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

KODU

OST

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

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

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

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix bänd kvaliteet! Tel 5559 3419

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
553 5885

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

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

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

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

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

• Klassikaline- ja tselluliidivastane 
massaaž. Tel 5561 9793

• Osutan teenuseid: puude lõh-
kumine, saagimine, värvimine, 
koristustööd, võsa lõikamine. Tel-
lija töövahendid, Lääne-Virumaal. 
Tasu kokkuleppel! Tel 5897 1485

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

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

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

• MTÜ Õendus-Hoolduskeskus Loo-
jang osutab koduhooldusteenust, mis 
põhineb soovil aidata abivajavaid ini-
mesi, kes soovivad elada neile omases 
ja harjumuspärases keskkonnas.   Ko-
duhooldusteenus hõlmab: 1. Eluaseme 
korrastamine (kodukoristus, akende 
pesu, pesu pesemise teenus) 2. Kodu-
aedade välikoristus- ja hooldustööd 
(muru niitmine lehtede, riisumine). 
3. Abivajaja eest hoolitsemine (poes 
käimine, toidu valmistamine, hügiee-
nitoimingud, puude tuppa toomine 
jne). Teenust osutame Vinni vallas. 
Tel 5819 4223

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

• Aiamööbel alates 300 €, asub Lää-
ne-Virumaal. Tel 5685 6320

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

• Uued kaarkasvuhooned pari-
mate hindadega:  3x4 m, 3x6 m, 
3x8 m. Transpordi võimalus, kiire 
tarne. Info ja tellimine tel 5673 0411

• Müüa kasvuhoone. On alustatud 
kokkupanekut - seega vajab osalist 
lahti võtmist. Kattematerjal tehase 
pakendis. Laius 3 m, pikkus 4 m, kõrgus 
2 m. Hind 170 €. Kaup asub Vaeküla 
külas, Lääne-Virumaa. Hinnapakku-
mised teha einpauloy@gmail.com. 
Tel 5373 5166

• Müüa vanemad laiad kangasteljed, 
vokk, käärpuud jpm kudumistarbeid 
Tapal. Hind 100 €. Tel 5561 8941

• Müüa kardinapuud 1,50 m, 2,50 m 
3 tk, plastik ümarate nurkadega. Tel 
5566 9310

• Müüa kolme poolega riidekapp. 
Kiire! Tel 5699 6594

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

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

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

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

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

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

• Ostan vana või vanaaegse ümmargu-
se laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema 
puhveti või kummuti ja muud mööb-
lit. Tel 503 1849

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

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

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

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

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

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

• Ostan tsaariaegseid ja eelmise Eesti 
Vabariigi aegseid vanu postkaarte ja 
fotosid. Pakkuda võib ka muud vana-
vara. Tel 5812 8287

• Ostan Alasi ja uue Pioneeri pliidi. 
Tel 5817 9197

• Ostan ehitusmaterjale, võib pakkuda 
ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan 7,5kW elektrimootori, betoo-
nist kaevukaane 160 cm. Tel 503 9650

• Ostan väiksema hüdrotõstuki, 
puulõhkumise masina, haakeriistu 
traktoritele T-25, T-40, RS-09. Tel 
5687 5845

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

KÜTTEPUUD

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

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

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

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

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
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Kuuluta
portaalis

www.kuulutaja.ee

Loe

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

MUU

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

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

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

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

VANAVARA

TEATED

Annemäe aiand 
müüb võõrasemasid, 

amplitaimi ja teisi 
suvelilli! 

Iga päev 9-16, muul 
ajal kokkuleppel.

Tel 506 9685, 
5648 7435

TUTVUS

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

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

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

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

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

• Müüa hobusesõnnikut Rakvere 
lähedal Vinnis. Tel 522 8396

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

• Määri Mõis müüb puistes kvali-
teetset umbrohuvaba laudasõnni-
kust valmistatud kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Veovõimalus. Tel 505 3340

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

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

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

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

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

• Müüa 2-realise kartulipanemis-
masina kopad 65 tk. Hind 150 €. 
Tel 5848 2025

• Ostan ATV või väiketraktori ja heas 
korras T40AM. Tel 503 9650

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

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

• Müüa tõupaberitega Tiibeti mastifi  
kutsikad. Kutsikad on kiibitud, vaktsi-
neeritud. Tel 5660 6263 või 5645 3959

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

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

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

• Müüa elupuuistikud, hauapinke ja 
hobuvanker aeda. Tel 5566 3501

• Müüa traktor Jumz 6, töökorras, li-
saks erinevad istumisagregaadid. Hind 
kokkuleppel. Tel 5818 2621

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

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

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

Palun tuletage talle 
meelde, et ta Toivole võla 
kenasti ära maksaks.

Tänan!

KATARIINA

TANTSUÕHTU

28.04 kell 21.0004 k4 0l 21.000kelellllll .1 000000000044 kkekee 1.l444444448.28 48.044040008..8 482 448
Pilet 6 €

004 k 221 0ll 222 0ll828 048 042 0004 ke 021 00keell 22221 01 00ll4 kk 1828 048 042 4828 048 0404002282 4
Seelikukütid 

5.05 RE-IN 3 €

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

• www.toonklaas.ee

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

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

• Anda rendile kutselise kaluri luba 
(8 nakkevõrku, 2 mõrda ja õngejada). 
Tel 5624 4605

kuulutused.kuulutaja.ee
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MÕNE REAGA

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,80

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 3,50 4,00

Kurk (väike) Eesti kg 6,00

Kurk (väike) Poola kg 3,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,50

Värske hapukurk kg 8,00

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Hinnad turul 26. aprill 2018

TURUL ALGAS TAIMEDE, 
SUVELILLEDE JA SEEMNEKARTULI MÜÜK!

AVATUD MAASIKA JA 
VÄRSKE KÖÖGIVILJA LETID!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T - L 8-16, Laada 39

Avaldame kaastunnet Raimondile ja 
Mairele abikaasa ja ema 
AINO KRUUSIMÄE 

kaotuse puhul. 
Helda ja Eevi peredega

Südamlik kaastunne Margele kalli  
EMA

kaotuse puhul. 
Kuno ja Hilda

Kaotus on valus, 
mälestus jääb.

Südamlik kaastunne 
Ennule kalli kaasa 

ÕIE VALGU 
kaotuse puhul. 

Thea ja Aivo Buntsel

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

www.kuulutaja.ee

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

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

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

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Maamess on traditsiooni-
line maamajanduse valdkon-
nas tegutsevaid ettevõtteid 
koondav üritus, kus lisaks 
uusimate tehnoloogiate ja 
toodete tutvustamisele ja 
nendega tutvumisele ka side-
meid luuakse ning kogemusi 
vahetatakse.

Lisaks tegevusalaga lähe-
malt kokku puutuvatele ini-
mestele külastab aga messi 
loomulikult ka palju teisi hu-
vilisi. Enim võis tänavu uu-
distajaid näha laupäeval, kui 
suurel osal inimestest on vaba 
päev.

Messi üheks tõmbenumb-
riks oli turutelk. Laupäeval 
oli seal sõna otseses mõttes 
keeruline liikuda ja mitmed 
kaubitsejad märkisid, et just 
sel päeval läks ka müük kõi-
ge paremini. Suurimad sabad 
olid singi-, vorsti- ja juustu-
lettide ees, kust messikülas-

tajad lausa kilode kaupa söö-
gipoolist kaasa ostsid. „Täna 
on tõesti kõige kiirem päev 
olnud, tooted lähevad väga 
hästi,“ rõõmustas Jaani talu 
letis sahminud Maarja (pildil 
keskel).

Samuti võis laupäeval mes-
sil näha vaieldamatult kõige 
rohkem lapsi, kellele ka üri-
tuse korraldamisel mõeldud 
oli. Messialale oli pikitud 
jäätisekioskeid, lastele jagati 
õhupalle ning külastada sai 
miniloomaaeda. Loomade ala 
oli üpris suur – lisaks looma-
aias paitamiseks väljas olnud 
pisikestele neljajalgsetele sai 
imetleda näiteks võimsaid 
veiseid, pulle ja jäärasid, kel-
lest paljud ka messi raames 
peetud konkurssidel-oksjoni-
tel osalesid.

„Oleme siin ka varasematel 
aastatel käinud, aga sel korral 
on lapsel vast kõige huvita-

vam, sest ta on täpselt selles 
vanuses, mil küsimused miks 
ja kuidas väga sagedasti kõla-
vad,“ rääkis Tallinnast kohale 
tulnud Kersti. „Maamess on 
hea koht, kus lapsele selgita-
da ja näidata, kust piim tuleb, 
kuidas villa saadakse ja millis-
te masinatega vilja külvatakse 
ning lõigatakse,“ sõnas ta.

Just masinapark oligi see, 
mille alla valdav osa Maa-
messi ligi seitsmehektarili-
sest alast jäi. Kõikvõimalike 
põllutööriistade kõrval on 
aasta-aastalt kasvanud metsa-
töömasinate väljapanek ning 
traditsiooniliselt peeti maha 
ka sae- ja raievõistlused.

Kokku oli 19.-21. aprillini 
väldanud suurüritusel välja 
470 eksponenti ning kolme 
päeva jooksul külastas messi 
44 305 inimest.

Liisi Kanna

Rakvere Metsaühistu 
sai tunnustuse

Erametsapäeval tunnus-
tasid Eesti Erametsaliit ja 
Erametsakeskus Tartus 
toimunud seminaril era-
metsasektori tublimaid. 
Juba traditsiooniks saanud 
tunnustamisega soovitakse 
esile tõsta inimesi ja orga-
nisatsioone, kes oma te-
gude ja mõtetega on kaasa 
aidanud erametsanduse ja 
metsaomanike ühistegevu-
se edendamisele.

Areneva metsaühistu 
2018 tiitli pälvis Rakve-
re Metsaühistu, Eramet-
sanduse tutvustaja 2018 
on metsandusettevõtja 
Mart Erik ning Asjatund-
lik ja hooliv ametnik 2018 
M a a e l u m i n i s t e e r i u m i 
ametnik Olev Krist.

Mullu 25. sünnipäeva 
tähistanud Eesti vanima 
metsaühistu Rakvere Met-
saühistu tegemistes on 
näha uuendusmeelsust ja 
pidevat arengut. 702 met-
saomanikku koondav ühis-
tu pakub metsaomanikele 
igakülgset abi metsade ma-
jandamisel. 

Rakvere Metsaühistu 
on FSC grupisertifikaadi 
hoidja, Metsaühistu kauba-
märgi kandja ning eelmise 
aasta lõpust taas metsa-
omanike katusorganisat-
siooni Eesti Erametsaliidu 
liige.

Kuulutaja

Maamess rõõmustas 
nii talunikke kui linnalapsi

Toidukraam läks hästi kaubaks. 
Foto: Liisi Kanna



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 27. aprill 2018

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 5037729, 3224174

(Tapa teeristis)

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

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

Osta kaks,
saad kolmanda

Kampaania
27.-30. aprill

-50%

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16
1. mail oleme avatud 10-16
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