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Dekoratiivne killustik 
Saadaval fraktsioonid 5-40 mm, 20 kg.

Täismassplaat Touch, 60x60 cm

Kokkupandav grill Piknik
40x25,5x18 cm, kaasas on kott.

Akumuruniiduk Makita DLM380Z 
Ilma aku ja laadijata, töölaius 38 cm, 
niitmiskõrgus 25-75 mm, niidukõrguse 
reguleerimine käib ühe hoovaga.

Survepesur K2 Compact 
Maksimaalne töösurve 110 bar, veevoolu hulk 360 l/h, 
puhastatav pind 20 m2/h, vooliku pikkus 4 m.

2299

3199

Liumägi 3 m, kollane/roheline/punane.
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Esmaspäeva õhtul võttis Tapa 
vallavolikogu vastu määruse 
„Perearstide toetamise kord“, 
mille eesmärgiks on Tapa 
vallas tegutsevate perearstide 
töö soodustamine.

Toetama hakatakse nii 
Tapa vallas tööd alustavaid 
kui ka juba praegu igapäe-
vaselt tegutsevaid perearste. 
„Kuigi perearstide tegevust 
rahastab Haigekassa, on ka 
kohalikul omavalitsusel huvi 
tagada oma elanikele perears-
tide olemasolu,” sõnas Tapa 
abivallavanem Ene Augasmä-
gi.

Toetust saavad ka Tapa 
vallas tegutsevad välisriigist 
saabunud üldarstid, kes on 
Terviseameti poolt määratud 
asendussüsteemi kaudu men-
tori toel tööle asunud pere-
arstisüsteemis.

Uue korra koostamisel 
lähtuti sellest, et välisriigist 
saabunu joaks on oluline 
keeleõppe toetamine. Samuti 
võib see abiks olla kohalike-

le perearstidele, kes vajavad 
ehk hoopis vene keele õpet, 
et oma tööd veelgi efektiivse-
malt teha. Alustava perearsti 
ja välisriigist saabunud ül-
darsti jaoks on suureks toeks 
ka elamispinna tagamine ja 
kommunaalide eest tasumine.

Võimalikud toetused jagu-
nevad kolmeks: iga-aastane 
toetus tegutsevale perears-
tile tegevuskulude osaliseks 
katmiseks kuni 1000 eurot 
aastas; ühekordne toetus pe-
rearstile Tapa vallas tegevuse 
alustamiseks kuni 5000 eurot; 
ühekordne toetus välisriigist 
saabunud üldarstile tegevus-
kulude osaliseks katmiseks 
kuni 1000 eurot.

Perearsti soodustus on 
alustava perearsti või välisrii-
gist saabunud üldarsti keele-
õppe ja elamispinnaga seotud 
kulude hüvitamine vastavalt 
kuludokumentidele ning ela-
mispinna tagamine vastavalt 
vajadusele.

Augasmägi sõnul on pe-

rearstide roll unikaalne, sest 
läbi esmatasandi arstiabi on 
võimalus märgata inimese 
terviseprobleemi õigel ajal 
ning just perearst saab ini-
mest vajadusel edasi suunata. 
„Oleme seisukohal, et läbi pe-
rearstide toetamise ja soodus-
tuste pakkumise suudame ta-
gada igale Tapa valla elaniku-
le kättesaadava perearstiabi,” 
selgitas abivallavanem.

Määrus „Perearstide toe-
tamise kord“ võeti vastu 21 
poolt häälega. Erapooletuid ja 
vastuhääli polnud.

Volikogu esimees Mak-
sim Butšenkov oli hääletuse 
tulemustega rahul ja sõnas: 
„Minul on väga hea meel, et 
volikogu tegi julge sammu 
perearstide probleemi lahen-
damiseks. Loodame, et see 
samm toob arste valda juurde 
ning teenuse kättesaadavus 
paraneb oluliselt.“

Kuulutaja

PARANDUS!

Head lugejad!
26. aprilli Kuulutajas ilmus arvamuslugu aiaprahi põletamise teemal. Artikli lõpus oli välja too-
dud, et Lääne-Viru Jäätmekeskusesse saab 6.–11. maini biolagunevaid aiajäätmeid tasuta ära 
viia. Rakvere Linnavalitsus täpsustas, et tasuta saab sel vahemikul ära viia siiski üksnes 
lehti ning see võimalus on mõeldud ainult Rakvere linna elanikele.
Vabandame eksituse pärast!

Kuulutaja

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

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

Disain
Renee Koit
Gert Koovits

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

Tapa vald maksab 
perearstidele toetust
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

Maanteeamet plaanib 
sel aastal investeerida 
Lääne-Virumaa teedesse 
pea 13 miljonit eurot, suu-
rimate objektide hulka 
kuuluvad Rõmeda-Halja-
la teelõigu ehitus ja kait-
seväe tee eritasandilise 
ristmiku ehitus Tapal.

Liisi Kanna

Maanteeameti 2019. aasta 
teede investeeringute kava 
üheks suurimaks objektiks 
Lääne-Virumaal on Rõme-
da-Haljala teelõigu ehitus nel-
jarealiseks, sealjuures Aaspere 
liiklussõlme väljaehitamine. 
Tööde tänavuseks kuluks 
on kavandatud neli miljonit, 
kuid summa võib ka suure-
neda. Kokku võiks kõnealuse 
projekti ehituseks Maantee-
ameti hinnangul kuluda 16,5 
miljonit.

„Praeguseks on riigihanke 
pakkumused laekunud ning 
käib pakkujate kvalifitseeri-
miseks esitatud dokumen-
tide kontrollimine ja vajali-
ke järelpäringute tegemine. 
Loodame, et suve alguses on 
võimalik ehitustöödega alus-
tada ning 2020. aasta hooaja 
lõpuks on kõik valmis,“ kom-
menteeris Maanteeameti ida 
regiooni ehitusvaldkonna 
juht Anti Palmi.

VARGUS
1. mail teatati, et Kadrina vallas Vohnja külas tungiti garaa-
ži ning varastati keevitusaparaat Polimig 210, argooni gaa-
siballoon ja süsihappegaasi balloon. Kahju on 1220 eurot.

KONTROLLITI VÄLISMAALASI
24. aprillil kontrollisid Ida prefektuuri piiri- ja migratsioo-
nijärelevalve ametnikud Väike-Maarja vallas ning Rakvere 
ja Tapa linnas töötavaid välismaalasi. Tuvastati, et kaheksa 
välismaalase töötamine ei olnud registreeritud või puudus 
töösuhe renditöö vahendajaga. Kolm välismaalast viibisid 
Eestis ebaseaduslikult. Kolmele Valgevene Vabariigi koda-
nikule ja neljale Ukraina kodanikule määrati ettekirjutused 
Schengeni territooriumilt hiljemalt 1. mail lahkuda ning 
neile väljastati sisenemiskeelud. 1981. aastal sündinud Uk-
raina kodanik, kellel puudus kehtiv tööleping, kutsuti asja-
olude selgitamiseks Rakvere politseijaoskonda.

LEITI MÜRSK
1. mail tehti kahjutuks Viru-Nigula vallast Aseri alevikust 
leitud 45 mm mürsk.

Tutvustatakse Moonaküla 
tänavate remondiprojekti
Esmaspäeval, 6. mail kell 17 toimub Rakvere Linnavalitsu-
ses (Lai 20, ruum 114) avalik infotund Moonaküla piirkon-
na elanikele, et tutvustada peagi algavat Moonaküla linna-
osa tänavate remondiprojekti.

Küsimustele vastavad Rakvere linnapea Marko Torm ja 
linnavalitsuse teedeinsener Lennart Korbe. Ürituse kestu-
seks on planeeritud üks tund.

Kuulutaja

Maakonnas tuleb tänavu rohkelt teetöid

Ehitusperioodist rääkides 
märkis Palmi: „Kindlasti on 
liiklus teelõigul mõnevõrra 
aeglasem ning ehitusmasina-
te poolt häiritud, kuid olulisi 
ümberkorraldusi liikluse osas 
tulla ei tohiks. Üldjoontes on 
ehitustööd korraldatud sama-
suguselt nagu Haljala liiklus-
sõlme ehitusel.“

Oodata on ka kaitseväe eri-
tasandilise ristmiku ehitust 
Tapal, millesse Maanteeamet 
panustab 1,4 miljonit. „Rii-
gihange on välja kuulutatud 
ning pakkumused laekuvad 
mai keskel. Tööd on ühiselt 
rahastatavad koos Riigi Kait-
seinvesteeringute Keskusega 
selliselt, et viadukti ja põhi-
maantee ehitus rahastatakse 
solidaarselt 50 protsenti ja 50 
 protsenti. Tööde koosseisus 

ehitatakse ka kaitseväe teed 
umbes 800 meetri ulatuses 
ning seda rahastab täiel mää-
ral kaitseinvesteeringute kes-
kus,“ selgitas Palmi

Eritasandilise ristmiku ra-
jamiseks soovib kaitseinves-
teeringute keskus omandada 
Tapa vallalt kinnistu aadressil 
Paide maantee 100. Tapa val-
lavanema Rihi Telli sõnul lä-
birääkimised maa müügi osas 
veel käivad.

„Liiklusele avaldab kõnes-
oleva ristmiku väljaehitami-
ne positiivset mõju. Ristmi-
ku väljaehitamisega luuakse 
oluline sõlm otseteest 1. ja-
laväebrigaadi baasist kaitse-
väe keskpolügoonile. Sellega 
kaob vajadus transportida 
sõjatehnikat Tapa linna ümb-
ruse avalikel maanteedel,“ oli 

vallavanem ehituse suhtes 
positiivselt meelestatud.

Kokku on 2019. aastaks 
Lääne-Virumaa teede tarbeks 
rahalisi investeeringuid pla-
neeritud 12,7 miljonit eurot. 
„Oluline maht on ka pindami-
sel – 1,75 miljonit 123 kilo-
meetrile,“ tõi Anti Palmi esile.

Tugimaanteedest peaks tä-
navu juunis lõpule jõudma 
Rakvere-Luige maantee Saa-
ra-Venevere lõigu rekonst-
rueerimine. Kavas on ka 
remontida Undla, Ao ja Val-
gejõe silda. Lisaks võetakse 
ette kolme liiklusohtliku koha 
ümberehitus – Ubja, Vinni ja 
Sagadi ristmik.

„Sagadi ristmik Halja-
la-Käsmu maanteel jääb suh-
teliselt sarnasele kujule nagu 
ta täna on. Ristmiku kõrval-
harud saavad endale liiklus-
saared ning raskendatud saab 
olema kõrvalharudelt pidur-
damata üle sõitmine,“ selgitas 
Palmi.

„Ubja ristmik saab endale 
Ubja suunale vasakpöörde-
raja ning pikendame Sõmeru 
ristmiku valgustust selliselt, 
et Ubja ristmik saab valgusta-
tud,“ jätkas ehitusvaldkonna 
juht.

„Vinnis olev ristmik jääb 
samuti suhteliselt sarnasele 
kujule, kuid kuna seal on viis 
haru, siis saab see olema tõs-
tetud kujul – sarnane Pajustis 
eelmine aasta tehtud ristmi-
kule,“ märkis Palmi.

Niisugune peaks pärast Rõmeda-Haljala teelõigu valmimist välja nägema 
Aaspere liiklussõlm.

Foto: eskiis
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PAKUN TÖÖD

• Ilutegija, vaata siia! Ilustuudio 
Mariell annab iluteenindajale 
rendile privaatse töötoa! Küsi lisa 
tel 5687 4264!

• Pakun tööd taksojuhtidele, 
vajalik teenindajakaart. Tel 
528 2659

• Pakkuda tööd C,E-kategooria 
autojuhile, töö toimub Eesti-Lä-
ti-Eesti suunal. Vajalik digi kaart 
ja ametikoolituse tunnistus. Töö 
sobib ka pensionärile või eelpen-
sionil olijale, võimalusel osalise 
tööajaga. Tel 5561 0219 

• Pakkuda tööd (DHL-i kärude 
laadimine ja vedu).Esmasp-ree-
deni norm tööaeg. auto Scania. 
Axxa OÜ. Tel 503 1315 või e-mail 
tarmo.geidik@mail.ee .Algus ja 
lõpp Tallinnas, Betooni 1A

• Ararat Grill otsib oma lõbusas-
se meeskonda kokka, väljaõpe 
kohapeal. Palk kokkuleppel. Tel 
5331 0487

• Pakkuda tööd klienditeeninda-
ja-müüjale rõivakaupluses Krooni 
keskuses. Vajalik eelnev müügiala-
ne kogemus. Tel 5331 0767

• Otsin koduabilist-hooldajat 
eaka vanainimese juurde Rakvere 
kesklinnas. Tel 5665 4571

• Restoran BabyBack Ribs & BBQ 
Rakvere Põhjakeskuses otsib oma 
meeskonda koristajat. Tööaeg 
reede, laupäev, pühapäev ja es-
maspäev kell 9.00-11.00. Lisain-
fo tel 552 8197 või mariann@
babyback.ee

• Andja talu pakub tööd talitajale 
lambafarmis Ridakülas, Kadrina 
vallas. Lisainfo tel 501 6655

• Pakkuda tööd KODUABILISELE. 
Eramaja koristus. Tööaeg tööpäe-
viti, max 2 korda nädalas, 5 tundi 
päevas. Asukoht Nõmme, Tallinn. 
Töö sobib naisterahvale. Info tel 
5818 8630

• Pakun tööd aiahooldusel. Tam-
mikutaguses piirkonnas oleks 
nooruslikule pensionärile pakku-
da tööd aiahooldusel: puude - ja 
hekilõikus, muruhooldus jm väik-
semad tööd. Sobivusel pikemaaja-
line koostöö. Teed sel ajal, kui see 
sulle sobib. Tasu kokkuleppel. Tel 
502 9782

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Info tel 5343 4528

• Otsin aia ehitajat. Kiviaia 
ladumine. Ungru rondo kivist 
vaja laduda 14 tk poste ja aia 
pikkus 35 m. Asjaga Kiire! Tel 
5895 1500

• Vaja korralikku töömeest, kel 
oskusi väiksemate siseviimistlus ja 

EGESTEN OÜEGESTEN OÜ

TEENINDUSJUHTITEENINDUSJUHTI

otsib otsib 
remondiosakondaremondiosakonda

Info tel 502 7811 Info tel 502 7811 
või personal@egesten.ee või personal@egesten.ee 

ehitustöödeks. Tasu kokkuleppel. 
Tel 5809 4239

• Job Service OÜ otsib oma 
meeskonda kohusetundlike 
betoonelemendi viimistlejaid 
objektidele, kus tööde sisuks 
on erinevad lihtsad ehitusalast 
teadmist eeldavad tegevused. 
Objektid nii Rootsis kui ka 
Eestis. Kasuks tuleb inglise 
keele oskus ning B-kategooria 
juhiload. Lisainfoks helista või 
kirjuta. E-post: info@gmail.
com või telefonil +372 513 3744

 • Ettevõte pakub tööd müüriladu-
jatele ja tänavakivide paigaldaja-
tele. Tel 5347 7840

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii portaalis kui paberlehes.

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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Mööda Eestimaad sõidab 
praegu üks isemoodi buss. 
See peatub Eesti eri linnades 
ja külades, otsib üles Tartu 
Ülikooli lõpetanud ning kut-
sub neid 18. mail vilistlaste 
kokkutulekule.

18. mail on kogu Tartu linn 
ülikooli lõpetanute päralt. 
Sellel päeval oodatakse Tar-
tusse vilistlasi üle kogu Eesti. 
Päev on täis innustavaid taas-
kohtumisi, ringkäike vanades 
õppehoonetes, legendaarsete 
õppejõudude loenguid, põne-
vaid arutelusid ja sportlikku 
meelelahutust, toimub ühine 
rongkäik ja suurejooneline 
pidu.

Kokkutuleku kodulehel on 
vilistlaste kaart, kuhu saab 
end üles märkida ja saata sõb-
rale kutse, et kokkutulekul 
osaleda. Ligi tuhat inimest on 
seda juba teinud ning vilist-
laste kaardil on praeguseks 
esindatud kõik maakonnad. 
Kõige rohkem vilistlasi on 
end üles andnud Harjumaal 
ja Tartumaal, aga endast on 
märku antud ka saartelt ja 
Läti piiri äärest.

Mööda Eestit vurav vilist-
lasbuss üllatabki neid, kes end 
kaardile märkisid ja piletiloo-
sis osalesid. Nüüd võib kellele 
iganes neist buss treppi sõita 
ja pakkuda piletit Tartusse 
kokkutulekule.

Tartu Ülikool ootab vilistlasi 
kõigi aegade suurimale kokkutulekule

Kohtumised vilistlastega 
on senini olnud väga emot-
sionaalsed. Näiteks Anzeli-
ka Põltsamaalt avastas, et on 
loosis pileti võitnud vaevalt 
kümme minutit enne seda, 
kui vilistlasbuss linnast lah-
kuma pidi. Kui buss tema 
töökohta jõudis, ruttas Anze-
lika välja, jagas korraldajatele 
kõvasti kallistusi ja lisas: „Kui 
varem mõtlesin, et ei tea, kas 
lähengi üldse kokkutulekule, 
siis nüüd lähen kindlasti ning 
võtan sõbra ka kaasa.“

Selle nädala alguses liikus 
buss aga ringi Lääne-Viru-
maal. Rakverest võitis pileti 
näiteks Lauri, kes tabati es-

maspäeva hommikul põhi-
mõtteliselt tema hommiku-
jooksu pealt.

Kokkutulekupäev algab 
kell 12 kogunemisega ülikoo-
li peahoone ees, kus vilist-
lasi tervitab rektor Toomas 
Asser. Vilistlaste nimel peab 
kõne ettevõtja ja ajakirjanik 
Tiit Pruuli. Toomemäel pee-
takse kaasahaaravatel teema-
del mõttetalgud, et rääkida 
ülikooli tulevikust, Tartu 
omapärast ja eelistest ning 
sellest, kas vilistlane vilis-
tab Tartule. Aulas esitletakse 
Theodor Lutsu 1932. aastal 
valminud filmi „Alma mater 
Tartuensis“ restaureeritud 

versiooni.
Kell 18 kogunetakse Rae-

koja platsile, et näidata alma 
materi ja vilistlaste ühtsus-
tunnet ühislaulmisel. Seejärel 
minnakse rongkäigus õhtu-
sesse peopaika Tartu Ülikoo-
li spordihoones. Meeleolu 
loovad tuntud artistid Curly 
Strings, Ultima Thule ja Mar-
ten Kuningas.

Kes praegu kusagil Tartu 
Ülikooli vilistlasbussi mär-
kab, võib julgelt ligi astuda, 
sest bussist saab osta kokku-
tuleku pileti hulga soodsa-
malt.

Kuulutaja

Nädala alguses vuras vilistlasbuss Virumaal.
Foto: Vilistlaskokkutuleku korraldusmeeskond
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot (v.a 4. mai)
4. mai – esmakordselt O Kõrtsi laval ansambel „Topelt-
mäng“, pidu soojendab ja jahutab DJ Ailan Kytt, pilet 7 
eurot (tasumine sularahas)
11. mai – retrodico DJ Margus Teetsov
18. mai – tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan Kytt
25. mai – O@the video night DJ Alvar Orula

Rakvere kultuurisündmused
10. aprill–15. mai Rein Vaimetsa pliiatsijoonistuste näi-
tus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
16. aprill–4. mai Peeter Toominga 80. juubeli näitus 
„Mees valgel hobusel“ Rakvere Galeriis
7. mai kell 18 klaverikontsert Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus, esinevad Tanel Joametsa õpilased
7. mai–1. juuni kevadnäitus „Mis linn/maakond see on?“ 
Rakvere Galeriis, näituse avamine 7. mail kell 17
11. mai kell 14 ARSIS noorte kelladeansambli emadepäe-
va kontsert Rakvere Linnavalitsuses
12. mai kell 12 eakateklubi Hämarik pidu Rakvere Kul-
tuurikeskuses

Rakvere Teater
4.05 kl 19.00 Paunvere poiste igavene kevade Rakvere 
Teatri suur maja (lav. Urmas Lennuk)
4., 8.05 kl 19.00 Kuni ta suri Rakvere Teatri väike maja 
(lav. Peeter Raudsepp)
 9.05 kl 19.00 Hullemast hullem Rakvere Teatri suur maja 
(lav. Elina Purde)

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Suvised reisid:
20. juuni Järvakandi klaasimuuseum, Purku huumori-
muuseum, Mukri raba. Hind 41 eurot
26.–28. juuni Leedu loodus ja maitsed – Palanga, lae-
vasõit Nemunase deltas, lindude rõngastamiskeskus, 
Ida-Preisi linn Silute, Klaipeda. Hind 210 eurot
12. juuli Maarjamäe memoriaal, ajalookeskus ja filmi-
muuseum, Laidoneri muuseum ja Viimsi Vabaõhumuu-
seum. Hind 47 eurot
16. juuli Motospordimuuseum, Nurga Puukooli arburee-
tum, Laitse loss ja Laitse Graniitvilla skulptuuriaed. Hind 
58 eurot
19.–21. juuli Ruhnu. Hind pensionärile 179 eurot, täis-
hind 189 eurot
30.–31. juuli Läti – Rundale loss, Bauska, Jelgava, Mezot-
ne palee, Eleja mõis. Hind 150 eurot
Kõikidel reisidel on sissepääsupiletid, ekskursioonid ja 
söögid hinnas.
Teater „Estonia“ etendused pensionäridele:
10. oktoober ooper „Figaro pulm“. Pilet 19 eurot + sõit
13. november ooper „Tütarlaps kuldsest läänest“. Pilet 
19 eurot + sõit
Kõikidele üritustele toimub kirjapanek büroos Veski 4. 
Büroo avatud teisipäeviti 10–14, alates 1. juunist büroo 
suletud.
Ootame tasuma ka liikmemaksu. Tel 53438408, Maret

Täna jõuab suurematesse ki-
nodesse ja peagi ka Rakvere 
Teatrikinno pereelu-teema-
line õuduspõnevik „Imelaps 
põrgust“.

Miles (mängib Jackson Ro-
bert Scott) on 8aastane poiss, 
kes näitas juba väikelapsena 
üles erilist andekust. Nüüd-
seks on lootusrikkad vanemad 
pannud mehehakatise taibude 
erikooli, kuhu pääseb ainult 
väga helge peaga. Paraku il-
mutab poiss tõrksust kaas- 
õpilastega suhtlemise osas. 
Esialgu usuvad nii ema Sarah 
(Taylor Schilling) kui isa John 

(Peter Mooney), et see omaet-
te hoidmine möödub ajaga.

Korraga hakkavad lood 
Milesiga kiirelt halvenema ja 
pärast kaasõpilase ründamist 
torutangidega satub ta psüh-
hiaatri vastuvõtule. Lootust 
ei lisa ka poisi öine sonimine 
kummalises keeles, mille ema 
lindistab ja psühhiaatrile kuu-
lata annab. Viimane suunab 
patsiendi edasi kogenuma kol-
leegi juurde.

Kolleeg Arthur (Colm Feo-
re) on endine hipi, kes saab 
tänu pärandusele keskenduda 
tegevusele psühhiaatriatea-

duse äärealadel. Näiteks usub 
Arthur, et eelmistes eludes 
lahenduseta jäänud problee-
mid tekivad uuesti käesolevas 
elus. Ning harvadel juhtudel... 
Nojah, Miles osutubki selleks 
eriti harvaks juhuks.

Milesi vanemad on endised 
keskkoolikallimad, kes hin-
dasid varasemas elus lihtsaid 
rõõme. Ning nüüd, äärelinna-
majakese omanikena püüavad 
nad võetud kohustustega hak-
kama saada. Ärevakstegevad 
sündmused pojaga lükkavad 
vanemad oma inimliku kom-
petentsi piirile. Väljakutsega 

hakkamasaamiseks püüavad 
nad alguses teha eelkõige „õi-
geid“ asju vastavalt ebamäära-
sele ettekujutusele, mis neile 
on kusagilt külge hakanud.

Filmi kaameratöö haakub 
suurepäraselt õudusfilmi žan-
riga. Vastavate nippidega ku-
jundatakse vaatajas mulje, et 
kaadrist jäävad välja olulised 
ja ohtlikud asjad, mille mär-
kamisega on tegelastel suuri 
raskusi.

Palju tegevust toimub pere-
konna majas sees, kus kaame-
ra koos tegelastega pidevalt 
ringi liigub. Nii on vaatajal 

üpris lihtne tunda end keset 
sündmusi. Ja vahel võib juh-
tuda, et vaataja kogeb hirmu-
tavaid sündmusi samaaegselt 
tegelastega, mis võib tõesti 
kananaha ihule tuua. Turva-
list distantsi tegevustikuga on 
publikul selle filmi juures üp-
ris raske leida.

„Imelaps põrgust“ on oma 
pooleteisttunnise pikkusega 
üsna aus ja otsekohene pakku-
mine neile filmisõpradele, kes 
tahaksid tunda natuke kõhe-
dust.

Tõnu Lilleorg

3. mail algusega kell 18 on 
Rakvere Teatrikohvik ning 
terrass täidetud Itaalia soo-
juse, valguse ja muusikaga. 
Teatrikohvikus musitseeri-
vad Joosep Sang mandoliinil 
ja Endel Valkenklau kitarril. 
Mõlemad muusikud on itaa-
lia autentset muusikat esitata-
va ansambli Beati Mandolini 
liikmed. Sel õhtul kõlavad 
Sanga ja Valkenklau esituses 
armastatud Itaalia meloodiad.

Algusega kell 19 ootame 
kõiki pileti lunastanuid saa-
li nautima värskelt esieten-
dunud itaalia armastuselugu 
„Kaks tosinat tulipunast roo-
si“, mille lavastaja on Giorgio 
Bongiovanni ning kunstnik 

Maria Carla Ricotti Itaaliast.
Enne etendust ja etenduse 

vaheajal on võimalik osa võt-
ta Itaalia-teemalisest viktorii-
nist. Täites ära valikvastus-
tega küsimustiku, võib võita 
festivali passi suurejooneli-
sele Haapsalu itaalia muusika 
festivalile, mis toimub 1. juu-
nil Haapsalu Piiskopilinnuse 
õuel. Kõigi õigesti vastanute 
vahel läheb loosimisse neli 
festivali pääset, mille võit-
jad kuulutatakse välja pärast 
etenduse lõppu Teatrikohvi-
kus.

Etenduse vaheajal saab de-
gusteerida traditsioonilist 
itaalia likööri – limoncellot, 
mille on valmistanud spet-

siaalselt selleks õhtuks Teat-
rikohvik. Samal ajal jätkab 
kohvikus musitseerimist 
muusikuteduo.

Orienteeruvalt kell 21.30 
algab Teatrikohvikus (või 
olenevalt ilmast terrassil) 
itaalia luulele pühendatud 
üritus sarjast Kuu Kutse ala-
pealkirjaga „Magus elu“. Esi-
tamisele tuleb nii uuemat kui 
vanemat, nii ühe kui teise 
kirjaniku sulest pärinevat, nii 
ühe kui teise mõtleja pilgu 
läbi ning nii ühe kui teise tõl-
kija vahendusel eesti keelde 
seatud luuletekste. Luuletusi 
loevad Jaune Kimmel, Too-
mas Suuman ja Grete Jürgen-
son.

Luuleõhtule on oodatud 
ka kõik need, kes ei viibinud 
etendusel. Osalemine on ta-
suta.

Kuulutaja

Lavastus „Kaks tosinat tulipunast roosi“ esitleb: Itaalia õhtu

Helge tulevik tumeneb

Milesile meeldib omaette nokitseda.
Foto: kaader fi lmist



Nigulapäev 
Viru-Nigulas

10. mai kell 17 

Viru-Nigula koduloomuuseum

Raamatu „Sild koduni 2”, 

esitlus

11. mai kell 9 Viru-Nigula

Nigulapäeva laat

kell 13 Pada ait

Avatud uste päev

kell 20 Viru-Nigula Rahvamaja

Peoõhtu ansambliga 

„Plaan B”

www.viru-nigula.ee
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Huvilisi oodatakse teemapäevale
12. mail kell 12–15 toimub Rakvere keskväljakul Euroopa 
päeva tähistamine koos ohutuspäevaga. Mine ja veeda üks 
vahva päev koos perega!

Kohal on rändtelk, kus toimub Ivo Linna juhtimisel „Reis 
ümber Eesti“ telesaate formaadis kohtumine Euroopa Par-
lamenti pürgivate kandidaatidega. Vestluse vahepeal teeb 
muusikat ansambel Supernova ning pärast saateformaadis 
kohtumise lõppu annavad pooletunnise kontserdi Ivo Lin-
na, Antti Kammiste ja Supernova.

Lisaks toimuvad üritusel põnevad ohutusalased tegevused 
ja tutvuda saab tehnika väljapanekuga.

Euroopa päeva korraldavad Europe Direct Lääne-Viru-
maa teabekeskus, Lääne-Virumaa Tervisenõukogu, Euroo-
pa Komisjoni esindus Eestis ja Euroopa Parlamendi Büroo 
Eestis.

Kuulutaja

Sõmerul toimub 
põnev perepäev
11. mail toimub Sõmeru 
Noortekeskuses tasuta pere-
päev, millest tasub kindlasti 
osa võtta, sest tegevusi jätkub 

kõigile. Uksed avatakse kell 
11.

Võimalus on osaleda hu-
vitavates töötubades, mida 
viivad läbi Rakvere valla 
noortekeskused. Perepäevalt 
ei puudu ka näomaalingu-
te nurk. Osavusrajal saavad 

ennast proovile panna nii 
suured kui väikesed. Põne-
vate teaduskatsetustega astub 
kell 12 ja 13 üles teadustea-
ter Tipp ja Pauk. Avatud on 
noorte kohvik, sest vahvate 
tegevuste vahel on mõnus va-
hepeal midagi maitsvat põske 

pista.
Perepäeva raames toimub 

ka Kapituulutus, kuhu ooda-
takse lahkesti nii müüma kui 
ostma. Müüjatel võtta eelne-
valt ühendust oxana@rakve-
revald.ee.

Vahetusjalanõud kaasa ning 

perepäevale, kus ootavad sind 
põnevad tegevused, uued 
teadmised ja tore seltskond!

Sõmeru Noortekeskus

„Maria Callase meistriklassi“ 
on kirjutanud tuntud amee-
rika dramaturg Terrence 
McNally, kes pälvis selle eest 
prestiižika Tony auhinna. 
See räägib loo laulutunnist 
noortele talentidele, kellele 
primadonna oma kogemusi 
jagab. Saame teada, kuidas ta 
ise tippu jõudis, kuigi pidi ta-
luma pressi ränka kriitikat ja 
rivaalide kadetsemist. Sekka 
ka pikantseid seiku kooselust 
miljonäri Aristoteles Onassi-
sega.

Peaosas särab Merle Pal-
miste (Eesti Draamateater), 
mängivad veel Maris Li-
loson, Arete Kerge, Reigo 
Tamm (RO Estonia) või Oli-
ver Kuusik, Peeter Kaljumäe, 

Hannes Villemson. Lavastas 
Andrus Vaarik (Tallinna Lin-
nateater), kes on öelnud nii: 
„Merle Palmiste „Maria Cal-
lase meistriklass“ muudab teie 
maailma – rikkamaks ja kau-
nimaks. Te avastate, et ooper 
ei ole vaid väheste valitute 
nauding, millest teid on ilma 
jäetud. Et inimhääl, kauneim 
heli maailmas, suudab liigu-
tada, lohutada, rõõmustada ja 
vaimustada igaüht meist.“

„Maria Callase meistriklas-
si“ viimane etendus toimub 5. 
mail kell 17 Rakvere Teatris, 
kusjuures kavaleht on kõigile 
kohapeal tasuta.

Kuulutaja

Komöödiateater tuleb Rakverre

Etenduse trupp.
Foto: Komöödiateater 
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• Müüa või anda üürile 1toaline puu-
küttega korter Rakveres. Tel 511 0286

• Müüa 1toaline korter Rakveres, WC 
ja vannituba. Tel 5340 6016 ja 526 8773

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
4/5 Tamsalus, Ääsi 11. Tel 5333 0653

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 15 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa 2toaline (35,6 m2) ahjuküttega 
korter Rakvere linnas Jaama tänaval, 
1 korrusel. Hind 20 900 €. Lisainfo tel 
5349 1622

• Müüa 2toaline korter Rakveres, 
Tartu tänaval. Korteri juurde kuulub 
kaks puukuuri ja aiamaa. Hind 12 000 
€. Tel 5308 1705

• Müüa Rakveres remonti vajav 2toali-
ne ahjuküttega korter, II korrus + ve-
randa. Tel 5550 0233, 566 3045, õhtuti

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud 
köök elutuba. Korteris vahetatud 
plastpakettaknad, radiaatorid, 
elektrijuhtmestik ning torustik. Uus 
san.tehnika ning el.boiler. Seinad 
värvitud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. Va-
hetatud siseuksed ning metallist 
turvauks. Paigaldatud uus köögi-
mööbel koos tehnikaga, kuulub 
hinna sisse. Korteri juurde kuulub 
ka kelder. Majas olemas toimiv KÜ. 
Madalad kommunaal maksud. 
Hind 17 000 €.Tel 5343 4895

• Müüa päikeseküllane ning rohelise 
vaatega 2toaline korter Kundas Pargi 
tänaval, I korrusel. Suurus 39 m2. Ak-
nad ning välisuks vahetatud, korter ise 
vajab remonti. Korter on vaba. Hind 
4200 €. Küsi lisa telefonil 5691 7155 või 
5340 6509 ja tule vaatama!

• Müüa korter 3toaline Rakvere linnas, 
Rahu tänaval. Tel 5344 9174

• Müüa Rakveres Kungla tänaval 3toa-
line korter. Tel 5625 6916

• Müüa Rakveres 3toaline puu- ja 
elektrikütte võimalusega  korter, II 
korrus, WC ja vann koos, oma boiler, 
koridoris lukustatav panipaik ja rõdu, 
kuuriboks. Toidupood ja bussipeatus 
300 m kaugusel, võimalik kohe sisse 
kolida. Hind 26 900 €. Info tel 5330 4937

• Müüa maja Rakvere kesklinnas, 116 
m2, kasutusluba, kehtiv hindamisakt. 
Tel 5694 6444

• Müüa maja Rakvere vald, Lasila. 
Maja vajab kap. remonti. Läheduses 
lasteaed, mõisakool, kauplus, päeva- ja 
noortekeskused. Krundi suurus 6000 
m3. Toredad naabrid. Tule majaga 
tutvuma! Hea hind! Võta ühendust tel 
518 7119, Aivar

• Müüa vana talukoht Uhtnast 2 km. 
Vaata: soov.ee 6440804. Tel 5848 2025

• Müüa nõukaaegne ühiselamu Rak-
vere piiril. Tel 507 4958

•  M ü ü a  e l a m u m a a ,  t u n n u s 
66201:001:0974, Rakvere vald. Tel 
5694 6444

• Müüa kinnistu Lääne Virumaal, 
Pajustis koos palkmajaga, mille 
suletud netopind 160,7 m2. Kin-
nistu suurus 2 ha, millest haritavat 
maad 1,11 ha. Olemas elektrivõrk 
220/380 V, puurkaev, välikäim-
la. Maja on remontivajav, kuid 
elamiskõlbulik. Hea rahulik ja 
privaatne asukoht. Hind 30 000 €. 
Tel 56201622

• Müüa Viru-Nigula vallas, Mahu 
külas  5 kinnistut  mere  ääres. 
90301:001:0039, 90301:001:0040, 
90301:001:0041, 90301:001:0045, 
90301:001:0046. Detailplaneering 
tehtud igale kinnistule, puurkaev 
olemas, osaliselt elekter. Müügi hind 5 
kinnistul 180 000 €, võimalus ka eraldi 
osta (hind kokkuleppel). Tel 5666 0375, 
aaro.koppel@mail.ee

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

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

• Ostetakse Tapa linnas 1-3toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 511 0478

• Ostan garaaži Rakvere, Mulla täna-
vale. Tel 5648 6638

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

• Soovin üürida Rakveres 1toalise 
korteri ahjuküttega pikemaks ajaks. 
Tel 5594 6419

• Soovin üürida 3-4 toalist elamist. 
Võib vajada kerget remonti. Asukoht 
võiks olla Rakvere või Rakvere lähi-
ümbrus (Piira, Vinni, Pajusti, Viru-Jaa-
gupi, Roela jne.). Tel 525 1382

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Üürile anda puuküttega korter, soo-
vitavalt naisterahvale. Tel 5656 9826

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere linnas. Tel 
502 9052

• Anda üürile 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline 
pliidiküttega korter, vannituba puu-
dub. Üür 100 € kuus. Info tel 511 0478

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline korter Väi-
ke-Maarja keskuses, Jaama 2-3. II 
korrus, lõunapoolsed toad, elektriküte, 
õhksoojuspump, möbleeritud. Soovi 
korral ostmise võimalus. Tel 5663 8229

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, ter-
rass, rõdu, dušš, vesi, kanalisatsioon. 
Tel 5660 3408

• Anda rendile kaks garaaži boksi, 100 
m2, hind 3 €/m2, Võidu 2. tel 504 1559

• Üürile anda kauplus 100 m2 + ladu, 
Tapa kesklinnas. I korrus, eraldi sis-
sepääs, olemas olmeruumid, valve-
seadmed, internet. Hind 4,80 €/m2. 
Tel 503 9645

• www.toonklaas.ee

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. Tel 
5558 5956

• Müüa Ford Focus 1,8 TDCI, läbisõit 
184  000 km. Toonklaasid, valuveljed, 
Sony stereo. Vahetatud palju kuluosi, 
kaasa nimekiri. Sõiduk igapäevases 
kasutuses. Hind 2350 €. Tel 5907 6212

• Müüa Škoda Felicia, universaal, 
1999. a, ÜV alles tehtud, Soomes 
arvel, bensiin, 1,3. Hind 400 €, sobib 
ka vahetus mõne diisel auto vastu. Tel 
5463 1682

• Müüa Ford Focus, heas korras, 2004. 
a, 1.8, diisel, universaal. Asub Paides. 
Hind 1400 €. Tel 5809 6086

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi 
plekke, tulesid, stangesid jne, uusi 
veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan MB või BMW kuni 1993. a. Tel 
5592 9942

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan auto/mototehnika kuni 1000 
€, võib olla ilma ülevaatuseta, rikkega, 
roostes. Tel 5305 1098

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas 
seisukorras! Võib remonti vajada! Lää-
ne-Virumaal tulen kohale 1h jooksul. 
Helista ja saate teada palju teie sõiduki 
eest pakume! Tel 5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras auto-
sid. Vanast seisvast romust kuni heas 
korras masinani. Sobivusel tulen kohe 
järgi. Tel 5357 7108

• Autode ja traktorite starterite
ning generaatorite remont. Müü-
gil ka uued ning vahetusfondi star-
terid ja generaatorid. Tel 526 0545

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

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 HAAKEKONKSUD

müük, paigaldus.
Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 558 3666, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

• Karjääri kallurauto teenus (13 ton-
ni). Tel 503 2269

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Kallur-kraana teenus. Ehitusma-
terjalide kohale toomine. Liiv, muld, 
killustik. Kaevetööd miniekskavaato-
riga. Tel 554 4629, 5563 0605. Asume 
Ida-Virumaal

• Treilervedu Lääne-Virumaal. 
Helista 5858 0123

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana. 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
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FEKAALIVEDU JA VESI

EHITUSTEENUSED

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• 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 lahendu-
se. OÜ Kolimised. Tel 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Teostame fekaaliveoteenust ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala 
ja Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na 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

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine ja remont. Rõngaste vahetami-
ne. Tel 5840 0240

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu 
või helista tel 517 4192

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Teostan santehnilisi torutöid. Boi-
lerite, segistite, vannitoamööbli ja wc 
pottide paigaldus. Tel 5887 7213

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 56938220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• WaterCat OÜ teostab teie kütte, 
vee ja kanalisatsioonitöid nii 
eramajas, korteris kui ka tootmis-
hoones. Projekti olemasolul hinnad 
soodsad. Remonditöö hind kokku-
leppel. Helista julgelt ja leiame teie 
probleemile lahenduse. Tel 5697 
9409, www.watercat.ee, water.cat@
outlook.com

• Teostan vannitubade ja korterite 
remonti. Tel 529 0735

• ERN OÜ ideest võtmeni. Tel 5382 
3391

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii.  www.
kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Terrasside ehitus. Puitkonstrukt-
sioonid. Plaatimistööd. Tel 5670 9080

• Põranda- ja terrassitööd. Laud- ja 
parkettpõrandate paigaldamine, 
lihvimine, lakkimine ja õlitamine. Vä-
literrasside ehitamine. Tel 5829 2584

• Pae- ja põllukivist aiad, müürid, vä-
likaminad, suveköögid. Tel 512 9689

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Kõik sisetööd: parketi paigaldus, liis-
tutamine, uued laed, saunade ehitus. 
Vanade majade laagide vahetus, aam-
talade vahetus, välispalkide vahetus. 
Tööd tellija soovil. Tel 505 6949

• Ehitustööde grupp teostab eri-
nevaid ehitustöid. Vanade majade 
renoveerimine, korterite remont, 
väli piiraedade ehitus. Tel 5617 
8558

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soo-
justamine, terasside ehitus, san. 
tehnilised tööd. Hinnad head. Tel 
5808 5965

• Teostame ehitus ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus. Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Aitan remondi-ja ehitustööga. Plaa-
timine. Tel 526 0804

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

• Teostame kõiki lammutustöid ja 
prahi utiliseerimist. Pikk töö koge-
mus. Töö kiire ja korralik. Helista tel 
5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

• 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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Igat tüüpi elektritööd. Tel 524 3553

• Elektrik pakub oma teenust. Soovi 
korral võib kokkuleppetööle tulla. Tel 
5848 4555

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid 
sise- ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

Maja Elekter OÜ

• Välielektritööd
• Siseelektritööd
• Käiduteenuse 

osutamine
• Lülimine kuni 20 kV 

elektripaigaldistes

Tel 5646 8092
koduelekter@gmail.com

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta
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MUUD TEENUSED

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

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

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

torude sulatus

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

• 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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

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

Rakmettrans

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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

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

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

• Õmblusmasinate remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 8429, 
3245 085, Priit

• Pakkuda puhastusteenust. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5838 8059

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike, helista julgelt. Tel 5883 6185

• Katuste ja fassaadide pesemine ja 
värvimine. Tel 501 0834

• Pehme mööbli riide vahetus ja 
remont, veo võimalus. Tel 506 1547

• Restaureerin vanaaegset mööblit. 
Tel 5668 3582

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

• Tulen niidan teie muru. Hind kok-
kuleppel. Helista tel 5631 8207

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

• Pakun teenust murutraktori ja 
trimmeriga. Hind kokkuleppel. Tel 
5463 1682

• Võsa lõikamine, muru trimmerda-
mine. Hind kokkuleppel. Tel 5670 9080

• Teostame puude langetamist, kütte-
puude lõhkumist ja ladumist. Helista 
tel 5631 8207

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

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

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Sisustame 
teie õhtu. Üle Eesti. Tel 5190 1697

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

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885 

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

• Parima hinnaga hüperkiire piirama-
tu Internet + KordusTV-ga. DigiTV 
Virumaal. Paigaldus, Wifi  ruuter ning 
Digiboks tasuta. Levib nii linnas kui 
maal. Uuri lähemalt: http://telestar.
ee. Tel  5552 5432

• SAT-süsteemid alates 95 €. TV-an-
tennid – paigaldus, remont. OÜ RTS 
ANTENN. Tel 5340 7808

• 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

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

EHITUS

• Kevadine tasuta vanametalli koris-
tus: garaažid, majad, kuurid, keldrid… 
jne. Pakkuda võib kõike, välja arvatud 
külmikud. Küsi lisa, meeldiv teenin-
dus. Tel 5616 5761

• Anda ära korralik koerakuut 
koos varjualusega (võimalik ka 
kuut eraldi). Tel 511 0478

• Müüa mesilaste inventar meevurr 
2-raamiline, roostevaba, elektriline, 
3-vaasiline. Hind 300 €. Vahasulatuse 
auruti 7-raamiline, töötab gaasipliidi-
ga koos. Hind 250 €. Uus mesilastaru 
27-raamiline + magasin. Hind 300 €. 
Rakvere. Tel 5386 6881

• Müüa mesilaspered koos tarudega! 
Tel 5665 7628

• Müüa väga heas korras vähe kasuta-
tud laste-, naiste-, meestejalgrattaid. 
Tel 5850 4076

• Müüa kuuseistikud. Tel 5386 1229

• Müüa soodsalt kasutatud metallist 
küttemahutid. Hind kokkuleppel. 
Rakvere. Tel 523 9780

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

* 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

V

• Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Müüa roostevabast terasest nelja 
raamiga pöörleva mee väljavõtet. Tel 
5819 3777

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361 

• ÖKORAMM kompostmuld ja LEM-
MU kivi. Pakendamata kvaliteetne 
sõnnikust tööstuslikult toodetud 
sõelutud umbrohuvaba mahe kom-
postmuld (keemilise analüüs kaasa). 
Mitmevärviline kodumaine looduslik 
dekoratiivkruus kolmes fraktsioonis 
suurusega 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20+mm. Veovõimalus. Info ja tellimine 
505 3340 või sven@meyris.eu

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

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

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

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende 
osi (rattad, mootorid jne) ja õlleankru. 
Tel 503 1849

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 555 55527

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid ja objektiivid. Tel 5853 2215

• Ostan murutraktori, ka remonti 
vajava. Tel 503 9650

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5857 3749

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%
OSTAN KAUBAALUSEID: 

EUR, FIN ja märgistamata.
Tel 5552 2789

Rakveres Tallinna tn 49B
mõõblikaupluses

HOOAJA 
TÜHJENDUSMÜÜK

(kõik müügiks)

Hinnad odavad
Tule tingi!

Tel 506 9814

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

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5045 632

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 45 €/ruum. Helista ja 
küsi lisa. Tel 5604 0360

• Toores sanglepp 50 cm, 42 €/rm. 
Rakvere. Tel 5376 0438

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohale toomisega, veokile laotult 
5-15m3. Kuivad 38 cm ja toored 30-
50cm. Tel 503 0311

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa Rakveres toores küttepuu 
(vaher, kask). Halu pikkus 30-40 
cm. Ruumi hind 35 eurot ja ostja 
transport! Tel 5567 5755

• Müüa lõhutud sanglepa küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 520 9147

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 39 €/rm
toores lepp

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

Kaubale saate ka 
meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98  EUR pakk.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

RAKVERE KÜTTELADU MÜÜB

Kütteklotsid (40 L)  2,20 €/võrk
Narva 17, Rakvere

01.05-28.06 E-R 8.00-16.00
www.algaveod.ee

PUITBRIKETTI
alates 160 €/alus

www.kuulutaja.ee

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330

• Müüa ehituslikku saematerjali 
(lauad, prussid) ja puitmaterjali tis-
leritöödeks. Tel 504 6111

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

PRO PLEKITÖÖD OÜ

Müük kohapeal 
laoseseisuna:

Trapetsprofi il 20 
(katus) pikkusega 3m.
RR. 32 (tume pruun) 
RR. 23 (tume hall)

Hind 4,85+km (5,82€)

Vihmaveesüsteem 

-20 %
Tapa, Ülesõidu 8 

Avatud E-R 8.00-17.00
Tel 5556 0167



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu
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HINNAD RAKVERE TURUL
3. mai 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul müügil:

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,00
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 6,00 7,00
Petersell kg 8,00
Karulauk punt 0,50 1,50
Küüslauk (imp.) tk 1,00
Salatikurk (imp.) kg 2,00
Väike kurk kg 3,00 4,50
Värske hapukurk kg 8,00
Tomat (imp.) kg 3,00
Redis punt 1,00
Maasikad (imp.) kg 4,00
Kultuurmaasikad (imp.) kg 10,00
Vaarikad 125g karp 2,00
Kreekapähklid (import) kg 5,00
Mesi 700g purk 5,50 6,00
Värsked räimed kg 1,30
Värsked kilud kg 1,30

võõrasemad, suvelilled, püsikud, tomati- ja maitsetaimed

Läti rooside, püsikute, suvelillede 
ja lilleamplite müük 10.-12. maini!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided
saunavihad ja luuad (igal laupäeval)

Ettevõte müüb 
ehituslikku saematerjali 

(prussid ka 6m, 
kuivad lauad).

Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine, 

transpordi võimalus.
Info tel 515 0258 

või 520 6369

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

• Müüa männi- ja kuusetaimed. Män-
nitaimed on 1aastased, 25-30cm, 0.25 
€ + km. Kuusetaimed on paljasjuursed, 
2aastased, 25-30cm, 0.30 € + km. Kätte 
toimetamine kokkuleppel. Helista 
5918 1126, Silver Ramul

• Linnu talu müüb ettetellimisel 
(tel 5031485, 5017500, linnutalu@
linnutalu.ee) väga häid pruune 
Brown Nick ja valgeid Nick Chick 
tõugu kanu kahes vanuses: 10 
kuud munenud 4 €/tk ja juunis 
munemist alustavad noorkanad 7 
€/tk. LAUPÄEVAL 4.mail RING 1 
Jõgeva-Järva-ja Lääne-Virumaal: 
Kaarepere 9.00, Jõgeva bussijaam 
9.20, Vaimastvere 9.35, Vägeva 
9.50, Koeru 10.20, Järva-Jaani 10.40, 
Roosna-Alliku 11.00, Aravete 11.30, 
Käravete 11.45, Tapa turg 12.05, 
Kadrina 12.35, Haljala 13.20, Rak-
vere Tõrma ristmik 13.45, Väi-
ke-Maarja 14.30, Rakke 15.00. Au-
tojuhi nr 564 4408. PÜHAPÄEVAL 
5.mail RING 2 Rapla ja- Järvamaal: 
Kergu 10.30, Järvakandi 10.50, Lel-
le 11.10, Türi raudteejaam 11.30, 
Väätsa 11.50, Paide kiriku plats 
12.10, Koigi 12.40, Imavere 13.00, 
Olustvere 13.30. Autojuhi nr 564 
4408

• Müüa seemnekartulit „Agria“ ja 
„Laura“ asukohaga Aaspere, Haljala 
vald. Tel 5565 1553

• Müüa rapsiseemet. Tel 521 3382

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa kuusehekitaimed. Paljasjuur-
sed, kõrgus 50-60 cm. Väiksemad ka 
pottides. Tel 5561 1125

• Annan sümboolselt sõnnikut. Tel 
5833 0153

• Ostan veneaegseid uusi ja heas kor-
ras varuosi traktoritele DT-20, T-25, 
T-40 AM, MTZ, JUMZ. Tel 5687 5845

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

• Müüa kartulipanemis masina 
kopad, tarnsportöörlindile 63 tk. 
Tel 5848 2025

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40. Tel 503 9650

• Ära anda segaverelised kassipojad. 
Tel 5685 8009

• Müüa noored kuked. Hind 8 €. Tel 
5667 0309

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

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

• Eraisik võtab Kadrinas tasuta vastu 
suurema koguse pinnasetäidet. So-
bivad põllukivid, telliskivid, betooni 
tükid, kruus jne. Prahti mitte pakkuda! 
Tel 5399 0038

• 18. mai võimalik sõita Türi Lillelaa-
dale suure bussiga. Info tel 503 2269

• Ülle Baumani õmblustöökoda 
AVATUD E -N 10.00-18.00 (Muul 
ajal kokkuleppel, telefon 5695 6582) 
Rohuaia 15, Rakvere.

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
res, Laada 14 – müügil hea valik meeste 
suveriideid, palju suuri numbreid

• www.toonklaas.ee

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

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

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554  7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

Sügav kaastunne sulle 
Eliivia oma poja

 
ERKO

kaotuse puhul.

Trepikoja naabritelt

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii 
interne  s kui ka 

paberlehes. 

www.kuulutaja.ee

Konkrit-Agro OÜ 
müüb kvaliteetset 
GMO vaba sööta 
kodulindudele 
ja- loomadele.

Müügipunktid:
Järvamaa, tel 5647 9519 
Lääne-Virumaa, tel 5595 5649
Harjumaa, tel 524 9546
Ladu Tartumaa, tel 512 8444
Kuusalus Majamarket, 
tel 600 8112
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Kaksteist aastat tagasi, 3. 
mail 2007. aastal jäi 
Lõuna-Portugalis Algarve 
rannikul kadunuks pisi-
ke inglise tüdruk. Täna-
seni ei teata tema saatu-
sest midagi, mistõttu ot-
singuid pole veel lõpeta-
tud. Selle aja jooksul on 
tüdrukust saanud üks 
kuulsamaid teadmata 
kadunuks jäänud lapsi 
maailmas.

Allan Espenberg

Kolmeaastane Madeleine 
(Maddie) McCann kadus 
Portugali kuurordis Praia da 
Luzis, kui lapse vanemad Kate 
ja Gerry McCann panid tüd-
ruku ning kaheaastased kaksi-
kud Seani ja Amelie magama, 
aga ise läksid restorani koos 
oma sõpradega õhtustama.

Pidu oli lõbus, tähistati 
imeilusa puhkuse eelviimast 
päeva. Laua taga istunud ini-
meste sõnutsi olid Kate ja 
Gerry olnud väga vastutus-
tundlikud, sest iga poole tun-
ni tagant läks üks neist lapsi 
kontrollima. Restoran asus 
McCannide üürikorterist mõ-
nekümne meetri kaugusel.

Tüdruku kadumist ei avas-
tanud mitte tema vanemad, 
vaid üks sõpradest, kes oli 
nõus ühel hetkel käima oma 
lapse kõrvalt ka McCannide 
lapsi üle vaatama. Kell kümme 
õhtul leidis sõber McCannide 
korteriukse lahti olevat: kaks 
väiksemat last magasid rahuli-
kult, aga Maddie oli kadunud. 
Teise kuulduse järgi olevat 
tüdruku kadumise avastanud 

siiski ema Kate.
Ühe versiooni kohaselt ole-

vat vanemad esialgu asunud 
iseseisvalt last otsima ja alles 
pärast ebaedu pöördusid po-
litsei poole. Teine versioon 
räägib, et kohalik politsei kut-
suti sündmuspaigale koheselt. 
Mitu kahtlusalust võeti varsti 
ka vahi alla, kuid nende süüd 
ei õnnestunud tõestada.

Briti ja Portugali ajakirjan-
dus kritiseeris teravalt koha-
like uurijate tegevust. Ajakir-
janikke pahandas eriti asjaolu, 
et McCannide korteris oli 
juba enne juurdluse lõppemist 
lubatud teha remonti. Hiljem 
tunnistasid kriminalistid, et 
uurimise alguses tehti palju 
räigeid vigu, mille tõttu läksid 
arvatavasti igaveseks kaduma 
peamised süütõendid.

Kahtlustati ema ja isa
Peatselt asusid Portugali po-
litsei kõrval asja uurima ka 
Briti eksperdid, kelle tegevuse 
tulemusel hakati kahtlustama 
kadunud lapse vanemaid en-
did. 7. septembril 2007. aas-
tal kuulutatigi Kate ja Gerry 
McCann kahtlusalusteks oma 
tütre ettekavatsemata tapmi-
ses ja surnukeha peitmises. 
Kuid mitme kuu jooksul ei 
suudetud selle väite tõestuseks 
leida süütõendeid. Samal ajal 
survestas politsei vanemaid, et 
nad oma süü ise puhtsüdamli-
kult üles tunnistaksid.

Uurijate sõnul tekitasid 
Kate ja Gerry McCann oma 
käitumisega juba algusest pea-
le suuri kahtlusi. Nad olid liiga 
aktiivsed ning kutsusid otsin-
gutele appi nii advokaate kui 
meediat, muutes ühe Portu-
gali detektiivi sõnul kogu selle 
kuritöö uurimise „ajakirjan-
duslikuks tsirkuseks“. Ajakir-

jandus võttis koheselt omaks 
McCannide poolt esitatud 
teooria, mille kohaselt röövis 
tüdruku keegi pedofiil, keda 
olevat juhuslikult märganud 
kaks inimest McCannide sõp-
rade hulgast.

Aga politsei leidis hulga-
liselt kaudseid süütõendeid 
McCannide endi vastu. Nii 
avastati nende poolt üüritud 
korterist Maddie verejälgi, 
mida oli püütud maha pesta. 
Tüdruku verd leiti ka McCan-
nide poolt üüritud autost. 
Lisaks leidis politsei Maddie 
vanemate ütlustes palju eba-
kõlasid, mis omavahel ei klap-
pinud.

Politseinikud olid seisuko-
hal, et tüdruk hukkus mingil 
põhjusel korteris, misjärel 
otsustasid vanemad (pole tea-
da, millisel põhjusel) seda õn-
netust varjata, püüdsid kõik 
jäljed ja süütõendid hävita-
da ning süüdistada kuriteos 
fiktiivset pedofiili. Kuna aga 
McCannide vastu olid vaid 
kaudsed süütõendid, siis süü-
distust neile ei esitatud.

2007. aasta oktoobris val-
landati uurimisrühma juht 
Gonçalo Amaral, keda süü-
distati ametivolituste ületa-
mises, võltsimistes ja isegi 
piinamistes. Hiljem avaldas 
Amaral raamatu, milles väitis, 
et Maddie suri õnnetuse taga-
järjel ja vanemad varjasid seda 
välja mõeldud röövimislooga. 
Raamatus seati suure kahtluse 
alla tüdruku vanemate ütlu-
sed juhtunu kohta. Raamatut 
müüdi 200 000 eksemplari, 
enne kui McCannid suutsid 
selle kohtuotsusega keelu alla 
panna ja müügilt ära korjata.

Lisaks ilmus ajakirjanduses 
teateid selle kohta, et McCan-
nid (nii Kate kui Gerry on 

ametilt arstid) ja nende sõb-
rad on tegelikult svingerid, 
kes läksid pahelise tegevusega 
tegelema Suurbritanniast kau-
gemale ehk Portugali. Aga sel-
leks, et lapsed neid ei segaks, 
segati nende toidu sisse tuge-
vat uinutit, et nad magaksid 
terve öö.

Juurdlus kestab edasi
Paralleelselt ametliku juurd-
lusega asusid McCannid ka 
ise oma tütre kadumist uuri-
ma. Selleks palgati üks His-
paania detektiivibüroo, mille 
töötajad jõudsid järeldusele, 
et Maddie on elus, kuid ühtki 
tõendit väite tõestamiseks ei 
suudetud mitme kuu jooksul 
leida. Tüdruku otsingute-
ga liitus ka USA Föderaalne 
Juurdlusbüroo, kus valmistati 
fotorobot võimalikust lap-
seröövijast, kuid sellestki pol-
nud midagi kasu.

Eelmise aasta lõpus kinnita-
ti Suurbritannias, et Scotland 
Yardi üht pikemat ja kuluka-
mat operatsiooni on pikenda-
tud veel vähemalt kuue kuu 
võrra. Nii otsitakse Maddiet 
siiamaani, sest pole teada, 
miks tüdruk kadus, mis tema-
ga juhtus ja kas ta on surnud 
või elus. Maddie otsinguteks 
on senini kulutatud juba 12 
miljonit naelsterlingit ja igal 
aastal pikendatakse juurdluse 
rahastamist. Peamiseks põh-
juseks on see, et uurijate sõnul 
võib tüdruk olla elus, mistõttu 
tuleb asjaga edasi tegeleda, et 
saaks tõestada tema elusolekut 
või vastupidist.

Kui Madeleine Beth 
McCann on veel elus, siis 
järgmisel pühapäeval, 12. mail 
saab ta 16aastaseks.

Kadrina Paisjärve jooksul 
lustis ligi 300 osalejat
Pühapäeval peeti Lääne-Virumaa jooksusarja esimene etapp 
Kadrinas. Päikeseline ilm meelitas Paisjärve jooksule 259 
jooksusõpra, millele lisandusid kõndijad. Korraldajad olid 
sunnitud vahepeal kiirelt jooksu ajavõtukiipe juurde hanki-
ma, ikka selleks, et kõik osaleda soovijad rajale pääseks.

Ligi 200 meetri pikkuse Tillujooksu stardis olid kuini 6 
aastased jooksusõbrad, neid kogunes ühtekokku 46. Jooksu 
võitis Martin Lepparu.

7–10aastastel tuli läbida juba minijooksu 600 meetrine dis-
tants, kokku lõpetas selle 58 noort jooksjat. Esimesena jõudis 
finišisse Gertrud Kaubi.

Noortejooksu 2,5 km pikkune distants oli 11–16aastastele. 
Kõige kiiremini läbis ühe järveringi Gregor Pilt. Ühtekokku 
lõpetas noortejooksu 39 jooksjat.

Põhidistantsi, ehk Rahvajooksu 5 km pikkuse distantsi 
läbis 112 jooksjat. Duell käis peamiselt Taavi Kilki ja Mart 
Suurkivi vahel, esiduost ei olnud kaugel ka M40 klassi võist-
leja Maido Hermsalu. Lõpus pani Taavi Kilki oma tugevuse 
maksma ja võitis võistluse ajaga 16:46.5, teise koha sai Mart 
Suurkivi ajaga 16:55.2 ning kolmas oli Maido Hermsalu ajaga 
17:27.3

Naiste võitja oli üldarvestuses 16. aega näidanud Mooni-
ka Pilli tulemusega 20:27.3. Naiste teise koha saavutas Iri-
na Savinitš ajaga 20:53.0 ning kolmas oli Kelly Vildek ajaga 
21:23.5

Lääne-Virumaa jooksusarja teine etapp, Kunda linna jooks 
toimub 26. mail.

Kuulutaja

2007: jäljetult kadus plikatirts Maddie
TÄNA MAAILMAS

Jooksu start.
Foto: Riho Lüüs

MÕNE REAGA

TASUB TEADA
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Suve
Touch

BAD BOYS BLUE
KEVIN MCCOY          LIIS LEMSALU

     PÕHJA TALLINN 
BLACK VELVET Rakvere 

Kastani staadionIL

01. juuni
SOODUSPILETID MÜÜGIL NÜÜD!

Asume Rakvere vallas
Sireli tee 3
Tel 503 7729,
322 4174

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

JUHTUS SÕIDUKIGA ÕNNETUS!
Osutame otsekäsitluse teenust kõikidele

kindlustusseltsidele.

Vormistame liiklus- ja kaskokahjud.

Suhtleme kindlustusega.

Anname nõu kereremondi kohta.

A. K. Autoteenindus – hoolime sinu autost!

Rakvere, Narva 29, tel 327 0401

www.akauto.ee

www.omaporsas.ee

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

Seahakkliha 2,09 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

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

Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

PALJU HÄID KINGI!
* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

Lai valik
KÄEKOTTE

erinevad värvid ja suurused
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