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HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300

Emadepäeva intervjuu Tiia Paistiga lk 6-7Swedbank suleb kontoreid lk 3

Nüüd uuel aadressil Vilde 14, Rakvere
Tel: 3224534 E-post: info@hoolduskeskused.ee•

Printerite kassettide täitmine

Arvutite ja printerite kiirhooldus ning remont

Kasutatud sülearvutite müük

Lai 9, Rakvere, tel 322 2030, E-R 10-19, L 10-15, P Oleme treenimas

SUUR VALIK RATTAID, LISAVARUSTUST RATTAHOOLDUS, RATTAPESU

Drag Caprice 26”

295 € 249 €

Drag Laser 20”

209 € 179 €

Fuji Sportif 2.1”

795 € 699 €

Drag Hacker 26”

245 € 199 €

* Pakkumised kehtivad kuni
23.05.2014 või kuni kaupa jätkub

Eiko 16"

159 € 135 €

Freebird 28”

279 € 235 €

Maxjippo 24”

210 € 169 €
Uuelerattaomanikulelisavarustus

-10%
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5091
kuulutus@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marko Maasik
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Hiljemalt neljapäeval kella 11.00 
antud kuulutus ilmub reedeses 
lehes.
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 322 5091 
või e-postiga
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses lehes, 
kui ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

Jumal innustas mind paluma 
andeks kõikidelt inimestelt, 
kellele olen teinud kurja.
Mina ei suuda elada selle süü-
ga hinges ja tahan avalikult 
tunnistada  ning kahetseda. 
Andestage mulle, inimesed!
Aastal 2000 läksin teele, mis 
oli vastu kainele mõistusele, ja 
tapsin inimese. Tapmine ei ol-
nud mul tõesti plaanis, aga 
ometi ma tegin seda. Juba tol-
lal mõistsin, et minu teod on 
õudsed, kuid ma ei suutnud 
peatuda.
Tol õnnetul õhtul kaotasin 
inimliku loomuse, ma muutu-
sin loomaks, tapjaks. Uskuge 
mind: hetkel, kui mind arre-
teeriti, tundsin tõelist kergen-
dust.
Andestage mulle! Teadvustan 
siiralt oma süüd tapetu pere, 
sugulaste ja sõprade ees. An-
destage mulle, ma väga palun 
seda.
Olen kinnipeetav, kes asub 
vanglas tapmise eest, kuid 
mulle andestas minu Jumal, 
minu päästja Jeesus Kristus, 
kes andis mulle värske sõõmu, 
mida vajasin ja ilma milleta 
oleksin hävinud. Söandasin 
avaliku kirja kirjutada pärast 
14 aastat eelkõige selleks, et 

paluda armu ja andestust.
Jumala jaoks avasin südame 
2011. aastal. Või pigem: ta ise 
purustas minu kivist südame 
oma armastusega. Mina olin 
kalestunud kuni viimase mo-
mendini enne Jumalaga koh-
tumist.
Isegi vanglasse sattudes ei ka-
vatsenud ma kahetseda. Kuid 
mingil hetkel ei näinud ma 
end  sellena, kelleks end pida-
sin, vaid sellisena, nagu ma 
olin Jumala silmis. Kas te kuju-
tate ette, milline pettumus see 
oli!
Pettumus ja valu teadasaami-
sest, et just mina olen kurjus, 
kes toob armastavale Kristuse-
le nii palju kurvastust.
Ma põlvitasin kartsakambri 
põrandal ja nutsin valjusti. See 
olin mina, keda lapsest saadik 
õpetati mitte nutma ja mitte 
põlvitama kellegi ega millegi 
ees.
Kristus andestas mulle ja sel-
lest hetkest elab minu sees 
täiuslikkus ning armastus. 
Kartserist naasis teine inime-
ne. Nüüd ma tean, et sündisin 
uuesti issanda loomana ja mi-
nu saatus on olla igaveseks 
koos Kristusega.
Oma hinges tunnen nüüd 

süüd kõikide inimeste ees. 
Kohtus ei eitanud ma midagi 
ja tunnistasin täielikult oma 
kuritegu, ja Jumal tänatud, et 
kohtunik määras mulle õiglase 
karistuse. Tollel ajal olin ma 
surnud, täielikult surnud oma 
hinges ja minu koht oli igavi-
kupiinade ja õuduste seas. 
Nüüd olen ma elus ja minu 
teekond on koos meie Jumala-
ga.
Mis võib olla hullem kui tapja 
märk? Jumal andis mulle mu 
tegude järgi. Ma väga palun: 
andestage mulle. Samuti pa-
lun andestust oma lastelt, kel-
lelt varastasin nende lapsepõl-
ve – kõige eredama ja puhta-
ma asja. Ma varastasin õnne 
neilt ja nende emalt. 
Andestage mulle Kristuse ni-
mel, olen teie kõikide ees süü-
di. Andestage mulle, uuele ini-
mesele, kes Jumala ees oma 
süüd tunnistas ja ootab nüüd 
halastust ka teilt.

Aleksandr Kuznetsov,
Viru vangla,

Jõhvi

Andestage mulle!Kui valid,
vali mõistusega
Internetis on mitu lehekülge (näiteks Delfi, ERR), kust leitav 
valimiskompass. See on selline nutikas kalkulaator, kuhu saab 
sisestada oma seisukohad ette antud küsimuste suhtes ja lõ-
puks arvutab programm välja, millise erakonna programm 
eelseisvatel Euroopa Parlamendi valimistel sinu seisukohta-
dega kõige rohkem ühtib.
Soovitan kõnealust kompassi kõigil katsuda. Eelduseks on 
muidugi arvuti olemasolu ja väike ajavaru küsimustele vasta-
miseks, aga see on lihtsaim ja ausaim viis teada saamiseks, 
kelle (täpsemalt: millise erakonna) poolt eelseisvatel valimis-
tel hääletada. 
Võin kihla vedada, et Eestis on väga vähe inimesi, kes kõikide 
kandideerivate erakondade ja üksikkandidaatide platvormi-
dega on tutvunud – see oleks arutult suur ettevõtmine. Ka ei 
saa usaldada reklaampilte ja –klippe, sest asjast endast räägi-
takse seal vähe, tegeletakse hoopis labase ärapanemisega 
(näiteks särav Ansip vs tõre Savisaar ühel fotol). Arukal inime-
sel soovitan kampaaniareklaamist mitte välja teha.
Aga mainitud valimiskompass on küll üks hea vahend seisu-
koha kujundamiseks. Tõsi, mõned küsimused tunduvad liiga 
keerulised, aga programm võimaldab need vahele jätta. Sa-
muti on vastusevariante viis, neist üks täiesti neutraalne, mis 
tähendab, et tulemus peaks tulema päris aus.
Lisaks tavapärasele ausale vastamisele soovitan kogu asja läbi 
mängida veel teistki korda – äraspidiselt. Vastake küsimustele 
täpselt risti vastu oma tõekspidamistele – loogiliselt võttes 
peaks siis välja kooruma erakond, kelle programm teile üldse 
ei sobi. Jättes siinkohal täpsustamata oma isiklikud eelistused 
enne ja pärast valimiskompassiga „mängimist“, saan siiski 
märkida, et tulemused olid minu jaoks üllatavad: erakond, 
kellele hääle andmist ma tõsiselt kaalusin, osutus äraspidises 
pingereas esimeseks ehk siis nende platvorm on minu ootus-
tele risti vastu. Ja sain veel teada teisegi erakonna, kelle poolt 
ma päris kindlasti hääletada ei tohi: äraspidises pingereas 
olid nad teised, n-ö õiges viimased. Olgu mainitud, et selleski 
erakonnas leidub paar mulle sümpaatset kandidaati, aga 
nüüd on selge, et Euroopa Parlamenti lähetatuna hakkaksid 
nad seisma asjade eest, mis mulle kohe mitte ei sobi.
Seega: nüüd olen kindel, et kui valima lähen, siis annan hääle 
erakonnale, kelle platvorm mulle sobib. Enne kompassi täit-
mist poleks ma seda ilmselt teinud, sest, nagu mainitud, olid 
senise sarmi ja väljaütlemiste põhjal minu isiklikud favoriidid 
teised. 

Aivar Ojaperv Kolmapäeval tabas politsei Ta-
pal kaks alkoholi tarvitanud 
alaealist noormeest, kes hüp-
pasid liikuvale kaubarongile 
eesmärgiga põgeneda lasteko-
dust.
7. mail kella 13 ajal teatati po-
litseile, et Rakveres nähti Tapa 
suunas liikuva kaubarongi ka-
tusel kahte noormeest. „Teade 
anti edasi lähimale patrullile, 
kelle ülesandeks oli infot kont-
rollida. Tundus ebatõenäoli-
ne, et keegi sõidab rongi katu-
sel,“ ütles Rakvere politseijaos-
konna juht Joel Alla.
Ebatõenäoline küll, aga siiski 
tõsi: patrull nägigi Tapal kau-

barongi ja selle katusel sõit-
vaid poisse. Teade anti edasi 
politsei korrapidajale, kes or-
ganiseeris rongi peatamise. 
Rong õnnestus seisata pärast 
Tapa linna läbimist. Rongi 
peatumisel panid poisid met-
sa jooksu. Raudteekaamera 
jäädvustas poiste asukoha, kus 
patrull nad ka tabas.
Kaks 16aastast poissi viidi Ta-
pa konstaablijaoskonda, kus 
neil tuvastati alkoholijoove. 
Selgus, et nad olid pärit Ida-Vi-
rumaalt lastekodust ja nad 
hüppasid liikuvale rongile ju-
ba Jõhvis. Nende eesmärk oli 
maha minna esimeses peatu-

ses. 
„Esimene peatuspunkt oligi 
politsei palvel Tapal. Hea, et 
sündmus lõppes sedasi, sest 
poisid tegutsesid mõtlematult 
ja hulljulgelt, millega seadsid 
ohtu oma noore elu. Teame, et 
raudteel juhtunud õnnetustes 
on tagajärjed inimese jaoks 
sageli väga traagilised,“ ütles 
Alla. 
Poistele koostati väärteoproto-
koll raudtee- ja alkoholiseadu-
se alusel. Rakveresse tuli pois-
tele järele üks nende vanema-
test.

Kuulutaja

Rongi katusel sõitnud
poisid seadsid ohtu oma elu
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Tõnu Lilleorg

„Nutma paneb see uudis, see 
mõjutab mind väga,“ ütles Er-
na (83) Tapa pangakontori ees. 
„Tuju on rikutud, paar ööd on 
lausa magamata,“ rääkis vana-
proua, lisades, et eelseisev 
elukorralduse muutus häirib 
tema päevarutiini. 
Erna on seni saanud oma pen-
sioni kätte just pangakonto-
rist. Tal on küll pangakaart, 
kuid sularahaautomaati pole 
ta veel kasutama hakanud. 

Swedbank suleb kontorid Tapal ja Väike-Maarjas
„Kuidas ma nüüd selle sulara-
haautomaadi kasutamisega 
hakkama saan?“ oli ta nõutu. 
Erna muretses ka teiste kohali-
ke pensionäride pärast: „Pen-
sionipäeval on kontoris küm-
ned inimesed, kui kontor sule-
takse, kas nad hakkavad siis 
pangabussi ukse taga järjekor-
ras seisma? Paljudel neist pole 
pangakaartigi, eriti venekeel-
setel pensionäridel.“ Erna on 
uut tehnoloogiat pangaasjade 
ajamiseks siiski kasutama ha-
kanud.
Kahe aasta jooksul on ta sel-
geks õppinud kontoris asuva 
makseautomaadi kasutamise, 
et arveid maksta.

Alles jääb
vaid sularahaautomaat
Swedbanki pressiesindaja 
Mart Siilivaskil pole Ernale 
head uudist makseautomaadi 
suhtes edastada – ka see viiak-
se minema. Alles jääb vaid su-

larahaautomaat, kus lisaks ra-
ha väljavõtmisele saab teha 
määratud makseid, mis on 
eelnevalt fikseeritud interneti-
pangas. Siiski hakkab käima 
pangabuss, kus on olemas su-
laraha sissemakseautomaat. 
„Lisaks on ettevõtetel võimalik 
tellida inkassatsiooniteenust,“ 
ütles pressiesindaja.
Kahekümnendates eluaasta-
tes Aleksei suhtub sulgemi-
suudisesse aga ükskõikselt. 
„Vahet pole, Swedbankis ongi 
kallid teenusehinnad nii kre-
diidil kui liisingutel. Hakkan 
kasutama teist panka, ilmselt 
Nordeat,“ ütles Tapa elanik, 
kui oli just pangakontorist väl-
ja astunud. Tema sõnul käivad 
paljud tapalased tööl Rakveres 
ja Tallinnas ning kui on vaja 
pangakontorisse minna, saab 
seda seal teha.
„Vähe on siia elanikke jäänud,“ 
lisas Aleksei oma kodulinna 
kohta.

Tarbimisharjumused 
muutuvad
Pank suleb juulis üle Eesti 
kümme kontorit, millest suu-
remad asuvad väikelinnades, 
lisaks Tapale ka Türil, Tõrvas ja 
Sauel ning ülejäänud väikse-
mates kohtades. Sulgemisega 
kaob Tapalt kolm töökohta. 
Lääne-Virumaale jääb pärast 
kontorite sulgemist Swedban-
kil alles vaid üks kontor, Rak-

veres. Näiteks poole väiksema 
elanike arvuga Jõgevamaal 
jääb tööle kaks kontorit, Jõge-
val ja suuruselt teises linnas 
Põltsamaal.
Swedbank põhjendab sulge-
misotsust sellega, et viimase 
kolme aasta jooksul on konto-
rites tehtavate tehingute arv 
vähenenud kaks korda. Põhju-

seks on mugavus – inimesed 
eelistavad teha sularahatehin-
guid masinates ning makseid 
neti- ja mobiilipangas. Kõigist 
Swedbankis tehtud pangate-
hingutest toimub kontorites 
tänase seisuga 0,4 protsenti ja 
sularahatehingutest 2 prot-
senti.
Eelseisva muudatuse tõttu 

saavutab Tapal konkurentsiee-
lise SEB, sest selle panga Gros-
si poes asuvas sularahaauto-
maadis saab sularaha nii välja 
võtta kui arvele kanda. Samuti 
saavad SEBi tapalastest klien-
did pangatehinguid teha post-
kontoris, kus saab sularaha 
välja võtta ja arvele kanda 
ning makseid teha.

Eesti suurim pank su-
leb uksed maakonna 
tõmbekeskustes Tapal 
ja Väike-Maarjas 1. 
juulil. Enim mõjutab 
see pensionäre, kes se-
ni harjunud pensioni-
raha pangakontorist 
saama.

Uus trend on mobiilimakse
Tänapäeval saab pangatoiminguid teha ka nutitelefoniga, 
kui alla laadida vastav rakendus. Märtsi seisuga oli Swed-
banki mobiilipangal 68 000 unikaalset kasutajat. Aastaga on 
see hulk kasvanud 75 protsenti. Mobiili vahendusel soorita-
takse igakuiselt ligi 170 000 makset, mida on neli korda roh-
kem, kui tehakse makseid kontorites. Swedbanki interneti-
pangas tehakse igakuiselt enam kui kaks miljonit makset, 
aastaga on netimaksete hulk kasvanud 7 protsenti.

Tänase Swedbanki eelkäija Hansapank avas kontori Tapa vallavalitsuse majas juba 90ndatel. 
Kontor suletakse 1. juulil. Foto: Tõnu Lilleorg
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3. mail kella 15.20 paiku peata-
sid Jõhvi patrullpolitseinikud 
Ida-Virumaal Illuka vallas 
Kurtna teel Pannjärve seiklus-
pargi lähedal sõiduauto Audi, 
mille roolis olnud 30aastase 
Romani kontrollimisel selgus, 
et ta on alkoholijoobes. Ro-
man tunnistas, et oli autorooli 
istunud purjus peaga. Tege-
mist ei olnud tema esmakord-
se rikkumisega, eelmise aasta 
detsembrikuus oli teda samuti 
joobes juhtimise eest karista-

tud.
Esmaspäeval, 5. mail määras 
Viru Maakohus Romanile ka-
ristuseks 414 tundi üldkasulik-
ku tööd. Üldkasuliku töö tege-
mise ajal on mees allutatud 
käitumiskontrollile ja on ko-
hustatud järgima kontrollnõu-
deid. Lisaks võeti talt juhtimis-
õigus neljaks kuuks ja konfis-
keeriti kuriteo toimepanemi-
seks kasutatud auto Audi.
„Eelneval korral, 2013. aasta 
detsembrikuus mõisteti Ro-

manile tingimisi karistus. See 
ei mõjutanud rikkujat liiklus-
käitumist parandama või 
muutma,“ ütles Jõhvi patrull-
teenistuse vanem Kalle Kuu-
sik. „Loodetavasti on saririk-
kuja sõiduki konfiskeerimine 
mõjusaks karistuseks, kuna 
vähemalt mingi aeg ei ole tal 
võimalik harrastada ohtlikku 
sõidustiili ja seada ennast ning 
teisi ohtu.“

Kuulutaja

Tamsalu noored
võistlesid nutikate äriideedega
Aprilli lõpus toimus Tamsalu valla korraldatud äriideede kon-
kursi lõppvoor, kus osales seitse võistkonda, mis moodusta-
tud Tamsalu Gümnaasiumi majandusõppe õpilastest. 
Žürii hindas esikoha vääriliseks võistkonna Felti (Kersti Liiva, 
Airi Kunder) etteaste, teine ja kolmanda preemia said vasta-
valt võistkond TG Küünlakontor (Maiken Kõiv, Mari-Ann Vi-
runurm) ja MTT - Maailm Täis Tarkust (Johhanna-Magdalee-
na Partsioja, Kristina Pešehodko, Diana Tiitsmaa, Oliver 
Arthur Kikkas, Taavi Luik), kirjutab valla interneti kodulehe-
külg.
„Selline konkurss toimus meil juba kolmandat korda, kuid 
erinevalt varasemast olid kolmele esimesele ka rahalised au-
hinnad,“ rääkis Vallavanem Toomas Uudeberg Kuulutajale. 
„Püüame noorte inimeste mõtlemisele ja ettevõtluse arenda-
mise huvile kaasa aidata, et nad saaksid juba kooli ajal kätte 
väikese seemne tulevikuks. Maal on ju ettevõtlikest inimestest 
alati puudus ja imele ei saa loota, et äkki kuskilt tulevad. Pea-
me ise kasvatama inimesi, kes suudavad tulevikus äri ajada 
ning töökohti luua.“
Konkursile registreerus üheksa Tamsalu Gümnaasiumi ma-
jandusõppe õpilastest moodustatud 2- kuni 5liikmelist võist-
konda, kellest lõppvooru, nagu mainitud, pääses seitse. Žürii 
hindas esitatud ideekirjelduste innovaatilisust, originaalsust, 
keskkonnasäästlikku lähenemist ja majanduslikku otstarbe-
kust ning idee seotust kohaliku eripäraga.
„Esimese koha saanud seltskond tegutseb õpilasfirmana juba 
praegu,“ kiitis vallavanem Uudeberg, „nad valmistavad nuti-
telefonide kotte. Nad on tublid – juba on leitud turgu ka väl-
jastpoolt Tamsalut, Saaremaalt saavad nad aga sponsorkorras 
lambavilla, mida kasutakse viltimise toorainena.“
Teise preemia saanud võistkonna tegevusalaks on taaskasu-
tatavast materjalist küünalde tootmine ning kolmanda pree-
mia saanud võistkonna tegevuseks õpiabi osutamine erineva-
tes õppeainetes.  Tamsalu vald premeeris esimese koha saa-
nud võistkonda 200, teist kohta 100 ja kolmandat 50 euroga.
Tamsalu noorte huvi ettevõtlusega tegelemise vastu on tõu-
suteel, kinnitab valla kodulehekülg. Viimasel kahel õppeaas-
tal on Tamsalu Gümnaasiumis registreeritud kaks õpilasfir-
mat aastas, järgmisel õppeaastal on oodata juba nelja õpilas-
firma käivitumist.

Aivar Ojaperv

Lääne-Viru maavalitsuse, Lää-
ne-Viru Omavalitsuste Liidu, 
Kaitseliidu Viru maleva, Rak-
vere politseijaoskonna ja 
Laekvere valla ühisel korralda-
misel toimus aprilli lõpus 
Laekvere jahilasketiirus oma-
valitsusjuhtide koostöösemi-
nar, kus teemaks ohutustehni-
ka ja riigikaitsekoolitus ning 
laskmisharjutused, kirjutab 
Lääne-Viru Maavalitsuse ko-
dulehekülg.
Maavanem Einar Vallbaum 
rääkis, et idee riigikaitsekooli-
tuse ja laskmisharjutuste kor-
raldamiseks sündis ühel koh-
tumisel Kaitseliidu Viru male-
va pealiku Marek Laanistoga. 

„Pean oluliseks, et nii omava-
litsusjuhid kui ka maavanem 
omaksid teavet ja valmisolekut 
oma riigi julgeoleku kaitseks,“ 
sõnas maavanem. 
Lääne-Viru Omavalitsuste Lii-
du tegevdirektori Sven Hõbe-
mägi sõnul tulid nad ideega 
kohe kaasa ja otsustasid pida-
da ürituse raames ka igakuise 
liidu üldkoosoleku. Ta hindas 
positiivseks, et koolitusel 
omandatud teoreetilised tead-
mised said kohe rakendust 
praktikas.
Laskmisharjutustest viidi po-
litsei eestvedamisel läbi püs-
toli practical laskmine ja proo-
viti tugirelva püstolkuulipildu-

jat MP5. Kaitseliit korraldas 
laskmisvõistlused automaat-
relvast AK.
Püstoli practical laskmise esi-
koha võttis Kunda linnavoliko-
gu esimees Kaido Veski, teise 
koha sai Tapa vallavanem Ala-
ri Kirt ja kolmanda koha Räga-
vere vallavolikogu aseesimees 
Rene Metsla. Automaatrelvast 
laskmises sai esikoha Tamsalu 
vallavanem Toomas Uude-
berg, teise Rakke vallavanem 
Andrus Blok ja kolmanda Tapa 
vallavanem Alari Kirt.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

Roolijoodik jäi ilma juhilubadest ja sõidukist

Omavalitsusjuhid
käisid püssi laskmas

Lääne-Viru omavalitsusjuhid pärast seminari. Foto: Lääne-Viru Maavalitsus

2. mail varastati Rakvere 
Põhjakeskuse eest murunii-
duk väärtusega 359 eurot.

5. mail varastati Kundast 
Mäe tänava korterist mo-
biiltelefon ja pangakaart, 
millega võeti sularahaauto-
maadist 135 eurot. Kahju on 
150 eurot.

Ööl vastu 6. maid tungiti 
Laekvere vallas Muuga kü-
las rehielamusse ja varastati 
kaks karpi ripplae paneele, 
kirves, käärid, käsisaag ning 
teisi esemeid. Kahju on 163 
eurot.

4. mail avastati, et Sõmeru 
vallas Kohala külas on tun-
gitud talu juurde pargitud 
lukustamata sõiduautosse 
Volvo, kust varastati regist-
reerimistunnistus.

6. mail lõhuti Kundas Pargi 
tänaval sõiduautol Mazda 
ukseklaas ning varastati üks 
plokk sigarette. Vargusega 
tekitatud kahju on 21 eurot. 
Lõhkumise kahju on täp-
sustamisel.

5. mail pakkusid kaks seni 
kindlaks tegemata meest 
Rakveres Roo tänaval asu-
vas majas naisele asju 
müüa. Rahalugemise ajal 
võttis üks meestest naise 
käest vägivalda kasutamata 
20 50-eurost rahatähte, pea-
le mida lahkusid võõrad 
majast. Kahju on 1000 eu-
rot.

Ööl vastu 2. maid varastati 
Väike-Maarjast Ravi tänaval 
ehitusobjektil seisnud eks-
kavaatorist diislikütust. Esi-
algne kahju on 300 eurot.

2. mail avastati, et Rakvere 
vallas Lasila külas on side-
jaama sisse tungitud ja va-
rastatud viis reservakut. 
Kahju on selgitamisel.

1. mail avastati, et Laekvere 
vallas Rohu külas on elu-
majja ja kuuri sisse murtud. 
Midagi ära ei varastatud.

Kuulutaja
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Katrin Kivi

Tiia Paisti temperamenti ja na-
katavat optimismi tajudes te-
kib kohe küsimus päritolu 
kohta. „Olen Järvamaa juurte-
ga Harjumaal elav virukas“ 
selgitas ta. „Kaugemate juurte 
kohta info puudub: selle tead-
mise võttis isa hauda kaasa. 
Aga kes meist eestlastest siis 
nii väga puhast verd ikka on! 
Küllap on minus natuke must-
lase verd, mis on andnud mul-
le ja mu lastele laulu- ja tant-
suhimu ning suhtlemisosku-
se.“

„Olen Eesti patrioot. Olen 
avastanud siin paigad, millest 
võõrsil olles kindlasti puudust 
tunnen. Siin on minu kodu. 
Mul jagub häid sõpru, tutta-
vaid või koostööpartnereid 
Võrust Sõrve sääreni. Nende 
uks on mulle alati avatud. Soo-
vin siis puhata või väikest 
tööotsa korraldada,“ rääkis ta. 
Ometi mõistab naine neid, kes 
olude sunnil on pidanud välis-
maale elama asuma. Oma lap-
si innustab ta samuti: „Käige, 
aga tulge siia tagasi. Võõraste 
maade uurimine ja avastami-
ne on väga rikastav. Samuti on 
oluline omada suhteid ja kon-
takte teistest riikidest.“
Tiia Paisti vanim tütar oli aasta 
vahetusõpilasena Hollandis. 
„Ma ei näinud teda terve aas-
ta, kui tagasi tuli, oli ta saanud 
täiskasvanuks. Sellest ajast tä-
naseni on talle jäänud väga to-
redad sõbrad ja vahetuspere, 
kellega aeg-ajalt suhtleb. “

Tiia ja tütred
Tiia Paist on kasvatanud oma 
viit tütart enamiku ajast üksi, 
aga ta ei arva, et see oli tema 
jaoks raske. „Mu tütred on ise 
kasvanud. Ma pole ema, kes 
käiks lastel järel, ma pole nen-
de eest planeerinud, mõelnud 
ja otsustanud. Neid pole pida-
nud millekski sundima. On as-

ju, milles olen näidanud oma 
eeskuju või kaasanud oma te-
gevustesse.“
„Lasen lastel palju asju ise ot-
sustada,“ jätkas ta. „Ainus, mi-
da ma alati soovitan: võta ae-
ga, mõtle korralikult läbi.“ 
Teise põhimõttena on Tiia 
Paist püüdnud oma lastele an-
da kindlusetunde, et neil on 
alati koht, kuhu tulla. „Nad 
peavad teadma, et ükskõik kus 
nad on või juhtugu mis tahes - 
ma toetan neid ja neil on koht, 
kuhu tagasi pöörduda. Alati ei 
taheta mulle kõike rääkida, 
aga siis on neil õed, kes aita-
vad või toetavad. Me oleme 
hea tiim: appi hakatakse selle-
le, kellel on parasjagu raske. 
Võtan oma lapsi kui partne-
reid, noori naisi. Mina pean 
oma kogemustega olema 
paindlik ja oskama neist aru 
saada. Seda nende ellu sekku-
mata, kõrvalt jälgides.“
Kõik Tiia Paisti tütred on musi-
kaalsed. „Ma küll arvasin, et 
minu kolmandast tütrest Han-
na-Liinast läheb muusika 
mööda: ta valis kaks aastat ta-
gasi oma erialaks siseviimist-
luse Rakvere Ametikoolis. Tä-
naseks on aga selge, et ta on 
mõlemal alal hea ja loomingu-
line. Eriala valik annab lähiajal 
võimaluse praktiseerida 
Prantsusmaal. Selle aasta 8. 

Emaks olemin
Tiia Paist on läänevi-
rulaste seas armasta-
tud meelelahutaja, viie 
tütre (Pille-Riin 23, 
Mari-Ann 21, Han-
na-Liina 17, Emili 13, 
Elis 12) ema ja ülinoo-
ruslik vanaema. „Minu 
tütrel on tütar. Mis 
soost siis veel üks laps 
olla võiks?“ naeris Tiia 
ja lisas: „Saaga jätkub! 
Meil oli isegi koer, kel-
lel kõik kutsikad olid 
emased. Vastassugu-
pool pole meie ellu 
mahtunud.“

Foto: erakogu
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märtsil võttis ta akordioni kät-
te ja mängis. Ilma, et see vara-
semas lapseeas kuidagi huvi 
oleks pakkunud. Tänaseks ole-
me koos, kahe akordioniga, la-
valgi olnud. Arvan, et see tuleb 
emapiimaga kaasa.“
Teiste arvamus Tiiale korda ei 
lähe. Need, keda märgatakse, 
nendest ka räägitakse. „Toime-
tan enese äranägemise ja sise-
tunde järgi.
Muidugi olen kuulnud arvus-
tusi stiilis „võiks kodus oma 
lapsi kasvatada, mitte öösiti 
mööda kõrtse ja pidusid käia“. 
Kes meelelahutuse valdkon-
nas ei tööta, võib-olla ei mõis-
tagi, et tegelikult on see töö 
nagu iga teine.
Lihtsalt tööd saad teha siis, kui 
enamik inimesi puhkab ja sa-
mas puhata siis, kui teised tee-
vad tõsist igapäevatööd. Tege-
likult on aega perega olemi-
seks isegi rohkem, kui näiteks 
emal, kes töötab pikad päevad 
või ööd kuskil kaubandusvõr-
gus.“ 

Saagu valgus projekt
Läbi aegade on Tiia Paistile ol-
nud hingelähedane heatege-
vus. 2006. aastal sai ta innus-
tust „Eestimaa Uhkuse“ auhin-
nagalal, kus teda tunnustati 
Inju lastekodu suvelaagrite 
korraldamise eest. Tänaseks 

on nimetatud lastekodu koli-
nud kokku üheks Vinni Pere-
koduks ja naisel on uued ees-
märgid: toetada vaesuspiiril 
elavaid peresid.
Ta avas „Saagu valgus!“ kauba-
märgi all heategevuskeskuse 
Järvamaal Järva-Jaanis. Lisaks 
sellele käib töö uue keskuse 
avamise kallal Harjumaal Rae 
vallas. 
Organisatsioon annab ka las-
tele võimaluse osaleda tasuta 
huvitegevuses. „Sellest on ku-
junemas minu igapäevatöö, 
sest ideid, mida realiseerida 
on veel küllaga,“ märkis Tiia 
Paist.
„Alati lähtun lastest ja nende 
heaolust peredes. Vanemaid ju 
tihtilugu ei muuda, aga on ka 
erandeid.
Mulle läheb korda teadmine, 
et saan mõnele lapsele kätte 
näidata teeotsa, mida täiskas-
vanu sekkumiseta poleks ta 
kunagi leidnud. Ja see on palju 
väärt!“
Armastus on Tiia elus väga 
tähtsal kohal. „Iga naine vajab 
armastust, see on see, mis pa-
neb silmad särama ja annab 
jõudu,“ oli ta täiesti kindel. Na-
gu ka selles, et armastust tuleb 
teadlikult hoida elavana. „Üks 
minu väga lähedane inimene 
on öelnud: armastus on nagu 
lõke. Kui tahad, et see ei kus-

tuks, pead puid juurde pane-
ma. Suhtega peab tegelema, 
päris ise-enesest ei juhtu mi-
dagi. Suhtes on ikka kaks poolt 
ja mõlemad peavad soovima 
koos edasi minna.“
Tiia Paist on abielu pooldaja. 
„Ma arvan, et iga naine unis-
tab abiellumisest. Ja kui mees 
ei taha suhet seaduslikult vor-
mistada, siis mõtlen, et mis 

mul siis viga on, et naiseks ei 
sobi. Samas ei ole ma päris 
nõus sellega, et elada tuleb 
hambad ristis, heas ja halvas 
kuni surm lahutab. Kui suhe 
enam ei toimi, siis tuleb lahu-
tada ja edasi liikuda. 
Tiia ise on olnud kaks korda 
abielus. „Mõlemad oma abi-
elud lahutasin sõbralikult. 
Läksime koos, vormistasime 

paberid ja soovisime üksteise-
le head.“

Olge oma
soovidega ettevaatlikud
„Olge oma soovidega ettevaat-
likud, sest need võivad täide 
minna. Ja täituda mitte 100, 
vaid 200 protsenti. Minul on 
küll nii olnud, et vaevalt jõuan 
midagi mõelda, kui see juba 

ne on  lihtsam kui arvatakse
juhtubki. Mõttel on tugev 
jõud. Näiteks mõtlesin, et 
võiks veel ühe lapse ilmale 
tuua. Ühel hetkel lihtsalt tekkis 
oht, et kõik lapsed on korraga 
suured ja minule jääb vaid „ 
koju ootamise rõõm“. Otsisin 
riigitöö, planeerisin emapalka. 
Kui olin poes parasjagu titekä-
ru hinnauuringut tegemas, he-
listas mulle tütar ja teatas, et 
ma saan vanaemaks. Otsus oli 
tehtud: minust saab hea vana-
ema, mitte uuesti noor ema. 
Tänaseks on armas, punaste 
juustega Annabel juba kahe-
ne. Ja meil on koos väga tore.“
Vaimseid praktikaid Tiia Paist 
ei viljele, kuid enda tasakaalus 
hoidmiseks käib ta palju loo-
duses. „Loodus on mulle tõesti 
tähtis, armastan taimi ja nõi-
ajooke. Ilmselt olen ma selline 
naine, kes keskajal oleks tule-
riidal ära põletatud.“ Emade-
päevad mööduvad Tiia ja ta 
tütarde jaoks tavaliselt töö tä-
he all. Ta suutis meenutada 
mõnda üksikut korda, kus sel-
lel ajal pole neil olnud kont-
serte. Emadepäeva aegu on 
Tiia Paistil ka sünnipäev ning 
ta tunnistab, et tihti jääb ema-
depäev tema oma peres ta-
gaplaanile. Küll aga ei unusta 
ta sellel päeval oma ema ja ta 
ütleb, et emadepäev on aus-
tusavaldus oma emale.
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Marko Maasik

„Tomatitaimede kasvatamise 
peab ajutiselt tagaplaanile lük-
kama,“ rääkis Talu. „Müüjaid 
on palju ning Eesti tarbija on 
harjumustes kinni, eelistades 
ühte-kahte aastaid kasvatatud 
sorti. Minu tomatitaimi on tu-
rul raske müüa, sest just neid 
kahte sorti ei ole, aga pakun 
üle 25 uue tomatisordi. Hea 
meel on selle üle, et need, kes 
on korra julgenud vanadest 
harjumustest loobuda, taha-
vad edaspidigi midagi uut ja 
nõnda saan juba sügisel telli-

Armastus õite 
Kui laupäeva hommi-
kul Rakvere turule 
minna, võib silma jää-
da tomatitaimede ja 
lillepottide taga seisev 
tagasihoidlik 19aasta-
ne noormees. Andre 
Talu on Plantest Grupp 
OÜ tegevjuht, kes on 
taimekasvatusega tege-
lenud juba üle kuue 
aasta. Laia sordivaliku-
ga soovib ta murda 
Eesti taimekasvatuses 
ja -müügis nii levinud 
konservatiivsust.

musi kindlatele sortidele ja ko-
gustele.“

Kõik sai
alguse suvelilledest
Andre Talu oli 12aastane, kui 
temas tärkas suurem huvi lille-
de kasvatamise vastu. Alguses 
olid suvelilled. „Eks see too-
kord ikka õite ilu oli, mis mind 
nõnda motiveeris,“ täpsustas 
noormees. 

Suvelilled ammendasid end 
poisi jaoks aga üsna ruttu. Hu-
viorbiiti lisandusid püsililled, 
millega tegelemine nõudis ju-
ba suuremat pühendumist. 
Hostad olid esimesed lemmi-
kud, millega ta katsetama hak-
kas. „Esimesed hostad läksid 
aia taha, kuna paljundasin 
neid nii, et lilled ei juurdunud-
ki. Aga just nii – katse- ja eksi-
tusmeetodil – hakkasidki ko-

gemused vaikselt tulema.“ 
Isetegemine on andnud And-
rele julgust edasi minna ja kat-
setada. „Näiteks suvelilledega 
on nii, et kui tuleb aeg neid 
kärpida ja ladvata, siis seisab 
ema või vanaema laua ääres ja 
ütleb, et lill on ikka liiga ilus, et 
nii teha. Aga muud ei jää ju üle 
– peab lihtsalt,“ laiutas noor-
mees käsi.
Kuigi lillede kasvatamine oli 

Andre Talu kasvuhoone on lilli täis maast laeni. Fotod: Marko Maasik

Emadepäeva
tähistatakse Tapal pereüritusega
Liikumispäeval saavad nii väikesed kui suured läbida paariki-
lomeetrise ringi Tapa kergliiklusteel, osaleda õnneloosis ja 
mekkida suppi.
Liikumispäev toimub pühapäeva keskpäeval hoolekandeküla 
ümbruses olevatel uutel kergliiklusteedel. Valida saab kahe- 
või kolmekilomeetrise distantsi vahel, aega ei võeta. Kõik osa-
lejad saavad meene, õnneloosis osalemiseks saab end kirja 
panna alates 11.15-st.
Start ja finiš asub Ambla maantee ja Paide maantee ristumis-
nurgas ringtee vastas. Ürituse korraldab Tapa vallavalitsus 
koostöös Kadrina huviklubiga Nelson, samuti löövad kaasa 
vabatahtlikud. Järgmine rahvaspordiüritus Tapa vallas toi-
mub septembris, kui rahvasportlased saavad osaleda rahva-
jooksul ja kepikõnnimatkal.
Valla kultuurinõunik Indrek Jurtšenko sõnul loodavad korral-
dajad, et liikumisaastal tärkab inimestes liikumistuhin ja 
teadmine, et kui ise oma keha ei liiguta, siis ei 
tee seda keegi teine. „Selle võrra oleme ju lõpuks tervemad ja 
õnnelikumad. Põhiline, et igaüks natukenegi oma tervise hu-
vides end liigutab,“ ütles Jurtšenko.
Ning reedel, 9. mail toimub Tapa Gümnaasiumi juures traieli-
sõidu demonstratsioonesinemine. Sel meelelahutuslikul ta-
suta üritusel saab kuulata koolibände ja tutvuda võidusõidu-
kartidega. Ürituse algus kell 17.

Tõnu Lilleorg

Vinni vallamajas
saab näha lasteaedade kevadnäitust
Vinni Vallavalitsuse haridusnõuniku Margit Diitsu sõnul on 
Vinni valla viie lasteaia ühisnäitus kujunenud kenaks tradit-
siooniks ja üheks väljundiks nii lastele kui lasteaedadele, kus 
nad saavad oma töid näidata. „Laste fantaasiarikkad pildid 
rõõmustavad ka vallamaja rahvast ja vallamaja külalisi,“ ütles 
ta.
Näitust korraldavad lasteaiad kordamööda, tänavu on järg 
Vinni „Tõrukese“ käes. Näitus on väljas valla koridori seintel 
ja jääb avatuks maikuu lõpuni.

Hilje Pakkanen

Perekonnaseisuametnikud
tutvusid Venemaal kolleegide tööga
Eesti Perekonnaseisuametnike Kutseliit koostöös Tallinna 
Arendus- ja Koolituskeskusega korraldas oma liikmetele 24.-
27. aprillini õppereisi Peterburisse, kirjutab Lääne-Viru Maa-
valitsuse kodulehekülg. Visiidil osalesid ka Lääne-Viru Maa-
valitsuse perekonnaseisuametnik Anneli Riim ja rahvastiku-
registripidaja Eve Prillop.
Eesmärgiks oli saada informatsiooni Venemaa uuest pere-
konnaseadusest tulenevatest muudatustest. Käsitletud tee-
mad puudutavad Eestis elavat üsnagi suurt Vene kogukonda, 
kelle dokumendid paiknevad meie arhiivides ja on seotud 
seeläbi Eesti perekonnaseisuametnike igapäevaste tööüles-
annetega.
Samuti on Peterburis alati elanud suur kogukond eestlasi 
ning seega asub ka Venemaa arhiivides hulgaliselt Eesti ini-
meste perekonnadokumente. Näiteks Eesti Jaani kiriku meet-
rikaraamatud on säilinud ja asuvad Leningradi oblasti arhii-
vis. 
Kroonlinnas tutvuti sealse paberarhiiviga, mis jättis osalejate-
le korrektse ja kõrgetasemelise mulje.
Visiidil osalenud Anneli Riimi sõnul oli positiivseks üllatu-
seks, et ka Peterburi linna perekonnaaktid on suures osas di-
gitaliseeritud. Huvitavaks kogemuseks pidas ta sealsete pere-
konnaseisutoimingute tseremoniaalset poolt, näiteks piduli-
kul sünni registreerimisel uue kodaniku riigihümniga tervita-
mist.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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vastu tõi elukutse
esialgu tema jaoks vaid hobi, 
tulid just siis esimesed kontak-
tid praegusel tegevusalal. Teis-
melisena alustamine oli raske, 
kuid mõne olukorra tagantjä-
rele meenutamine toob siiani 
naeratuse näole. „Mäletan, et 
suvelilli kasvatades oli ühel 
hetkel potte juurde vaja. Kaks-
teist või kolmteist, vana ma siis 
olin, läksin kohe Scheteligi, 
ühe Eesti suurima edasimüüja 
jutule,“ rääkis Talu. „Seal vaa-
dati mulle küll alguses otsa, 
kas ma mitte valesse kohta ei 
tulnud.“

Asjaarmastajast
ettevõtlusesse
Mõte taimekasvatusest ela-
tusallikas luua liikus Andre Ta-
lu peas varemgi, aga tugeva 
tõuke andis selleks gümnaa-
sium. Rakvere Gümnaasiumi 
majanduse õppesuunal õppi-
des pidi ta osana koolitööst 
kirjutama äriplaani. Juba te-
gutseva taimekasvatajana oli 
teemavalik lihtne.
Äriplaani koostamine lisas se-
nisele tegevusele uue mõõt-
me. Gümnasist pidi hakkama 
mõtlema, millest ta täpsemalt 
unistab ja kuidas soovituni tu-
levikus võiks jõuda. Kirjutami-
ne võttis aega, kuid nii enda 
kui ka õpetaja arvates tuli 

plaan hästi välja.
Möödunud sügisel astus noor 
ettevõtja (aasta varem oli Talu 
juba asutanud osaühingu 
Plantest Grupp ja avanud 
e-poe oma istikute müügiks) 
Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kooli. Seal oma äriplaani esit-
ledes sai ta sellele juba põhja-
likuma hinnangu. Peale kon-
sultatsiooni õppejõuga kavat-
seb Talu taotleda toetust Plan-
test Grupi tegevuse laiendami-
seks.

Laia valikuga konser-
vatiivsust murdma
Rakveres Kunderi tänaval asu-
va eramaja hoovis, kus Andre 
Talu taimi kasvatab, võib 300 
ruutmeetrilt leida rohkem kui 
400 sorti püsililli, ilupuid ja –
põõsaid umbes 70 liigist. Li-
saks suvelilled, mida on üle 20 
liigi.
Sortimendi suurus ongi üks 
Plantest Grupp OÜ tegevuse 
tugevamaid külgi. Eestis tegut-
sevate teejuhtidena näeb noor 
ettevõtja hetkel Juhani Puu-
kooli ja Hansaplanti. Esimese 
puhul toob ta tugeva argu-
mendina välja kogused, teisel 
kvaliteedi. 
Võimalust niivõrd tugevate ja 
kaua turul olnud võistlejate 
seas ellu jääda Andre Talu siis-

ki näeb. „Kuna taimi paljun-
dan ise, ei ole mul suurt orga-
nisatsiooni ega sellega seon-
duvaid kulusid, saan pakkuda 
paremaid hindasid.“
Noore ettevõtja peas on kindla 
kuju võtnud ettevõtte tegevuse 
laiendamine üle Eesti. „Meil 
on mitmeid maakondasid, kus 
turul on piisavalt vaba ruumi,“ 
sõnas Talu. Suurtest poodidest 
on saada odavaimat, Hollan-
dist imporditud hostat, Kun-
deri tänava hoovis kasvab sa-
mas üle 80 Eesti kliimasse so-

biva sordi. Andre Talu müüb 
vaid taimi, mis on end meie 
kliimas tõestanud. „Kõik tai-
med, mida siin hoovis näha 
võib, on vähemalt ühe talve 
üle elanud ja oma elujõulisust 
näidanud.“
“Ei, viljapuude kohta ära küsi!” 
raputas Andre küll pead, ent 
silmades lõi särama huvi mõt-
te vastu. “Loomulikult tahak-
sin neid pookida. See on minu 
jaoks täiesti uus maailm, aga 
see on veel tulevik!”

Uskumine tõi edu
Liivika Ivanov, Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ettevõtluse ja 
äriplaani õppejõud:
Esialgne töö, mille Andre mulle ülevaatamiseks andis, oli te-
gelikult põgus ja äriidee üldine kirjeldus, mitte äriplaan 
nõutud vormis. Läbivalt on tööst jäänud meelde sõna 
„taim-materjal“. Õppejõuna tekitas see mitmeid küsimusi. 
„Taim-materjal“, mis see täpselt on - puu? põõsas? maitse-
taim? väike? suur? kuidas? miks? kellega? mida? jne?
Oli vaja lahti seletada, mis täpselt. Andre enda jaoks oli see 
nii igapäevane ja tal oli raske (ehk isegi pigem kummaline) 
seda kõike väga detailselt paberile panna. Mis mõttes ei tea, 
mis on „taim-materjal“? Usun, et mitmel korral, kui noor-
mees jälle ja jälle pidi äriplaanis midagi täiendama või lisa-
ma, mõtles Andre, miks ta peab kõik kirja panema, sest see 
ju nii loomulik ja igapäevane. Andre sai sellega aga väga ke-
nasti hakkama.
Tänaseks päevaks on Andrel valminud täiesti korralik 
äriplaan: üksikasjalik kirjeldus tegevusest, personalist, 
klientidest, konkurentidest, eesmärkidest, tegevusplaanist, 
toodetest, ettevõtte nõrkadest ja tugevatest külgedest, riski-
dest ning turundusplaan ja kolme järgneva aasta 
finantsprognoos. Märtsis toimus Mõdrikul koolisisene võist-
lus „Idee teoks 2014“, kus Andre võitis äriplaanide kategoo-
rias esikoha.
Andre on ehe näide, kuidas „dreams come true“, kui enda 
ideesse uskuda ja teha kõike suure hoolivuse ja eesmärgi-
kindlusega. Inimene ise peab tahtma ja uskuma, sest sundi-
da ei saa ega tohigi. Noortele tuleb anda võimalus ise otsus-
tada, ise midagi ära teha ja neid niimoodi juhendada, et nad 
ei märkagi kui asi on selge. Me saame ainult suunata ja sel-
lest on Andre vägagi õppust võtnud. Oleks ainult rohkem 
selliseid tublisid ja ettevõtlikke noori, kes teevad vabatahtli-
kult rohkem kui palutud!

Kunderi tänava tagahoov on kaetud pikkade potiridadega.
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Kontoritehnika Hoolduskes-
kus OÜ, mis nagu nimigi ütleb, 
tegeleb kontoritehnika hool-
damise, aga ka müügiga, laie-
neb Rakveres seniselt ühelt 
pinnalt kahele: uus salong 
avatakse aadressil Vilde 14, sa-
mal pinnal, kust hiljuti kolis 
välja Küttesalong.
„Vana asukoht aadressil Laada 
41 jäi ammu kitsaks,“ põhjen-
das Kontoritehnika Hooldus-
keskus OÜ juhataja Andre Pro-
nin. „Uued ruumid on suure-
mad ja avaramad, mis võimal-
dab meil rohkem ka kaupa 
pakkuda. Aga ka vana kontor 
jääb alles, lihtsalt seal osutata-
vad teenused muutuvad pi-
sut.“
Kontoritehnika Hoolduskes-
kus OÜ alustas omal ajal prin-
terite ja koopiamasinate tindi- 
ning tahmakassettide täitmi-
sega. „See on jätkuvalt meie 
põhitegevus, kuid aja jooksul 
on teenuseid juurde tulnud,“ 
mainis Pronin. „Tegeleme ka 
arvutite, printerite ja koopia-
masinate remondiga. Oleme 

arvutitootja Ordi sertifitseeri-
tud partner, mis tähendab, et 
müüme nende arvuteid ja tee-
me kohapeal ka garantiire-
monti ning hooldust. Lisaks 
pakume koopiapaberit, peh-
met paberit ja veel mitut kulu-
kaupade toodet nii firmadele 
kui ka eraisikutele.“
„Müüme ka kvaliteetseid ärik-
lassi kasutatud sülearvuteid, 
mille valik on meil Rakvere 
suurim,“ jätkas ta. „Samuti pa-
kume printereid, võrgutooteid 
ja muud IT-kaupa.“
Konkurentsi arvutite hoolda-
mise ja parandamise turul 
hindas Pronin tugevaks. „Meil 
on Rakvere suurim hooldus-
tehnikute meeskond, ja tee-
nindame erakliente ning ette-
võtteid nii meie salongis kui ka 
kliendi juures,“ kinnitas Andre 
Pronin. „Haldame arvutivõr-
kusid, servereid ja kõike muud 
ning enamikule IT-probleemi-
dele saab meie juurest alati la-
henduse.“

Aivar Ojaperv

Kontoritehnika 
Hoolduskeskus
kolis suuremale 
teeninduspinnale

Huvikoolidele on kevad aeg 
näidata ette talvel õpitu. Ehkki 
tantsimine, laulmine ja pilli-
mäng võivad ka iseenesest 
naudingut ja rahuldust pakku-
da, on oma töö tulemuste pub-
likuga jagamine siiski väärtus 
omaette.
Kaurikooli balletiklassi hooaja 
tippsündmus on tulekul sel 
nädalavahetusel Jõhvi balleti-
festivali raames. „Me tahame 
inimestele näidata, kuhu on 
kulunud meie aeg ja nende ra-
ha,“ naeris Kaurikooli juht An-
ne Nõgu. „Kevadkontserte 
võib teha väga erinevalt, näi-
teks kooli saaliski. Aga meie 
otsustasime ühest hetkest, et 
see suur töö väärib enamat ja 
suurt lava.“
„Meie balletigala eesmärk on 
anda kõigile lastele võimalus 
suurel laval tantsida ning näha 
seda, kuhu neil on areneda, 
edasi minna. Me alustame kõi-
ge väiksemate, 4-aastaste tant-
sijatega ja gala lõpetavad Tal-
linna Balletikooli noored. 
Meie väikesed ja nende vane-
mad saavad seda kõike näha,“ 
ütles Nõgu, avaldades lootust, 
et vanemad oma võsukestega 
pärast nende etteastet mine-
ma ei hiili. 
Jõhvi kontserdimaja koostöös 
Kaurikooli ja Rakvere kultuuri-
keskusega jõuab Rakverre Jõh-
vi balletifestivali eriprogramm. 

Maris Marko

Kirppar on Jaama tänaval 
raudteejaama lähedal asuv 
kauplus, mis oma 400 ruut-
meetril pakub kümnete ini-
meste kaupa. Sel nädalal tä-
histab Kirppar oma esimest 
sünnipäeva.
Kirppar ei ole komisjonikaup-
lus, kaubalt vahendustasu ei 
võeta. Kirppari perenaised 
Eda Lees ja Elis Käsperson on 
toimimispõhimõtted üle võt-
nud Soome kirbuturgudelt. 
Inimesed rendivad kaupluses 
müügipinna ning müüvad seal 
just neid asju ja sellise hinna-

Kirppar saab aastaseks

Baleriinid näitavad töö vilju

Kevadine suurpuhas-
tus ja kappide korista-
mine võib nii mõneski 
kodus lagedale tuua 
hulga unarusse jäänud 
ja tegelikult üleliigset 
kraami. Neist asjadest 
lahtisaamiseks on eri-
nevaid võimalusi, kor-
ralikke asju ära visata 
aga ei tasuks. Üsna 
praktilist viisi asjade 
taaskasutusse suuna-
miseks pakub Rakve-
res asuv tubane kirbu-
turg Kirppar.

ga, nagu neile 
parajasti meel-
dib. Üks müügi-
laud on 130 cm 
pikkune, sinna 
saab riputada 
riideid (riide-
puud on Kirp-
pari poolt) ning 
paigutada asju 
ka lauale. Müü-
gilaua rent 
üheks nädalaks 
on 10 eurot.
Oma esimest 
tegutsemisaas-
tat hindavad 
Elis ja Eda edu-
kaks. „Inimesed 
on meid väga 
hästi vastu võt-
nud, nii müüjad 
kui ostjad.“ Pea-
miselt müüakse 
Kirpparis rii-
deid ning jalatseid, aga üha 
rohkem tuuakse müüki maja-
pidamistarbeid, nõusid, kodu-
masinaid. „Tuua võib tõepoo-
lest ükskõik mida,“ rõhutas 
Elis Käsperson. Suurte asjade 
puhul tasub muidugi eelnevalt 
ruumi osas kokku leppida.
Lisaks kasutatud asjadele on 
müügis üsna palju ka uusi, nii 
rõivaid kui ka näiteks voodipe-
su või köögitarbeid, aga ka kä-
sitööd. Väärtuslikumad asjad 

pannakse vitriini või müüjate 
selja taha riiulile.
Lauda võib rentida nii lühe-
maks kui pikemaks ajaks. Kõi-
ge staažikamad müüjad on 
Kirpparis lauda pidanud poe 
avamisest saadik. Samuti on 
võimalik müügipinda rentida 
mitme peale.
Aeg-ajalt korraldab Kirppar 
heategevusaktsioone. Viimati 
võeti inimestelt vastu ülearu-
sed riided, mida pärast laua 

rendiperioodi lõppemist 
enam ära ei soovitud viia, 
müüdi need maha ja saadud 
raha eest viidi tarvilikke asju 
lemmikloomade varjupaika. 
„Viisime konserve ja kassiliiva, 
nagu nad ise soovisid,“ rääkis 
Eda Lees. „Sügisel teeme kind-
lasti uue kampaania, inimesed 
võtsid selle väga hästi vastu.“ 
Uusi ja korralikke annetatud 
asju oleme viinud hooldeko-
dusse ja lasteaeda. Pidevalt 

Foto: Maris Marko

Kirppar annetusi siiski vastu ei 
võta, nii et tasub jälgida erirek-
laami, mida on kõige lihtsam 
leida Facebookis või kauplu-
ses.
„Meile meeldib see töö, meel-
dib suhelda. Siin käib nii palju 
inimesi ja nad on nii rõõmsad, 
kui midagi leiavad,“ kiitis Eda 
Lees. „Ma kolisin ekstra Tallin-
nast siia, et teha oma tädiga 
kirbuturg,“ naeris Elis Käsper-
son.

Alguses avati Kirppar ettevaat-
likult poole väiksemana, aga 
üsna pea selgus, et jätkub nii 
müüjaid kui ostjaid ning ava-
rusel on oma eelised. Riiulite 
vahel on ruumi liikuda ning 
rajatud on diivanite ja mängu-
asjadega nurk, kus lapsed saa-
vad mängida ja mehed ajakir-
ju lugeda, sellal kui daamid 
kaubavalikut lappavad. Tõsi 
küll, üha rohkem tuuakse 
müüki ka neid asju, mis mees-
telegi võiksid huvi pakkuda. 
Aga kuivõrd kaup vahetub pi-
devalt, tuleb ikka ise käia olu-
korral silma peal hoidmas.
Ostuhuvilistel tasub sularaha 
ligi võtta, sest pangakaardiga 
maksta ei saa. Lähim panga-
automaat asub võrdlemisi lä-
hedal, Tallinna tänaval. Ena-
masti on kirbuturul tegemist 
üsna väikeste summadega. 
„Kõige odavamatel asjadel on 
hinnasildil kirjas 0 eurot, kõige 
kallim on olnud 180 eurot 
maksnud hiigelsuur monitor,“ 
meenutas pererahvas.
Tööpäeviti on kirbuturg ava-
tud kella 11-18, laupäeviti 10-
15. Kirppar asub aadressil Jaa-
ma tn 21, Würthi maja teisel 
korrusel. Sünnipäeva peetakse 
10. mail, külalistele pakutakse 
torti-kringlit ja morssi.

Elis Käsperson (vasakul) ja Eda Lees ootavad sünnipäevalisi laupäeval alates kella 10st.

10. mail kell 12 toimub Rakve-
re Teatris Rakvere laste balleti-
gala. Gala esimeses osas esita-
vad Kaurikooli balletiklass ja 
Kaurikooli ajaloolise tantsu 
ansambel proloogi P. Tšai-
kovski balletist „Uinuv kauni-
tar“. „Õukond tähistab 
kauaoodatud väikese printses-
si sündi, toimuvad ristimispi-
dustused. Kingitusi toovad 
head haldjad, aga ööhaldjas 
Carabosse, kes unustatakse 
peole kutsuda, saabub koos 
oma saatjaskonnaga ning 
neab väikese printsessi ära. 
Carabosse’i tantsib Janis Ga-
rancis, kes tegelikult on kunagi 
ka printsi rolli tantsinud,“ rää-
kis Anne Nõgu. „Laval on 58 
osatäitjat, kõige nooremad 
tantsijad on 5-aastased, vani-
mad on aga näitleja Volli Käro 
ning Janis Garancis.“
Gala teises osas esinevad Kau-
rikooli balletiklass, Zita Errsi 

balletistuudio (Riia), ETA 
Tantsukool (Tallinn) ja Tallin-
na Balletikool. „Eriti hea meel 
on sellest, et Tallinna Balleti-
kooli tantsijate seas on kaks 
meie endist õpilast: Mehis 
Saaber, kes tänavu lõpetab, 
ning Darina Mamedguseino-
va,“ rõhutas Nõgu.
Pühapäeval toimub aga Jõhvis 
balletifestivali lastegala, kus 
teiste seas astuvad üles Kauri-
kooli balletiklassi vanemad 
neiud, kellega Dagmar Rang-
Saal lavastas A. Adami „Gisel-
le’i“ ainetel Kevadhaldja tant-
su.
Laupäevane etendus Rakveres 
on pühendatud Kaurikooli 
balletiklassi kauaaegse õpetaja 
Janis Garancise eelseisvale 70. 
juubelile. „Janis on meiega 
koos töötanud 14 aastat. Ma 
olen kindel, et ta on sellise tä-
helepanu ära teeninud,“ mär-
kis Nõgu, öeldes, et nende aas-
tate jooksul on Garancisel ol-
nud sadu õpilasi.
Eile avati Art Cafes näitus „Ja-
nis Garancis – tantsija, lavasta-
ja ja pedagoog“. Fotonäitusel 
on kujutatud nii lavarolle, la-
vastusi kui ka õpilasi läbi aega-
de. Lisaks fotodele näeb näitu-
sel videolõike Janis Garancise 
lavarollidest. Näitus jääb Art 
Cafesse maikuu keskpaigani.

Maris Marko
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JURIST
  ANNAB NÕU

Töö

Lugeja küsib: Õpetaja töö-
tab koolis nii õpetaja kui ka 
laborandina ja tal on nende 
tööde tegemiseks sõlmitud 
kaks töölepingut. Tema 
puhkuse pikkus kalend-
riaastas on õpetajana 56 ka-
lendripäeva ja laborandina 
28 kalendripäeva. Kui pikk 
on sellise töötaja puhkus, 
kas 28 või 56 päeva?

Vastab Põhja inspektsioo-
ni tööinspektor-jurist Kaia 
Taal.
Töölepingu seaduse (TLS) § 
55 järgi eeldatakse, et tööta-
ja iga-aastane puhkus on 28 
kalendripäeva (põhipuh-
kus), kui töötaja ja tööandja 
ei ole leppinud kokku pike-
mas põhipuhkuses või kui 
seadus ei sätesta teisiti. Ha-
ridus- ja teadustöötaja põ-
hipuhkus on eelduslikult 
kuni 56 kalendripäeva (TLS 
§ 58). Töötajal on õigus töö-
lepingus ettenähtud ja sea-
dusega kooskõlas olevale 
põhipuhkusele, mida an-
takse töötatud aja eest (TLS 
§ 68). Kui töötajal on mitu 
töölepingut, on tal õigus 
puhkusele iga lepingu koh-
ta eraldi. See tähendab, et 
kui töötajal on erinevate 
töölepingutega õigus nii 
28-päevasele kui 56-päeva-
sele põhipuhkusele, siis on 
tal õigus mõlemale puhku-
sele. 
Töölepingu seadus ei sätes-
ta, kuidas mitme töölepingu 
alusel kasutatavat puhkust 
ajaliselt sobitama peab, 
kuid tulenevalt puhkuse 
eesmärgist on erinevate 
tööandjate puhul mõistlik 
arvestada töötaja puhkuse 
ajaga teises töökohas, et 
töötaja ei käiks puhkuse ajal 
teises kohas tööl, vaid puh-
kaks. Kui mõlemad tööle-
pingud on sõlmitud sama 
tööandjaga, on selline olu-
kord lihtsamalt lahendatav 
ja tööandja saab arvestada 
ainult enda ettevõtte vaja-
dustega puhkuste ajal.
Kui puhkuste kasutamises 
samal ajal ei jõuta kokku-
leppele, siis võib juhtuda, et 
töötaja puhkab näiteks õpe-
taja ametist 01.07. kuni 
26.08. (56 kalendripäeva) ja 
laborandi ametist alates 
27.08. kuni 23.09. (28 ka-
lendripäeva) ning sellist pe-
rioodi, kus töötaja ei peaks 
üldse töötama ja saaks mõ-
lemast tööst puhata, ei teki-
gi. Kindlasti pole see aga 
puhkuse eesmärki silmas 
pidades õige.
Seega on kahe töölepinguga 
töötaval töötajal õigus mõ-
lema lepingu järgsele puh-
kusele, mis nende võimali-
ku kattuvuse korral võib ol-
la erineva pikkusega ehk nii 
minimaalselt 56(sealhulgas 
28) kalendripäeva kui ka 
maksimaalselt 56+28 ka-
lendripäeva (töötades sa-
mal ajal siiski teisel tööl).

Kuulutaja

AS KredEx Krediidikindlustu-
se juhatuse esimees Meelis 
Tambla ütles Tallinnas toimu-
nud Euroopa Komisjoni poolt 
korraldatud maksete teemali-
sel seminaril peetud ettekan-
des, et nõuded ostjate vastu on 
ettevõtte jaoks samasugune 
vara nagu näiteks ehitised ja 
seadmed ning nende kindlus-
tamisele tuleb pöörata seni-
sest suuremat tähelepanu.
„Maksmata arvete kindlusta-
mine hoiab ettevõtetel ära 
kahjud, mis tulenevad maksja-
te pankrotist või pikaajalisest 
võimetusest oma kohustusi 
täita. Ettevõtted ei peaks kulu-
tama aega sissenõudmiste-
le või ootamatute käibevahen-
ditega seotud probleemide la-
hendamisele, vaid keskendu-
ma põhitegevusele - arenda-

ma tooteid ja teenuseid, et tõs-
ta pidevalt oma konkurentsi-
võimet. Kindlustamist kasuta-
vad üha enam nii suured kui 
ka väikesed ettevõtted ja see ei 
ole kuigi kulukas - näiteks võib 
maksta 50 000 eurose kauba-
saadetise makseriskide kind-
lustamine Euroopas ligikaudu 
alates 0,3% ehk ca 150 eurot. 
Mida väiksemad on ettevõtte 
müügimarginaalid, seda kee-
rulisem on ettevõttel ootama-
tult ilmnenud kahju tagasi tee-
nida. Toodud näite puhul tä-
hendaks aga 50 000 eurone 
kahjudesse kantud lootusetu 
nõue 10% müügimarginaali 
juures ettevõttele vajadust lei-
da kohe vähemalt poole miljo-
ni euro väärtuses uusi müügi-
võimalusi, et säilitada oma fi-
nantspositsioon,“ ütles Tamb-

la.
Müüja poolt pakutud makse-
tähtaeg on ostja jaoks üks oda-
vamaid finantseerimisallikaid 
ja mõnikord venitatakse mak-
sete tasumisega väga pikalt. 
„Loomulikult peab ostjatele 
maksetähtaja võimaldamine 
olema läbimõeldud tegevus, 
oluline on teha seda usaldus-
väärsete partneritega. Maan-
damata krediidiriskides peitu-
vad ohud ettevõtte 
finantspositsioonile. Kaasaeg-
ne lahendus on kasutada selli-
sele tegevusele spetsialiseeru-
nud kindlustusseltsi või vähe-
masti tasuks seda kaaluda,“ li-
sas Tambla.

Kuulutaja

Terviseameti keskkonnatervi-
se uuringute keskus plaanib 
Virumaal läbi viia uuringu 
„Joogivee kvaliteedi ja tervi-
seohutuse hindamine salvkae-
vudes ja isiklikes veevärkides“. 
Uuringu eesmärk on uurida 
salv- ja puurkaevude (vee tar-
bimine alla 10m3/ööpäevas) 
joogivee kvaliteeti, võttes alu-
seks järgmised kvaliteedinäi-
tajad: keemilise – ja üldreostu-

se indikaatorid (mangaan, 
raud, sulfaat või nitrit, nitraat, 
ammoonium, naftasaadused), 
mikrobioloogilised indikaato-
rid (E.coli ja enterokokid) ja 
valikuliselt pestitsiidide jääki-
de, fenoolide ning benseeni si-
saldus. 
Veeproovide planeeritav ko-
gumisperiood on mai-juuli 
2014. Kõik osalejad saavad ta-
gasisidet vee kvaliteedi kohta. 

Tulemused väljastatakse pro-
tokollina ning probleemide 
esinemisel joogivee kvalitee-
dis saadetakse lisaks ka kaas-
kiri. Avaldusi salv- ja puurkae-
vude oodatakse hiljemalt 18. 
maiks. Kontakt ja lisainfo 
Gültšara Karajeva, tel. 6943 
527; e-mail: gultsara.karaje-
va@terviseamet.ee.

Kuulutaja

Ettevõtjad peaksid nõudeid ostjate
vastu kindlustama sarnaselt muule varale

Terviseamet hakkab uurima vee kvaliteeti
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Hillar Kohv

Rednar Annus, kust olete pä-
rit?
Sündisin 1970. aastal Tallin-
nas. Mul on poolvend Peeter, 
kes on turunduspsühholoogia 
ja marketingiuuringute spet-
sialist, ühtlasi ka aktiivne ho-
bimatkaja, ning noorem vend 
Amar - assüroloog ja teadlane. 
Lapsepõlves unistasin saada 
meremeheks, tahtsin reisida ja 
maailma näha. Olen ametli-
kult poissmees, kuid elan püsi-
suhtes. Lapsi pole.

Millal alustasite näitlejatöö-
ga ning milline oli esimene 
roll?
Näitlemisega alustasin näite-
ringis 14-15aastaselt, avalikku-
se ees oli esimene roll vist 
Pal-tänava poistes, kus olin al-
gul koos Jaagup Kreemiga Ne-
meczeki osas duublis. Paraku 
kasvasin 1984. või 1985. aasta 
suvel sellest rollist välja ja 
edaspidi kehastasin Cälet. Te-
levisioonis oli minu esimene 
suurem roll T. Williamsi näi-
dendis „Elamiskõlbmatuks 
tunnistatud”, kus mängisin 
tuulelohega poissi.
Teatritükkides ja „seepides“ 
olen kokku teinud 60-70 rolli, 
kui raaditööd ja sketšisaated 
lisaks arvata, siis umbes 100. 
Praegu olen Improteatris ja 
loome igal etendusel uusi ning 
erinevaid karaktereid, kes pea-
le „esietendust“ enam ei taas-
tu ja kelle mängimist peagi ka 
ise ei mäleta. 

Kuidas sattusite Raadio2 saa-
det „Hai“ juhtima?
Tutvusin praeguste kaassaate-
juhtidega siis, kui otsisin auah-
nele Mister Estonia projektile 
tuge. Toe leidmine lõppes pea-
aegu tulemusetult, kuid selle 
käigus tuli poistega jutuks, et 
nad on omast tarkusest teinud 
raadiot Nõmmel ja võiks veel 
proovida. Et mul oli äsja lõp-
penud raadiosaate „La Dolce 
Vita” tegemine R2s, kirjutasi-
me saateprojekti kokku ja pak-
kusime tolleaegsele peatoime-
tajale Leinfeldile.Kokkuleppe-
na sündis öine otsesaade: po-
sid ehk Rebane ja Susi said 
saate, mina püsiväljundi oma 
sketšidele. Hiljem tüdines Re-
bane saate tegemisest, kuid 
kuna Susi soovis meelsasti jät-
kata, hakkasime „Haid“ kahe-
kesi juhtima.

Improteatri näitleja Rednar Annus 
mängiks pigem midagi koomilist
Rednar Annus unistas 
lapsepõlves saada me-
remeheks, et reisida ja 
maailma näha. Näite-
ringi läks ta 14-15aas-
taselt ning näitlejatööd 
teeb Rednar Annus tä-
naseni.

Öise raadio DJ-töö on oma-
moodi. Sa oled paljude unetu-
te jaoks viimane aktiivne suht-
leja.
Valisime alati nädala jooksul 
kõneks olnust ühe läbiva jutu-

teema, mida lahkasime eri 
külgedelt. Et öösel otse-eetris 
kergust saavutada, viisime end 
eelnevalt asjadega kurssi, tegi-
me teemat avavaid intervjuu-
sid ette jms.

See hakkas järjest rohkem pä-
ris ajakirjandusega sarnanema 
ning oma parematel hetkedel 
ta seda ka kahtlemata oli. Mul 
on siiani sahtlis üks kuulaja 
saadetud n-n kuulamispäevik, 

kus kõikide saadete teemad 
kirja pandud. Poiss, kes selle 
saatis, peaks nüüd olema juba 
suur mees.

Kas teil pole tekkinud soovi 
juhtida mõnd telesaadet?
Meediasse on niigi palju pres-
sijaid. Selliste „otste“ tegijaid 
valitakse välja kanalite perso-
nalijuhtide ja produtsentide 
peades. Ma pole sellele isegi 
mõelnud.

Lemmiksaated telerist?
Vahel vaatan ETV dokfilme ja 
AKd. Ei ole lemmikuid.

Mis on teie unistuste roll nii 
teles kui ka teatrilaval?
Mulle meeldiks mängida mõ-
nes uues näidendis või tõlkes, 
kus tabatakse midagi just tä-
nasele vaatajale iseloomulikku 
ootamatust vaatenurgast. Pi-
gem koomikat kui traagilist.

Kes on olnud teie parimad 
näitlejatest partnerid?
Improtrupis on head tegijad, 
vanade sõpradega on ikka jul-
ge mängida - Rüütel, Krall jt.

Mida põnevat meenutaksite 
eelmisest aastast?
2009. aastal alustatud impro-
teatri tutvustamine Eesti pub-
likule on hakanud kandma 
esimesi vilju: hetkel tegutseb 
Eestis püsivalt neli improtrup-
pi, Eesti Improteater jätkab 
neist vanima ja staažikaimana. 
Eetris on käinud juba kolmas 
improteatril põhinev telesaate 
formaat, tellimusesinemised 
ja koolituste tellimused on läi-
nud sagedasemaks.
Meenutamist väärt on ka Un-
gari autori György Spiro eten-
dus “Prah”, millega sai veidi 
ringi sõidetud ja ka Tallinnas 
mängitud, aga mille külalise-
tendusest Ungaris pidime 
näitlejate hõivatuse tõttu kah-
juks loobuma.
2013. aasta suurejoonelise-
maks tööks jäi Paide Wittens-
teini muuseumi tellimusel la-
vale pandud “Kuningate aeg” - 
vabaõhuprojekt kaitseväe or-
kestri ja 25 artistiga. See toi-
mus ajaloofestivali raames, 
mille organiseeris Paide Valli-
torni muuseumi juhataja Ants 
Hiiemaa. Võtsin lavastajana 
arvestatavaid riske, proovi-
deks oli aega vaid nädal, kogu 
stsenaarium tuli koostada nii, 
et seda oleks võimalik stseeni-
kaupa harjutada. Tehniliselt 
küllalt keerukas lahendus pea-
mikrofonide, videoekraani ja 
live-kaamera kasutamisega. 
Tagantjärele on muidugi kah-
ju, et seda eelnevalt salvesta-
tud videopildi ja reaalselt laval 
toimuva ohtliku võitlusstsee-
niga lavastust, mis muuhulgas 
sisaldas ka Tubina aariat “Bar-

bara von Tiesenhusenist”, sai 
mängida vaid korra. See oligi 
nii planeeritud ja ega sellist 
superkoosseisu - Volkonski, 
Jääger, Krall, Männard, 50liik-
meline orkester jne - polekski 
nii väikese eelarve juures roh-
kem kokku saanud kui üheks 
korraks. Kirjutasin lavateksti 
koos Loone Otsaga ja see püsis 
sel ainsal esituskorral minu 
hämmastuseks täiesti koos.
Märkimist väärib ehk ka Eesti 
Väike- ja Projektiteatrite Liidu 
loomine 2013. aastal. Tahame 
etenduskunstide vallas olla 
nõuga toeks neile tegijatele, 
kes suudavad suveräänselt te-
gutseda ja on võimelised vas-
tutust ning riske võtma.

Millised on teie plaanid lähe-
mal ajal ja käesolevaks aas-
taks üldisemalt?
Olen sel kevadel kogunud vä-
lisreisidelt hulga informat-
siooni kaasaegse improteatri 
arengutest ja näen hetkel oma 
ülesandena selle edasiand-
mist. Eesti Improteatri truppi 
tuleb paari liikmega täienda-
da, nende valik läbi kaaluda. 
Sel kevadel vahest veel mitte, 
aga pean plaane näitlejakooli-
tusalaseks uurimustööks, mis 
analüüsiks improvisatsiooni-
teatri meetodite laiemat kasu-
tamist näitlejaõppes. On levi-
nud ja ringlemas mitmeid 
analüüsita heaks kiidetud aru-
saamasid näitlemisest, loome-
meetoditest ja loomingu õpe-
tamisest, mis tunduvad mitte 
lihtsalt ajast ja arust, vaid va-
hel jääb mulje, et need on 
mõeldud praeguse süsteemi 
osi kaitsvalt betoneerima. Sa-
mas on 10 aastaga radikaalselt 
muutunud näitlejate posit-
sioon tööturul, neile avanevad 
võimalused ja seatud ootused.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära öel-
da?
Eesti-taolises väikeriigis on 
võim ja vaim ebamugavalt ti-
hedalt seotud. Sinu töökoht ja 
palk ei pruugi sõltuda sinu 
võimetest või sõnumist, liiga 
tähtis on oluliste otsuste puhul 
korporatiivne kuuluvus. Kusa-
gil kabinetikoosolekul tehtud 
juhmid otsused mõjutavad lii-
ga olulisel määral kõiki inime-
si. Rahvusringhäälingule täies-
ti mittevajaliku uue hoone 
projekteerimise üksikasjadega 
tegeles riigi raha eest mitu ini-
mest mitme aasta vältel, koha-
liku valitsuskoalitsiooni muu-
tus killib ära juba toimima saa-
dud pikaaegsed koostööpro-
jektid jne. Kindlust tuleviku 
suhtes pole tänapäeval kellel-
gi, aga teatud määral võiks 
siiski kärpida poliitilise tahte 
võimet igat sorti koosseisu-
muudatusteks ja kaadripoliiti-
listeks sekkumisteks. 

H
uv

ia
la

d?
 “ Muusikat armastan, midagi lugeda 

on vahel vahva. Kino on samuti 
kuulunud juba lapsest saadik huvi-
de hulka. Sporti püüan regulaarselt 
teha - ujumist, jooksu ja suusata-
mist. Ma olen väga uudishimulik ja 
eks need
huvid-hobid ole ka vaheldunud.
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Teisipäeval toimus Rakvere 
Rattabaasi Rattateisipäevakute 
esimene etapp Hawaii Express 
Jõepere eraldistart, mis on pi-
kima ajalooga harrastusratta-
sõit Virumaal. Distantsiks oli 
traditsiooniline 22 kilomeetri-
ne ring Jõepere-Lasila-Sak-
si-Pariisi-Jõepere.
Vaatamata siravale päikesele 
oli ilm ikkagi vingelt tuuline ja 
kraadiklaas näitas jahedat õh-
tutemperatuuri. Kuid kui star-
tijate rivi sai joonele sirutatud, 
oli see sümpaatselt pikk. 30 se-
kundise intervalliga tormas ra-
jale ligi 40 ratturit. Startijate 
seas oli näha nii ultramood-
said aerodünaamilisi eraldi-
stardirattaid kui ka „tädi Maa-
li“ rahulikke kaherattalisi sõp-
ru - rada oli ju kõigile jõukoha-
ne.
Seekord oli nobedaim ekspro-
fist rattapoodnik Kalle Kriit 
(pildil, Voorema Centrum/
Rattabaas), kes edestas vee-
rand minutiga Raimo Kiviojat 
(RR Siplased) ja üllatusena 
kolmanda aja välja sõitnud 
noorukest Rudolf Metsa Kad-
rinast. Naistest oli nobedam 
Mairis Õispuu (Purustaja/
Giant Rakke).
Vaatamata jahedale õhusooju-
sele oli ratturite meeleolu po-
sitiivne, millele oma panuse 
andis kohalik perenaine Mari-

Rattabaas Rakvere
Rattapäevakud startisid eraldistardiga

na, kes kõigi suureks rõõmuks 
avas pärast võistlust oma auto 
pagasiruumi, kus oli termose-
täis sooje pannkooke ja mit-
meid maitsvaid moosi, mida 
ta kõigile lõpetajatele jagas.
Järgmine teisipäevakute etapp 
toimub 27. mail Siplasemäel 
(Vinni mäed). Start on avatud 

kella 18-19.30ni. Kavas on 
maastikusõit 2-3 km pikkusel 
ringil, kõik kes läbivad kasvõi 
ühe ringi, saavad tulemuse kir-
ja. Rattateisipäevakute info ja 
tulemused on saadaval www.
siplased.ee

RR Siplased



14 Reklaam Kuulutaja reede, 9. mai 2014

* Kõik pakkumised kehtivad kuni kaupa jätkub! * Piltidel on illustratiivne tähendus! Vaata lisaks pakkumisi koduleheküljelt: www.ogelektra.ee

SOODUSPAKKUMISED!
* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!

OSTAME KOKKU:
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VEISEID ja SIGU
KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA

. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga
. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
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1.54

Kurk Luunja (kiles)
kg

HEA
HIND

2.28 2.98
3.28 3.88

Teevorst
kg

Kartulisalat
singiga
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

0.64
1.08

-41%

2.56 €/kg

Kalapulgad Esva
(külmutatud) 250g

0.32
0.44

-27%

0.80 €/kg

Spagetid An Marko
400g

0.84
1.24

-32%

Viinamarjanektar
Cido 1L

1.88
2.48

3.76 €/L

Dušigeel Umbro ice
500ml

HEA
HIND

0.98
1.68

-42%

3.27 €/kg

Krabimaitselised pulgad
(jahutatud) 300g

0.88
1.28

-31%

1.96 €/kg

Juubeli tordipulber
Tartu Mill 450g

0.64
0.98

-35%

0.43 €/L +0.08

Limonaad Kelluke ja
Valge Klaar (õunamahlaga)

1,5L

1.18
2.08

-43%

1.57 €/l

Puhastusvahend Domestos
Pine Fresh 750ml

1.28
1.88

-32%

8.71 €/kg

Värsked rebitavad juustupulgad
Cheerafa Kids 147g

0.98
1.38

-29%

4.36 €/kg

Hommikusöögihelbed Disney
225g / 2 sorti

3.48

Arom. veinijook Dreamer
al 10%, 1L / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on

alkoholiga. Alkohol võib

kahjustada Teie tervist.

0.48
0.78

-38%

0.24 €/paar

Põlvikud Elastil
(20den) 2 paari

0.78
1.04

-25%

1.81 €/kg

Majonees Provansaal
430g

0.84
1.18

-29%

3.36 €/kg

Sefiir šokolaadis
250g

0.55
1.67 €/L +0.08

Hele õlu Saku On Ice
5,0%, 0,33L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

2.38
2.98

Laste bokserid
1 paar

HEA
HIND

2.84
3.98

-29%

5.68 €/kg

Kohv President
500g

Kommikarp
Raffaello Ferrero
240g

3.48
4.34

14.50 €/kg

HEA
HIND

AINULT 11.05 Või
82%, 200g
Tere

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

AINULT 12.05

0.29
0.46

-37%

4.14 €/kg

0.84
* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

Singipirukas
70g

AINULT 13.05Kobartomat
1kg

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

0.98
1.28

4.90 €/kg

HEA
HIND

AINULT 16.05

4.48
6.88

-35%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Kaelakarbonaad mexico
marinaadis
1kg

2.28
3.34

-32%

Sardell sealihast
1kg

AINULT 14.05

0.54
0.98

-45%

0.27 €/rull

Majapidamispaber
Lalynea
2 rulli

AINULT 15.05

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

P/s vorst Odessa
1kg

2.48
4.28

-42%

1.88
2.98

-37%

0.24 €/rull

Tualettpaber Serla
8 rulli

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

9-15.05
HE

A
HI

NN
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A
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A
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A

HI
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A
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A

Elektra
viinerid
kg

Pizzakate
kg

4.98

2.98

4.48

Kebabi-küüslaugu
kotlet
kg

0.98

0.68

0.54

0.64

Õun Golden
Prantsusmaa
kg

Lehtsalat
potis
1tk

Kirsstomat
(punane)
250g

Varajane kapsas
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

2.16 €/kg

1.34
al 1.88 -29%

13.40 €/kg

Juust D�iugas
100g / 2 sorti

alates

Kohupiimapasta Pere
250g / 3 sorti

0.48
0.68

-29%

1.92 €/kg

Maasika jogurtikook
1100g / Eesti Pagar

5.48
7.28

-25%

4.98 €/kg

3.38
4.51 €/L

Kvaliteetvahuvein
Törley al 11%, 0,75L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

1.58
2.24

-29%

4.39 €/kg

Martsipanisaiake Cristella
(külmutatud) 360g
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1.68

0.98

0.54

1.14

0.94

1.88

5.28

1.14

1.44

0.98

1.48

2.54

1.38

0.54

1.08

9.98

1.68

1.38

1.14

0.88

8.98

1.68

1.58

0.88

1.14

0.85

2.38

8.48

1.24

0.64

0.28

1.24

1.48

3.28

1.88

0.98

0.20

0.98

0.34

3.98

2.14

1.52

0.72

1.38

al 1.18

2.78

6.78

1.44

1.78

1.34

1.88

3.04

1.84

0.74

1.44

2.68

1.68

1.48

1.14

2.16

1.98

1.11

al 1.38

1.08

3.68

9.48

1.59

0.86

0.34

1.44

1.77

5.28

2.14

1.24

0.28

1.26

0.43

Juustuvorst Rannarootsi
500g / Rannarootsi

Krakovi vorst Valla
300g / Rakvere
Lihakombinaat

Kohupiimakreem (moosiga)
150g / 4 sorti
Tere

Dessertkaste
Schwartau
125ml / 3 sorti

Mahl Cappy
1L / 4 sorti

Šampoon Fructis
(värvitud juustele)
250ml

Peipsi sibula šašlõkk
1kg / 700g
Nõo Lihatööstus

Kananagitsad tšilliga
230g / Tallegg

Kummikommid
al 300g / 2 sorti

Energiajook
Monster
0,5L / 4 sorti

Šampoon Garnier
Ultra Doux 5 taime
250ml

Täissuitsuvorst
Linnuse
250g / Nõo
Lihatööstus

Kanaviinerid juustuga
500g / Tallegg

Tomatipüree ja tomatipasta
Melissa 500g

Vahukommid
Haribo Barbecue
(grillimiseks) 175g

Bitter Campari Bitter
25%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Šampoon Byphasse
muna ekstraktiga
750ml

Keeduvorst Piima
500g

Suitsutatud
Keeduvorst
Juustu Luha
300g

Marmelaadikompvekid
Diana (maasika)
160g / Laima

Viin Absolut
40%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Dušigeel Palmolive
meeste 2in1
Active Care
250ml

Sardell Retro
Vastse-Kuuste
400g

Suitsukülg Luha
(viilutatud)
110g

Makaronid
Panzani
500g / 2 sorti

Ploominektar
Gutta
35%, 1L

Kuivkreem-deodorant
Garnier Neo
Soft Cotton
40ml

Laste mähkmed Pampers
Sleep & Play Maxi 7-18kg
50tk

Perepihvid
(jahutatud)
370g / Rakvere
Lihakombinaat

Must Jassi
seemneleib
(viilutatud) 310g
Eesti Pagar

Puljong
Kucharek
60g / 2 sorti

Ananassimahl
Dimes
100%, 1L

Hambapasta Colgate
Max White
125ml

Puhastusvaht Chillit
Bang Active Foam
seebijääkidele & dušile
600ml

Sardell juustuga
450g / Rakvere
Lihakombinaat

Mozzarella juustu kirsid
260g / 120g

Päevalilleseemned Yes
(tsillimaitselised röstitud)
50g

Kali Tanheiser
1,5L

Tualettseep Camay
Passion Hot Musk
100g

Patarei Panasonic
Evolta LR6EGE/8B
4+4F

3.36 €/kg

3.27 €/kg

3.60 €/kg

9.12 €/L

7.52 €/L

7.54 €/kg

4.96 €/kg

al 4.11 €/kg

1.96 €/L
+0.08

+0.08

5.92 €/L

10.16 €/kg

2.76 €/kg

1.08 €/kg

6.17 €/kg

19.96 €/L

2.24 €/L

2.76 €/kg

3.80 €/kg

0.42
0.54

Lehttaignast tasku Borseto
7 Days
80g / 2 sorti

5.25 €/kg

0.98
1.38

Kartulikrõpsud
Lay´s Max
(juustu-sibula-
maitselised) 140g

7.00 €/kg

5.50 €/kg

17.96 €/L

6.72 €/L

3.95 €/kg

8.00 €/kg

2.28 €/kg

59.50 €/L

0.17 €/tk

3.35 €/kg

2.06 €/kg

4.67 €/kg

11.84 €/L

5.47 €/L

4.18 €/kg

8.17 €/kg

4.00 €/kg

0.65 €/L +0.08

3.40 €/kg

0.50 €/tk

26.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

22.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.05

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates
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MÜÜA ELAMUMAA

Müüa looduslikult kenas kohas Põlulas väi-
ke palkmaja. Krundi suurus umbes 
5000 m². Sobib suvekoduks, kõrghaljastus 
viljapuud ja marjapõõsad. Teenendusmaa 
mõõdetakse suurest kinnistust vastavalt 
kokkuleppele. HIND 17000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Põlula-Kabala teeääres piisonifarmi 
lähedal heas korras palkmaja, mille juurde 
kuulub 2 põllukivist hoonet, saun ja kaev. 
Krundi suurus 12000 m². Majas avar köök, 
magamistuba ja avar elutuba, põrandaküt-
tega tuale ruum. Elamu sobib aastaring-
seks kasutamiseks. HIND 49000 EUR. Helis-
ta 53331805 Olev

Müüa Väike-Maarja ja Pandivere vahel pri-
vaatses kohas Eipri külas metsa ääres talu. 
Krundi suurus 86300 m². Kõrvalhooneteks 
on saun, kelder, ait, laut ja pumbamaja. 
Maja on endine rehielamu, säilinud rehea-
hi, rehealune, 3 suurt tuba ja 1 väiksem tu-
ba, avar köök. Köögi all on väike kelder. 
Kinnistu on jagamisel ja müüakse mõ eli-
ne osa kinnistust kasutuskorraga. HIND 
29900 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa kahekordne maja Päides. Krundi 
suurus 900 m². Teisel korrusel on olemas 
kaminahi. Pool maja vajab väljastpoolt re-
noveerimist. 7 km on kesklinnani. 200 
meetri kaugusel on jõgi. Hoovil on oma 
kaev. HIND 49000 EUR. Helista 55518067 
Roza

Müüa suvekodu Iisakul, Kuru külas, mille 
kooseisus on palkmaja, palkidest heas kor-
ras aida- ja laudahoone. Hoovis oma kaev, 
avar hoov. Peipsi järv vahetus läheduses. 
Kena koht, läheduses mets rannamändide-
ga ja liivaluited. Krundi suurus 18068 m². 
HIND 59000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundi suurus 
1 317 m². Krundil olemas vundament, 
ehitusluba ja maja projekt. Elektri liitu-
misleping olemas, vee- ja kanalisatsiooni 
leping olemas. HIND 11000 EUR. Helista 
5063921 Galli

Olev Rohumäe
kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Telefon 327 0670      info@virumaainvest.ee      www.virumaainvest.ee
Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

OSTAME KINNISVARA IDA-VIRUMAAL MEREÄÄRSETES PIIRKONDADES.
Helista 5814 7077 Liidia

VÕTAN MÜÜKI KINNISVARA (KORTERID, MAJAD) TAPAL, TAMSALUS JA KADRINAS. 
Helista 5551 8067 Roza

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA. 
ANNAME INFOT TEIE PÕLLU, METSA JA MUU 

KINNISVARA TURUVÄÄRTUSE KOHTA.

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID MÜÜA MAJAD

Müüa Rakvere kesklinnas Laada 4 soe 
päikseline 2-toaline korter. Korter on re-
noveeritud, aknad on vahetatud, majas 
toimiv korteriühistu. Korteriühistul plaa-
nis maja välisfassaad korrastada sellel su-
vel. HIND 32500 EUR. Helista 56814899 
Kerly

Müüa 2-toaline ahikü ega korter Rakvere 
kesklinnas Võidu 74. Korteri juurde kuu-
lub puukuur. On võimalik välja ehitada 
dušširuum. Majal hakatakse vahetama ka-
tust ja ehitama uued puukuurid. Odavad 
ülalpidamiskulud. Korteris on linna vee- ja 
kanalisatsioon. HIND 19900 EUR. Helista 
5063921 Galli

Müüa Tamsalus Ääs  6 , 3 toaline korter. 
Korter tühi, kasutamiseks valmis. On alus-
tatud remon , seinad ja laed on krohvitud 
ja tasandatud. HIND 2700 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa ilus korter Tapal, Valve 20. Aknad 
on korteril vahetatud. Uued puidust si-
seuksed. Vannitoas seinas ja põrandas ke-
raamilised plaadid. Korter asub Tapa kesk-
linnas. HIND 12000 EUR. Helista 
55518067 Roza

Müüa kena valgusküllane ahikü ega kor-
ter Haljalas, Tallinna mnt 7. Korteriühistu 
olemas. Maja on väljast soojustatud ja 
korter soe. Vajab remon . HIND 8000 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa kena valgusküllane 1-toaline korter 
Rakveres, Seminari 4 , 5 minu  jalutuskäi-
gu kaugusel südalinnast. Ühistu, keldrib-
oks, turvauks. Soe korter asub maja kes-
kel. HIND 16500 EUR. Helista 5530227 Ei-
no

Rakvere, Jaama 19, 1-toaline, 2/4 
korrus, üldpind 28,9m2, väga heas 
seisukorras.
Hind: 17 500.-

Rakvere, Pikk 55, 2-toaline, 2/2 kor-
rus, üldpind 43,3 m2, väga heas sei-
sukorras, ahiküte+õhksoojuspump. 
Soodsad kommunaal kulud.
Hind: 28 990.-

Pagusoo 5, 3-toaline, 1/5 korrus, 
üldpind 63,2m2, heas seisukorras.
Hind: 46 000.-

Sõmeru, Puiestee 13, 4-toaline, 2/3 
korrus, üldpind 73,2m2, keskmises 
seisukorras.
Hind: 22 000.- UUS HIND!

Kunda, Ehitajate 1, 2-toaline, ½ kor-
rus, üldpind 62,8m2, aknad va-
hetatud, vajab remon . Võlgu ei 
ole.
Hind: 1700.-UUS HIND!

Kunda, Aia 2, 2-toaline, 2/3 korrus, 
üldpind 39,4m2, vajab remon .
Hind: 4000.-

Laekvere, Salutaguse 3, 2-toaline, 
2/2 korrus, üldpind 44,4m², ahiküte, 
väga heas korras.
Hind: 8200.-  

Rakvere, Rägavere tee 29, maja-
osa(mõ eline osa), 38,9m2+katuse-
korrus, krunt 990m2, kasutuskord 
olemas, keskmises seisukorras.
Hind: 33 000.-

Rakvere, Lilleoru 4, kinnistu 
1084m2, olemas projekt ja ehituslu-
ba.
Hind: 31 000.-

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa Arkna tee 1E, Rakvere
Üldpind: 2 160 m², krundi 
suurus: 3 600 m². 
Hind 300 000 eurot

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 eurot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 1 
300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

KINNISVARA
• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
•  Mü ü a  1  t u b a  ja  kö ö k  Tapa l 
(võimalikud variandid). Tel 5373 3221
•  M ü ü a  k õ i g i  m u g a v u s t e g a 
renoveeritud 1toaline korter Türil. 
Tel 5294 787
•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k . m .  ko r t e r 
Rakvere kesklinnas (IV korrus). Hind 
kokkuleppel. Tel 5559 3236

• Müüa 2toaline ahiküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Otse 
omanikult. Tel 5636 4032

• Müüa 2toaline korter Tamsalus 
Sääse 10. Vajab remonti. 5/5 korrus. 
Ilus koht. Hind 2500 €. Tel 5551 8067, 
Roza
• Müüa 2toaline korter Kundas. Tel 
5345 7367

• Müüa 2toaline korter (50 m2), uued 
aknad-uksed, elektri- ning ahiküte 
Vinni vallas Pajustis. Tel 5347 3267
• Müüa 3toaline korter Kungla 5. Vajab 
sanitaarremonti, IV korrus. Hind 30 000 
€. Tel 5111 458
• Müüa 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
6. 1/5 korrus, 68 m2, vajab remonti. Väga 
odav hind 2750 €. Tel 5551 8067, Roza
• Müüa 4toaline korter linna ääres 
kaunis kohas. Hind 25 000 €. Tel 5362 
9438
• Müüa 4toaline mug. korter Rakveres 
Pagusoo tn (V korrus, kamin). Hind 38 
000 €. Tel 5557 5145
• Müüa Haljalas renoveeritud kõigi 
mugavustega 4toaline korter või 
vahetada korteri, maja või suvila vastu 
Rakveres, Tallinnas, Võsul, Käsmul või 
mujal mere ääres. Tel 5568 6385
• Müüa soodsalt ridaelamuboks 
Pajustis. Tel 5340 8235
• Müüa 2kordne maja Rakveres Lääne 
10. 156 m2, krunt 1000 m2, garaazh, 
saun, kuur, tsentraalne vesi-kanal. Tel 
5551 8067, Roza
• Müüa 2kordne maja Rakveres Kesk 
30. 4 tuba, krundi suurus 700 m2. Tel 
5357 3614
• Müüa maja (144 m2) Rakverest 12 
km, hea asukoht. Ostmisel erinevad 
variandid. Tel 5542 180
•  M ü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a , 
kõrvalhoonete ja metsaga (18 km 
Rakverest) või vahetada 2-toalise 
korteri vastu Rakveres (II korrusel). Tel 
5562 2948
• Müüa armas palkmajake  Viru-
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• Ostan otse omanikult 2-3toalise 
korteri Rakvere linnas. Pakkuda võib 
ka ahiküttega. Sobivuse korral raha 
kohe kätte. Tel 5187 979
• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Ostan metsamaad. Pakkuda võib ka 
muud kinnisvara (sealhulgas maamaju 
ja mereäärset maad). Tel 5623 9257
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

• Noor pere soovib üürida 2toalise 
korteri otse omanikult Rakveres. Tel 
5637 9935, Maarit
• Soovin üürida 2toalise ahiküttega 
korteri Rakveres. Kiire! Tel 5673 4299
• Noor korralik pere ühe koolilapsega 
otsib 2-3toalist korterit Rakveres 
või Rakvere lähedal. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5557 5147
• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter Tapa linnas, I k. Tel 5110 478

• Anda üürile või müüa 1toaline 
korter Kundas Mäe 14. Tel 5220 305

• Üürida 2toaline ahiküttega korter 
Rakveres Pikk 37. Hind 170 €. Tel 5034 
972, info@ko.ee 
• Üürile anda 2toaline korter. Hind 
150 € + maksud. Tel 5622 7861
• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere linnas. Tel 5358 6829
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• Üürile anda suvila Võsul. Tel 5660 
3408
• 6-10 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Tel 5164 685

• Vahetada uues majas 1toaline 
möbleeritud korter maja vastu 
Rakveres,  võib vajada remonti. 
Võimalik juurde maksta. Tel 5457 6756
• Vahetada 4toaline korter Piiral kahe 
1toalise korteri vastu. Tel 5362 9438

Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Laekvere vallas. Hind 
8900 €. Tel 5069 983
• Müüa maja (Tallinn, Muuga, Spinati 
tee). II korrus, 185 m2, krunt 1200 
m2, eraldi saun (2kordne), lähedal 
bussijaam, kauplus. Hind 147 000 €. 
Tel 5551 8067, Roza
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee
• Müüa suvila Päides Niidu tänaval 
(Rakvere vald). Osaliselt renoveeritud, 
jõgi lähedal. Tule vaatama, ilus koht! 
Tel 5551 8067, Roza
• Müüa elamukrunt Käsmus. Tel 
5568 6385
• Müüa kinnistu,  2kordne maja 
mere ääres, 1,8 ha maad, sellest 1 
ha  kü t t e m e t s a,  k õ r va l h o o n e d , 
vahetusvõimalus. Tel 5363 5300

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus,juurde toodud 
vesi,kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud.Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5052 060

• Müüa garaazh Rakveres Ly poe taga. 
Tel 5386 6881

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

ÄRIPINNAD

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

SÕIDUKID

TEENUSED

• www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Escort 96.a, 1,4, kaks 
ust, luuk. Töökorras, ülevaatus. Tel 
5291 004

• Müüa Opel Astra sedaan 1,8 
96.a,  e lektr iaknad,  peegl id, 
istmesoojendused, kärukonks. 
Töökorras. Tel 5291 004

• Müüa Opel Astra 1,4i 66 kW 1998.a, 
lillakas pruun metallik, 4 ust, sedaan. 
Sõiduk väga heas korras, omab 
ülevaatust 04.2015. Eestis olnud üks 
omanik. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa VW Golf Variant 94.a 1,9D 
55 kW, punane. Sõidukorras, hind 
soodne. Tel 5648 8951
• Müüa VW Polo Classic 1,6i 2000. 
aasta sinakas metallik, 4 ust, sedaan. 
Sõiduk väga heas korras, omab 
ülevaatust kuni 10.2014. Hind soodne. 
Tel 5079 984
• Müüa Volvo V40 1,9 turbodiisel 
85 kW 2001.a, hõbemetallik, 5 ust, 
universaal, üliökonoomne, rikkalik 
lisavarustus. Väga heas korras. Otse 
omanikult. Hind soodne. Tel 5079 984
• Müüa mopeed (2käiguline). Hind 125 
€. Tel 5649 1828
• Müüa GAZ 53 töökorras mootor. Tel 
5190 5515
• Müüa UAZ 3303 varuosad. Kabiin, 
raam, sillad, kast ja muud jupid. Tel 
5691 5810
• Müüa auto akulaadija. Hind 25 €. 
Tel 5815 2893

• Puksiir- ja veoteenus. Ostan vana 
auto (v.l enne 1950.a). Tel 5558 5956
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724
• Ostan autoromusid. Tel 5558 3686
• MOTOPOOD ostab sääreväristaja 
või selle mootori. Tel 5648 6638
• Ostan VAZide uusi plekke, uusi 
Vene-aegseid rehve. Tel 5157 395
• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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.hot.ee/rakett

* 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        1,8i             97
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     520/525TD                96-98
BMW E46        2,0TD          -05
UUS! BMW E46 coupe   I,9i                 00

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
UUS! CITROEN C5    2,0HDI         -04

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           99-03
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.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
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   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

UUS! KIA CARNIVAL  2,9TD/aut       99

LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

UUS! LADA  110               01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! 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
UUS! 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                                                  97
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 
UUS! NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut       01
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
UUS! 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
UUS! OPEL ZAFIRA            2,0 TD                99 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99
UUS! PEUGEOT 307 5 ust 2,0i        05
UUS! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i           06

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
UUS! 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 vario               -99
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       1,4D      81-99
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     1,6i         98

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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere Jaama 21 Rakvere 
tel 3223103tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus

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

• KALEVBANDi tantsumuusika igale 
peole. Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Tel 514 9885
• Õhtujuht, ansambel. ohtujuht.
webs.com
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Arvutite kiire hooldus, remont. 
Kätte samal päeval. OÜ Baiter, tel 
5190 1697
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385
• Projekti kirjutamine, tööturuamet, 
EAS. Hind kokkuleppel. Tel 5190 1697
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus

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

• TV- ja sat.süsteemide paigaldus, 
müük. OÜ RTS Antenn, tel 5340 7808, 
e-post: rts1@hot.ee
•  Pehme mö öbli  remont .  Veo 
võimalus. Rakvere Vee 21a. Tel 32 27 
822, 5061 547
• Õmblusmasinate laiendatud 
soodusmüük. Iga päev kuni mai 
lõpuni. Kõik võimalikud variandid. 
Rohuaia 20-2. Tel 32 45 085, 5588 
429, Priit
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804

• KOLITAKSO. Tel 5043 246
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• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535

• Teostame veo- ja kolimisteenust. 
Hinnad kokkuleppel! Kuulutus ei 
aegu! Tel 5045 632

• Kolimine ja transporditeenus (suur 
kaubik). Tel 5552 8487
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938
• Teostan veo-,  transpordi- ja 
kolimisteenust 13m2 kaubikuga. Hind 
soodne. Tel 5192 9007
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Vajadusel ülemiste rakete 
vahetamine. Tel 5574 792
• Autosummutite remont, müük, 
paigaldus. Tel 5056 615
• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 7593
•  B o i l e r i t e ,  k r a a n i k a u s s i d e , 
W C - p o t t i d e ,  d u s h i k a b i i n i d e , 
veeautomaatide paigaldus jm tööd. 
Tel 5680 3249
• Plaatimine+torutööd. Tel 5695 4670
• Teen maalri- ja plaatimistöid. Tel 
5192 5145
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
•  Pottsepatööd.  Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko
• Pottsepatööd. Tel 5047 459
• Teen ehitus- ja remonditöid. 
Parandan kolded, korstnad. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

•  K o n d i t s i o n e e r i d e  j a 
s o o j u s p u m p a d e  h o o l d u s 
ning remont .  Siseseadmete 
soojusvahetite ja ventilaatorite 
keemiline pesu, mis oluliselt 
suurendab seadme tõhusust. Tel 
5343 5668, rmati@hot.ee, www.
rmati.ee

•  Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010
• Teen kõiksugu sisetöid  + üldehitus, 
restaureerin igasugust  mööblit 
(trepid, aknad, ukse jne). Tel 5330 8487
•  K C K  Te e m a n t  O Ü  t e o s t a b 
teemantpuurimist, isolatsioonitöid 
ning väiksemaid ventilatsioonitöid. 
Kontakt info@kckteemant.eu, tel 
5174 192

•  A k e n d e - u s t e  r e m o n t-  j a 
hooldustööd, paigaldustööd, 
tihendite vahetus, reguleerimine 
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee

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

•  T e o s t a m e  v e e -  j a 
kanalisatsioonitöid. Info tel 5607 
5275

• Pakume vee- ja gaasitorustiku 
paigaldust, hooldust, remonti 
ning  teostame keevitustöid. 
Er inevad rauatööd must-  ja 
rv metallist,  rõdu piirded ka 
poleeritud rv torust. Nimativ OÜ 
5348 7973

• Eramajade ehitus. Vundamendist 
võtmeteni. Küsi pakkumist +372 
5172 395

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632
• Kõik ehitustööd. Küsi lisa tel 5695 
4670
• Katuse, fassaadi ja muud ehitustööd. 
Tel 5157 386
• Fie Mart Nestor ehitab vundamente, 
majakarpe, puitkonstruktsioone 
ja puitfassaade, renoveerib vanu 
hooneid. Tel 5646 0674
• Teen korterite ja majade kapitaal- ja 
sanitaarremonti. Samas üldehitus, 
pottsepatööd, korstnapühkimine. 
Samas teen ka fi rmaga. Tel 5671 0976

• Tänava- ja äärekivide müük 
ja paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus ;  väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd ning 
projekteerimine; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. KIVIAED 
OÜ, alari.kiviaed@gmail.com, 
5394 6666

• Ehitustööd, katusetööd, kõik 
ehitusest. Arbeiter OÜ. Tel 5686 
3083

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504
• Ohtlike puude likvideerimine. Info 
5549 113
• Valgustusraied, metsakultuuride 
hooldus, võsalõikus. Tel 5664 4436, 
info@biosept.ee 
• Kutsetunnistust omavad mehed 
teostavad valgustusraiet. Tel 5117 930
• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990

• Pakun Rakveres hauaplatside 
hooldamise teenust. Võimalik ka 
linnast väljas. Lisainfo 5557 5171

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- ja 
gaasipliidi, pesumasina ja muud 
vanametalli ning autoakud. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5803 3345

KAEVETÖÖD
Tel 5650 0368, 
     5699 7000

E-post
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

Müüa 3m KÜTTEPUID!
Tel 504 5632

•KAEVE- JA
PLANEERIMISTÖÖD

•VÄLISVEE- JA 
KANALISATSIOONITÖÖD

Kuulutus ei aegu!
Tel 507 4553

• Reisijate vedu 
    8-50 kohaliste bussidega 
    (ka väljaspool vabariiki). 

•  Väikebusside rent
Pikemaajaliste lepingute 

puhul soodustus. 
Tel 502 5996, 510 1872

* 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

Ehitus- ja 
remonditööd 

Tel  5813  3386
www.trevereesti.eu

TREVER EESTI
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TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

PUURKAEVUDE  JA 

MAASOOJUSAUKUDE  

PUURIMINE. 
Tel 5641485, htr@htr.ee

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
SOLVERING OÜ

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

LÕHUME JA SAEME 
KÜTTEPUID!
Tel 501 3862

EHITUSEHITUS
• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• PROJEKTIJUHTIMINE

Kõik tööd 
projektist 

teostuseni!
+372 501 7412
+372 510 1116

info@nordicehitusgrupp.ee
www.nordicehitusgrupp.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

OÜ RUMNER GRUPP 
teostab fassaadi- ja 

katusetöid, viimistlus-, 
plaatimis-, müüritööd. 

Tel  514 4940.

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

TEENUSED 
Katusetööd 
Kivi - ja plekk-katused 
Eramute ehitus ja remont 
Pui  assaadid ja pui  errassid 
Mi  e eluruumide ehitus 
Eramute renoveerimine

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

laiendada või 
nt. katust vahetada, 
siis meie fi rma tagab 

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

KRAANATEENUS
Tel 504 5632

Kuulutus ei aegu!

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• 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

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee
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MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

KODU

KÜTTEPUUD

•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147
• Müüa Nikon D80 peegelkaamera, 
komplektne, väga heas korras. Tel 
5287 370
• Müüa odavalt uus Itaalia veepump 
Nocchi. Tel 5386 9012
• Müüa uus meesteülikond (valge, 
suurus 54). Tel 5347 3267

• Müüa kasutatud riided mikskotis 
(15-18 kg, 15 €), lasteriided (15-18 
kg, 30 €). Tel 5636 4032

• Müüa õlleankur (roostevaba, 50L). 
Hind 50 €. Tel 5696 9500
• Müüa hauapinke, 2 tühja taru ja 
jalanõude kapp, vana puuvoodi. Tel 
5566 3501
• Müüa kasutatud külmkapp (kõrgus 
1,70). Tel 5567 7555
• Müüa turvahäll M-Cosi (0-13 kg). 
Tel 5147 972
• Müüa lastejalgratas Scott (kasutatud 
1 hooaeg) ja trikiratas. Tel 5069 683
• Müüa naiste linnaratas Trek (nikkel, 
läbisõit 50 km). Tel 5198 4315
• Müüa naistejalgratas City 26’’ (3 k., 
uus, pakendis, hõbehall). Hind 330 €. 
Tel 5815 2893
• Müüa kolmerattaline jalgratas 
Schwinn – 24’’ (50 x 50 pakikorv). Uus, 
pakendis. Hind 533 €. Tel 5815 2893
• Müüa uued puidust raamiga 
3kordsed pakettaknad (3 tk). Kaks 
tükki mõõduga 1280 mm (laius), 1050 
mm (kõrgus), 1/3 avatav. Kolmanda 
laius 580 mm, kõrgus 1050 mm, avatav. 
Hind kokkuleppel. Tel 5666 6050

• Müüa laud+pingid (pikkus 5 m). 
Hind kokkuleppel. Tel 5190 5515

• Müüa vana vokk (teine varuosadeks 
kaasa). Tel 5649 1828
• Müüa kabinetõmblusmasin. Hind 
25 €. Tel 5815 2893
• Müüa puhastatud mulda. 5 €/tonn + 
transport. Tel 5659 702
• Müüa kasvulava Pesto (180 x 142 x 82 
cm), 3 tk. Hind 20 €/tk. Tel 5699 6594
• Müüa uus massaazhitool käe- ja 
peatoega. Hind 172 €. Tel 5815 2893
• Müüa alusega peegel. Hind 5 €. Tel 
5815 2893
• Müüa soodsalt nahast diivan ja 
tugitoolid. Tel 5568 7681
• Müüa tugitool-voodi. Tel 5895 7541
• Müüa soodsalt kaks riidekappi, 
jalatsikapp, pakettaken, roostevaba 
köögivalamu, vannitoa valamu, 
dushshinurga alus. Tel 5592 0376
• Müüa heas korras kushett (90 x 
200) ja kolme poolega riidekapp. Tel 
5190 8207
• Müüa 2 madratsit (80 x 200) ja 2 
puitriiulit (hele). Tel 5198 4315
• Müüa laevalgustid (2 tk, valged). 
Hind 10 €. Tel 5815 2893
• Müüa uus kokkupandav 4rattaline 
rulaator, mõlemal käetoel käsipidurid, 
istumisalus, eemaldatava korvi ja 
lauaga. Hind 125 €. Tel 5815 2893
• Müüa hekilõikur Jonsered. Tel 
5660 9849
• Müüa kaseluuad ja luuavarred 
kohaletoomisega. 65 senti/tk. Tel 
5613 2370

• Ostan vanu jalgrattaid. Tel 5079 984
• Ostan külmiku, nurgadiivani, 
diivani jne mööblit ja esemeid. Tel 
5134 287
• Kui kellelgi on ära anda korralikku 
köögi- ja  elutoa mööblit  ning 
tehnikat, helistage tel 5697 5317

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas ostab 
kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 5067 
819, 3230 702
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542
• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha. Hind Eesti Panga kurss + 
10%. Tel 5043 349

www.kuulutaja.ee

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
5rm alustel ja võrkkottides (kask, 
sanglepp, saar, lehis või kuusk). 
Hind alates 3 € võrk. Toome puud 
riidas teie õue. Tel 5399 3702

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuud (hall 
lepp 32 € ja sanglepp 34 €). Transport 

hinnas (kehtib Tamsalu, Tapa, Rakvere, 
Vinni, Pajusti, Väike-Maarja, Sõmeru 
puhul). Info tel 5207 517
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

• Müüa küttepuid laotult 2m3 ja 
5m3 puidust konteinerites, 30-
60cm kuivad ja toored. Samuti 
v õ r k k o t t i d e s  j ä ä g i d .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa küttepuid (erinevad liigid ja 
pikkused), koorem 4 ruumi. Tel 501 
3862
•  Mü ü a  v õ r k u d e s  kü t t e p u i d , 
p u i t b r i k e t t i ,  t u r b a b r i k e t t i , 
küttegraanuleid (nii big - bagkotis kui 
ka 30kg kottides), kivisütt. Tel 504 5632

• Müüa võrkkottides kaminapuid 
( l e p p ,  s a n g l e p p ,  k a s k )  j a 
kütteklotse võrkkottides ning 3m 
küttepuud. Tel 504 5632

• Müüa kuivi küttepuid (min. kogus 2 
rm). Tel 5013 862
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234s
• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohaletoomisega. Tel 5615 2941
• Müüa küttepuid (lepp 33 cm, 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa küttepuid (kask ja kuusk), 
lõhutud, kõik mõõdud. Tel 5645 0678
• Müüa lõhutud ja 3m küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326
• Viitna lähedal müüa musta lepa 
küttepuud (35-40 cm). Hind 33 € m3. 
Tel 5566 9878
• Müüa kuivad küttepuud (must 
lepp) 40 cm, hind 38 €/rm, transport 
tasuta.Min. kogus 10 rm.Järelmaksu 
võimalus, dokumendid.Tel 5122 025
• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp ja saar). Tel 5192 4320
• Müüa lõhutud küttepuud koos 
transpordiga. Tel 5171 522

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Halgude pikkus 30 ja 40 cm. Hind 
1,40 €/võrk (kütteklotsid), 2 €/
võrk (lepp), 2,30 €/võrk (kask). Tel 
5035 508

• Müüa kuivi klotse (paksud). 40L võrk 
1,30 €, vedu tasuta. Tel 5806 1785

• Müüa uued halumasinad Rootsist. 
Elektri- ja bensiinimootoriga. 
Hinnad alates 1900 € + km. 
Info Rakveres tel 5453 8053 või 
mailto:aivar@profile.ee, www.
agromaskin.ee

• Müüa küttepuid. Hind al. 29 €/ruum. 
Transport Rakvere piires tasuta. Tel 
5184 333

• Ostan 3m küttepuud. Tel 5365 3504

• Müüa kaminapuud võrkkottides 
(metsakuiv kuusk 1 a kuivanud riidas). 
Tel 5398 1891
• Müüa kuivi küttepuid (33 ja 50 cm), 
40 €/m3. Väikseim kogus al. 2 m3, 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa kuivad kütteklotsid 60L (mänd, 
kuusk, lepp) 2,5 €/tk koos transpordiga 
(min.kogus 150 tk) kohapeal 2,1 eur/tk. 
Asukoht Viru-Nigula. Ostudokument, 
järelmaks. Tel 5624 4605

OÜ Multi Varius müüb 
kuivi ja tooreid 

KÜTTEPUID 
ning kuiva leppa, kaske, 

saart ja okaspuid 
40L võrkkottides 

koos transpordiga. 
Pakume ka 

3m küttepuid. 
Tel 501 3862, 

multi.varius@mail.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

MÜÜA 
SOODSALT 

KÜTTEPUUD 
(VEOGA)

Asume Kadrina 
lähedal.

Tel 5199 4895

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID

(must ja valge lepp)
Transpordivõimalus!

Tel 5354 1618
www.haket.ee

MÜÜA LÕHUTUD
MÜÜA KÜTTEKLOTSE 

(5-25 cm pikad, 
3m küttepuude järkamise 

jäägid, lõhkumata). 
20 eurot/m³+km. 

Klotsid on koormas loobitud. 
Kohaletoomisel võimalik 

kontrollida kogust. 

Tel 5568 4683

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID

KOOS
TRANSPORDIGA 

TEL 517 1522

EHITUS

• Müüa saematerjali, põrandalaudu, 
sise- ja välisvoodrilaudu soodsa 
hinnaga.Vedu TASUTA !! Tel 5593 6326
• Müüa höövelsaag (Läti toode) 380W 
metallalusel. Tel 5386 6881
• Müüa saematerjali (50 x 50, 5m). 
Tel 5841 1350

• VÄRVIME TEIE MAJA. Teeme 
üldehitus- ja viimistlustöid. REGI 
OÜ 5562 6123

• Müüa pruun tapeet (3 rulli). Hind 
3 €. Hele tapeet (2 rulli). Hind 1 €. Tel 
5815 2893
• Müüa nurgasaag Metabo KGS 255 
(uus, 1300 W). Tel 5198 4315
• Müüa parketti (7,1 m2). Tel 5815 2893

• Ostan Vene-aegseid seina- ja 
laepaneele, vundamendi plokke, 
armatuurrauda, Narva plokke, 
väikest eterniiti. Tel 5039 650

Kuulutused
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OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

OSTAME:
Kasvavat metsa
Metsamaad 
(ka osaliselt tehtud raietega, 
võib olla hüpoteegiga)

Raieõigust
Põllumaad

Samas teostame 
metsa ülestöötamist 

ja väljavedu!

Tel +372 514 2605
info@rohelinemets.ee
www.rohelinemets.ee

OÜ Multi Varius 
ostab kasvavat 

METSA ja 
RAIEÕIGUST.

Metsa 
ülestöötamine.

Tel 501 3862

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS

METS

• Müüa tõupuhtaid suguküpseid 
küülikuid. Tel 5547 194
• Müüa sümboolse tasu eest toakoera 
kutsikad (emased). Tel 5663 9715

• Kadunud väike kiisu 02.05.14 
Rakveres Kungla tänaval. Reageerib 
nimele Iiris. Kass on 1,5 aastane 
steriliseeritud, kiibitud ja registrisse 
kantud. Kiisu võib longata kuna 
arvatavasti on kukkunud 5 korruselt 
alla. Palun helistada tel 5343 7870

• Müüa küülikud. Tel 5686 8990

• Müüa erinevas suuruses kartulit. 
Väga varane “Leyla”, “Anjushka”; 
keskvalmiv “Laura”, “Agria” asukohaga 
Aasperes. Tel 5565 1553
• Müüa toidu- ja seemnesuurust 
kartulit “Gala”, “Laura”, “Vineta”. Tel 
5141 338
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel. 5059 151 või 5354 3002
• Istikute müük. Müüa kuuseistikud, 
kõrgus 30-70 cm, potis ja avamaal. 
Hind 1-2 €/tk. Müüa mandzuuria-, 
pähklipuu- ja tammeistikuid potis. 
Tel 5561 1125
• Müüa istikuid: vaarikas, ploom, 
kuusk, nulg, lilled, ilupõõsad. Tel 
5398 1891
• Ära anda vedamiseks suuremates 
kogustes korralikku täitepinnast. 
Asukoht Roodevälja, Sõmeru vald. 
Samas müüa sõelumata põllumulda 
3 €/tonn. Info 5809 1910
• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefonil 
5053 340, 5259 239
• Ära anda hobusesõnnikut Rakvere 
lähedal. Tel 5569 5633
• Hobusesõnnik turbaga. Tel 5305 
0306

• Ostan soodsalt varuosadeks Vene 
tehnikat  ( traktor id,  veoautod, 
kraanad, haagised jne). Raha kohe! 
Tee pakkumine. Tel 501 3862
• Ostan aiakäru ja käsiadra. Tel 5391 
5613
• Ostan hobuseid lihaks. Tel 5290 266

• Müüa Päides metsa (väike koht). Tel 
5112 047
• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

• Ära anda isane aastane keskmist 
kasvu koer koos kuudiga. Helistada 
53 445 932
• Ära anda 3kuune isane koerapoeg. 
Tel 5157 386
• Müüa Chihuahua kutsikad. Tel 
5813 7810

www.kuulutaja.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

VANAVARA

TÖÖ

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähemimelikke 

VANAAEGSEID ESEMEID 
maalt ja merelt, talust ja 

mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 

Tel 324 0542, 528 2330 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja 
klaasnõud, seina- ja 

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan kolimisel või majapidamise 
likvideerimisel jäänud esemeid (nii 
uut kui vana) kila-kolast mööblini. 
Tel 5031 849

• Naine otsib tööd (koristus või vanuri 
aitamine) Rakveres. Tel 5395 7415
• Kõrgharidusega 30.a. naine otsib 
osalise ajaga tööd. Tel 5743 4508
• Ehitaja  otsib kõikvõimalikke 
ehitustöid normaalse palgaga, hea 
oleks lepinguline töö. Tel 5375 2753
• Noor neiu otsib tööd lapsehoidjana 
või hooldajana, koristajana. Tel 
5375 2753
• Võtan hoida lapse. Tel 5813 7810
• Otsin lapsehoidjat 2,4 aastasele 
poisile Rakveres. Tel 5670 1437
• Vajan koduabilist. Mees vanuses 55-
65 a, helista tel 5634 3443. Kiire!
• Vajame hooldajat liikumisraskustega 
meesterahvale. Täpsem info tel 5567 
7599 või 5805 6850. Asume Näpil

• PALMSE PARK - HOTELL  otsib 
suvehooajaks (01.06 -31.08 ) kokka. 
Töö vahetustega, elamisvõimalus 
kohapeal. CV saata aadressil: info@
phpalmse.ee. Kontakt: 32 23 626 või 
56 464 170

• Hei, sina, hakkaja noor, kes 
s a  s o o v i d  t ö ö t a d a  L ä ä n e -
Virumaa suvekuurordis Võsul 
kiirtoidukioskis,  võta julgelt 
ühendust! Kontaktandmed: 5218 
832 või evert.sild@gmail.com

• Otsin aia ehitajat Tapale. Tel 5200 575
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd betoonaluste ettevalmistajatele 
ja betoonpõrandate valajatele ning 
üldehitustöölisele.Objektid üle Eesti. 
Info tel 5463 7464
• Pakkuda tööd metalldetailide 
värvijale (kogemustega). Tel 5027 364
• InTar Metall OÜ otsib oma meeskonda 
metallitöölist. Osaline tööaeg. Vajalik 
eelnev töökogemus. Sobiks hästi 
pensionärile. Info telefonil: 5800 4824, 
e-mail: info@intarmetall.ee 
• Ehitusfi rma otsib oma meeskonda 
autoremondimehaanikut. Info tel 
5463 7464
• Katela saekaater otsib tööjõudu. Info 
tel 5048 960 või katelapuit@gmail.com
•  Mu l l a m ä e  f a r m  p a ku b  t ö ö d 
traktoristile-autojuhile (B-, C-kat.), 
täistöökoht, vajadusel elamisvõimalus. 
Tel 5043 644
• Voyage OÜ pakub tööd bussijuhile 
(soovitav Rakverest või Haljalast, 
osaline tööaeg, sobib pensionärile).
Info 5092 583
• Pakun tööd kahele saemehele. 
Vajadusel varustus. Tel 5341 5232
•  C R O C S  p a k u b  R a k v e r e s 
P õ h j a k e s k u s e s  s u v e k s  t ö ö d 
rõõmsameelsele klienditeenindajale. 
CV palume saata tagne.voip@gmail.
com või 5330 7487
• Pakume tööd koristajale puhkuse 
asendamiseks mai 2014. Lisainfo tel 
5125 120 või margit@aadarg.ee
• Köögimööblit valmistav ettevõte 
I d e a a l k ö ö g i d  O Ü  v õ t a b  t ö ö l e 
tislerikogemusega mööblivalmistaja 
(töökoht Haljalas). Täiendav info 
telefonil tööpäevadel 5661 4400 või 
32 41 002

• Pakume tasuvat tööd lüpsjale 
Väike-Maarja vallas.  Korteri 
võimalus. Tel 5101 246

Loe 
interne  st

www.kuulutaja.ee
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annab lühiajalist pandita 
väikelaenu 

pensionäridele.
Raha kohe kätte!

Asume Rakveres 
Tallinna tn 21-48 

I korrus. 
Oleme avatud 

E-R 09.00-17.00
Tel 5811 2155

tarkalaen@gmail.com
Tegemist on 

fi nantsteenusega. 
Vajadusel konsulteerida 

asjatundjaga.
Krediidi kulukuse 

määr on 150% kuus.
10 eurot võtad 1 kuuks, 
tagasi maksad 15 eurot

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

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

Mälestame kallist vanaema 

SOJA ÕUNA 

     ja avaldame kaastunnet lähedastele. 
Julia

Tuul nii tasa puudeladvas liigub, 
linnud unelaulu laulavad. 

Su kalmul mälestuste küünal, 
las loidab sooja leegiga.

NATALJA STOGOVA-
SUKUROVA

26.10.1961 - 14.05.2012
Mälestame 2. surma-aastapäeval.

Isa, ema, õde, poeg, tütar perega, õetütar 
perega ja kõik sugulased

Siiras kaastunne Toomas Lokile tema   
leinas.

     Klassikaaslased Õhtukooli päevilt

Mälestame 

FREIDA VALDMAAD 
Avaldame kaastunnet omastele.
Endised töökaaslased „Ukust“

Südamlik kaastunne Silvile, Monikale, 
Alvarile, Ilmarile, Lindale ja Helenale 

perega kalli abikaasa, isa, äia ja vanaisa

 VOLDEMAR KENDRA 
surma puhul. 

Marta ja Kalju

Kuulutuste vastuvõtt 

toimetuses E-R 9-17 

Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 

edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 

kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

KOOLITUS

TEATED

TUTVUS

MUUD

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakvere Võidu 52. Müügil suur valik 
jalanõusid

• Ortopeedi vastuvõtt/labajala 
uuring - sisetaldade määramine 
13.05. Biore Tervisestuudios Laada 
3a, Rakveres. Reg tel 32 55 800, 
5017 960

• Komisjonikaupluses ÄH! Ägedad 
Hilbud Rakveres, Lai 1 hoovis, palju 
uusi ja kasutatud riideid, jalatseid ja 
ehteid naistele, lastele ja meestele. 
www.äh.ee

• 52a korralik sale mees soovib tutvuda 
noorema vene naisega. Tel 5348 9906
• Naine (45a) soovib tutvuda sobivas 
vanuses mehega. Sobivusel võimalik 
kooselu. Tel 5686 8661, 5686 8663
• Pikem 50a mees otsib kena sõbralikku 
(mitte blondi) naist, et käia tantsimas, 
reisimas. Tel 5606 8010
• Tegus ja nägus 63a naine tutvub 
sobivas vanuses pikemat kasvu 
mehega püsisuhteks. Tel 5672 9885

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

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

• ALUMIINIUM- KATUSEREDELID. 
Õhtuti tel 5289 418
• Anda soodsatelt tingimustel rendile 
kalapüügiõigus. 3m ääremõrda 2tk, 
2 tk õngejada ja 8 nakkevõrku. Lääne-
Virumaal. Tel 5624 4605
• Pakun leiutasu (8 €) heale inimesele, 
kes võttis Meie (Nordi) poe juurest 
enda kätte hoiule mahaunustatud 
jalgratta lukustamisketi. Tel 5614 
2951
• Ära anda jaanitule materjali (väiksed 
kännud). Tel 5376 5551
• Otsin inimest, kes teeb koeravillast 
lõnga. Tel 5557 2020
• Müüa Rakveres jahipüss (Austria 
toode) SR 20 kal. VR kal. 222 (5,7 mm). 
Optiline sihik punatäpp 3x9x56. Ostja 
loaga. Tel 5386 6881

• Jalgpallitreeningud 2008.a s. lastele. 
Tel 5567 7689

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

www.kuulutaja.ee

* Meeste nahkvest 20.-
* Meeste tagi 50.-
* Naiste tagi 30.-

SINDRINAHA 
kaubajäägid MOTOPOES

Rakvere, Ed. Vilde 14

______________________________________________
 Kartul kg 0.40 0.50______________________________________________  
 Küüslauk kg 7.00 ______________________________________________  
 Peet kg 0.50  ______________________________________________
   Till kg 8.00 ______________________________________________  
 Redis punt 0.80  ______________________________________________   
 Mugulsibul kg 1.50 ______________________________________________  
 Seemnesibul kg 1.50  ______________________________________________
  Värske kurk kg 1.50 2.50 ______________________________________________
  Roheline sibul kg 3.50 ______________________________________________
  Kanamunad tk 0.15 ______________________________________________
  Tomat kg  2.50 3.50______________________________________________
  Värske hapukurk kg 5.00 6.00 ______________________________________________
  Suitsuräim kg 3.00  ______________________________________________ 
  Marin. kõrvits 0,5l 0.80 
______________________________________________
  Soolaheeringas kg 2.00 
______________________________________________
  Jõhvikad l 5.00 
______________________________________________
  Koduleib (450 gr) tk 2.00 
______________________________________________
  Värske räim kg 1.30 
______________________________________________
  Maasikad kg 3.50              3.90 
______________________________________________
  Hapuoblikas kg 3.00               ______________________________________________
  Lillkapsas kg 2.00              

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 8. mai 2014

HINNAD RAKVERE TURUL

14. mail turul viljapuude müük kella 11-st

Kuulutused

Uudekülas 
tuleb laat
Pühapäeval, 11. mail kella 
10-14 toimub Tamsalu vallas 
Uudeküla külaplatsil laat. 
Kella 13-14 on samas Vene-
vere näiteringi etendus 
“Head isu!”
Korraldajad ootavad ostma 
ja müüma omatehtud asju ja 
ise kasvatud toodangut või. 
Samuti on teretulnud asjad, 
mis senisele omanikule on 
osutunud mittevajalikeks, 
kuid rõõmustaksid kedagi 
teist.
Uudeküla laat toimub ühek-
sandat korda ning korralda-
jate sõnul on varasemalt ol-
nud laadal 50-60 müüjat. 
Kohamaks on paindlik, vas-
tavalt päeva käibele. Külas-
tajatele on sissepääs prii.

Kuulutaja 

OTSID UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 

PAKUD TEENUST?
Parim võimalus selleks on 

avaldada kuulutus Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5091
kuulutus@kuulutaja.ee
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Riks on 17.04.14 Kadrina vallast Jõepere kü-
last leitud isane koer, saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning ka mikrokiibi. Iseloo-
mult sõbralik, oskab ilus  jalutamas käia ning 
haukudes külalisi tervitada, seega sobib häs  
ka koduvalvuriks.

Mamma - Noorem emane koer, iseloomult 
on Mamma väga sõbralik, sobib nii laste kui 
ka teiste koertega. Sobib valvekoeraks, kuna 
oskab võõraste tulekust haukudes märku an-
da, ent sobib ka niisama seltsiliseks sest on 
väga rahuliku ning hea iseloomuga, soovib 
kanges  sõbrustada ning armastab väga tä-
helepanu. Mamma on saanud vajalikud vakt-
sineerimised ning mikrokiibi ning STERILISEE-
RITUD.

Richard - Tapa linnast Lille tänavalt omaniku 
poolt hüljatud isane sõbralik koer. Richard on 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud ja KASTREE-
RITUD. Sobib häs  nii seltsiliseks kui ka valve-
koeraks. 

Doora - Haljala vallast Põdruse külast leitud 
emane umbes 2 aastane koer. Iseloomult on 
kutsa väga seltsiv, soovib kanges  et temaga 
keegi tegeleks ja talle tähelepanu pööraks, 
kuna vanas kodus on sellest nähtavas  puud 
jäänud. Kutsa oskab ilus  jalutada, ning talle 
meeldib väga lah selt aias ringi joosta, kuna 

on alles noor ja energiat täis. Ka haukuda 
oskab, kui keegi tuleb, nii et sobib lisaks 
seltsiliseks olemisele ka kodu valvama ja 
võõrastest märku andma. Sobib nii korte-
risse kui ka maakoju, kuna on hedama 
karvaga ent siiski väike koer. Saanud vajali-
kud vaktsineerimised, mikrokiibistatud 
ning STERILISEERITUD.

Loore on umbes 8 kuune emane kutsikas, 
kes sa us varjupaike oma õe Liisaga ja ema 
Leediga. Iseloomult on Loore sõbralik, so-
bib nii laste kui teiste loomadega, ka kassi-
dega ei ole tal probleemi. Loorele mmeel-
dib kanges  mängida ja joosta, nii et sobib 
koju kus palju ruumi ja kus on aega temaga 
tegeleda. Loore on saanud vajalikud vakt-
siineerimised ja mikrokiibi, ning oskab oma 
aias puhtust pidada nagu korralik kutsapli-
ka ikka.

Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Donja saabus meie juurde 08.05.14, kuna 
omanik oli sunnitud ta elukoha vahetuse 
tõ u meile andma. Iseloomult on Donja 
sõbralik, armas väike , omaniku sõnade jär-
gi umbes 5 aastane kutsa, kes on harjunud 
elama nii toas kui ka õues, Kuna on iseloo-
mult väga rahulik, siis sobib pigem eakama-
le inimesele seltsiliseks.

Rommi on umbes 5 aastane sõbralik kõrge-
ma jalaga ja sileda karvaga isane koer. 
Rommi on saanud vajalikud, vaktsineerimi-
sed, lemmiklooma passi, mikrokiibi, ning 
kastreeritud, ning on valmis kohe uude ko-
ju minema.

Kirjandus-
festival Prima 
Vista Rakveres
Rahvusvaheline Tartu kirjan-
dusfestival Prima Vista valis 
tänavu oma partnerlinnaks 
Rakvere. Festivali programmi 
kuuluvad üritused toimuvad 
Rakvere Teatri väikeses majas, 
teatrikohvikus, Rahvaaias ja 
Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus. Päeva juhib ajakirjanik 
Rain Kooli.

Rakvere Teatri väike-
ses majas: 
Kell 12 tervitussõnad.
12.10 Avapauk Def Räädult 
koos osavate riimimeistritega. 
12.40 Festivali matroon Kristii-
na Ehin koos pärimusmuusi-
kute Silver Sepa ja Sofia Joon-
siga. 
13.30 Soome menukaim noor-
tekirjanik Salla Simukka. 
16.16 Anne Prangeli maalitud 
trummide näituse MATT ava-
mine ja luulekogu „Ihusilma-
ga“ esitlus.

Teatrikohvik (suur ma-
ja)
15–15.45 Tuuli Velling ja Sot-
siaalse Närvi Kvartett.

Rahvaaias
12–13 Rahvamaja terrassil las-
tele Trondikohvik. Kohtumine 
viie Rakvere lastekirjanikuga: 
Kalju Saaber, Reet Bobõlski, 
Tiia Selli, Urve Tinnuri ja Karin 
Hansson. 
13–14 lastele mängud kirjan-
dusmaastikul.
12.30–14 tiigil teevad luulesõi-
tu Soolikaoja paadimehed 
Mait Joorits ja Gunnar Ko-
tiesen. 

Rakvere Eragümnaa-
siumi aatrium
19 kohtumine ja vestlusring 
noorteromaani „Vaimude 

jaam“ autori Elo-Maria Rootsi-
ga. 
Rakvere Linnanoorte Näitet-
rupp Tiina Rummu juhenda-
misel esitab „Vaimude jaam“. 

Raamatumüük
Alates 12 kuni raamatuid jät-
kub – mini „Tasuta raamatu 
laat“ Rakvere Teatri fuajees ja 
väikeses majas. Lasteraama-
tud Trondikohvikus.
10–15 kasutatud raamatute 
müük Lääne-Virumaa Kes-
kraamatukogus.

Näitused
Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus (III korrusel) ERR muu-
seumi näitus „Valge daami sa-
ladus“ lasteseriaali „Väikelinna 

detektiivid“ võttepäevadel 
kaameraga tabatud hetkedest. 
Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus (I korrusel) Elna Kaa-
siku luulevaibad Hommage 
luulelemmikuile.
Rakvere Teatri väikeses majas 
Anne Prangeli maalitud trum-
mid.
Vetsuluule: sisukas mõttehetk 
ehk valik eesti luulet ja raama-
tusoovitusi kohtades, kus ku-
ningadki jala käivad. (Lää-
ne-Virumaa Keskraamatuko-
gus).

Kuulutaja
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Katrin Kivi

Madis Tealase tee kulturismi 
juurde sai alguse Rakvere Li-
hakombinaadist, kus ta toona 
töötas ja kus töötajate vaba aja 
sisustamiseks oli olemas jõu-
saal. Peamised teadmised 
musklite kasvatamise kohta 
kogus ta internetist. „Lugesin 
teemakohaseid artikleid ja 
vaatasin kõikvõimalikke vide-
osid,“ rääkis Tealane. „Minu 
suurimaks eeskujuks oli ja on 
Imre Vähi, kellega isiklik tut-
vumine andis motivatsiooni 
selle alaga tõsisemalt tegele-
da.“

Kõige tõenäolisemalt võib Ma-
dist kohata Ciriuse spordiklu-
bis, kus ta treenib viis päeva 
nädalas. Treenerit Madis Tea-
lasel ei ole. „Olen iseõppija,“ 
tunnistas ta ja rääkis, et kui te-
kib küsimusi, siis uurib inter-
netist või küsib teistelt oma ala 
tegijatelt.
Rakveres on Tealane enda tea-
da ainuke mees, kes treenib 
võistluste eesmärgil. Muidugi 
on teisi ka, kes end füüsiliselt 
heas vormis hoiavad, kuid 
nende eesmärgiks pole võist-
lustel osalemine. 
Treenijaid on rohkem talvel, 
vastu suve jäävad saalid tühje-
maks. 

Toitumine
on kõige alus
Järjest rohkem räägitakse ter-
vislikust toitumisest ja nii väi-
dab ka Madis Tealane, et lihas-
te kasvatamise juures on kõige 
tähtsam õige toitumine. „Süüa 
tuleb kõike, mida organism 
vajab: valke, süsivesikuid, ras-
vu, suhkruid jne. Aga ka vita-
miine ja mineraale,“ selgitas ta. 
Ometi ei saa noor kulturist väl-
ja pakkuda konkreetset me-
nüüd, mille järgi süüa, et liha-
sed kasvaks. „Iga inimene 
peab lähenema toitumisele in-
dividuaalselt, iga organism on 
erinev,“ rääkis ta. „Oma toitu-
miskava olen ise kokku pan-

Madis Tealane tahab 
jõuda kulturismis tippu
Madis Tealane on 
24aastane Rakvere 
noormees, kes töötab 
Flexa ASis ja unistab 
viie aasta pärast olla 
kulturismis Eesti lad-
vikus.

nud. Lugenud vastavat kirjan-
dust ja siis katsetanud. Siiani 
olen üsna hästi täppi pannud.“
Madis kasutab ka toidulisan-
deid ja leiab, et ilma nendeta 
ei saa. „Hetkel tarbin amino-
happeid, proteiini, vitamiine. 
Enne jõusaali ergutit ning 
kreatiini. Proteiin aitab massi 
kasvatada ja suuremaks min-
na, aminohapped on aga vaja-
likud lihase kiiremaks taastu-
miseks. Ergutid enne trenni 
teevad erksamaks ning anna-
vad energiat ja jõudu. Kreatiin 
aitab kasvatada lihast ja annab 
lihasele jõudu. 

Nii nagu igas spordis, liigub ka 
kulturismis keelatud aineid. 
Madis Tealane aga hoiab ste-
roididest eemale. „Kui kasva-
tad lihased steroidide abil, siis 
hiljem terve ihu ripub,“ kom-
menteeris Tealane. Ka alkohol 
ei käi kulturismiga kokku. 

Hea vorm
võimalik kõigile
Madis Tealase sõnul on või-
malik igas vanuses ja füüsilises 
vormis oleval inimesel saavu-
tada väga häid tulemusi. „Pee-
nikestel on natuke raskem kui 
suurematel,“ rääkis ta. Suure-
ma kehaehitusega inimesed 
võivad näha tulemusi 3-4 kuu-
ga, saledad peavad aga massi 
kasvatamiseks rohkem vaeva 
nägema ja siin on jällegi väga 
tähtis toitumine. Madise sõnul 
hakkas ta füüsilisi muutusi 
märkama pool aastat peale 
treeningute algust.
Kas on olnud mõttes ka loobu-
mine? „Algus on muidugi ras-
ke ja korra olen ka mõelnud, et 
nüüd on küll kõik!“ tunnistas 
ta. „Valu käib asja juurde, lõ-
hutakse ju lihaseid. Kui katke-
nud lihaskiud kokku kasvavad, 
siis lihas kasvab ja areneb. No 
pain, no gain,“ muigas Teala-
ne. „Sellistel puhkudel tuleb 

appi võtta tahtejõud. Kui soo-
vid tulemusi, siis on järjepide-
vus äärmiselt tähtis!“
Nüüd ei kujuta Madis ettegi 
elu ilma treeninguteta. „Kultu-
rism on elustiil,” kommentee-
ris ta. 
Jõusaalis treenib ta esmaspäe-
vast reedeni kuni paar tundi 
korraga. „Nädalavahetuseti 
puhkan, aga ka siis liigun pal-
ju. Jooksen või käin.“

Esimene võistlus 
Aprilli alguses osales Madis 
oma esimesel võistlusel. Tule-
museks oli meesjuunioride 7. 
koht. Järgmist võistlust pla-
neerib ta aasta pärast. „Kavat-
sen kõvasti trenni teha, et siis 
juba suurem hüpe teha,“ rääkis 
ta ja selgitas, et kulturistid ei 
võistlegi väga tiheda graafiku-
ga. „Võistlustele minnakse kui-
va lihasega. See tähendab, et 
treenitakse rohkem ja süüakse 
järjest vähem.”
Ettevalmistuse alla käib ka 
grimm. Tumeda naha saavuta-
miseks alustatakse protseduu-
ridega juba nädal enne võist-
lust. Nahka kooritakse ja kae-
takse grimmiga. Mida tume-
dam nahk, seda paremini 
paistab lihas välja.

Jõusaali ei
maksa peljata ka 

siis, kui oled kehvas 
vormis. Tasub tulla, 

sest jõusaalis on 
seltskond sõbralik 
ja abivalmis. Kõik 
me oleme kunagi

alguses olnud.

“

“

Olen ka oma 
tuttavatele öelnud: 

ei tasu kodus istuda. 
Tegelege       .

millegagi!

“
“

Foto: Kaspar Saaremets / Fitness.ee

MÕNE REAGA

Kilbarid lõpetasid hooaja
Aprillikuuga tõmmati joon alla Lääne-Virumaa kilvahooajale. 
Lõpule jõudis Rakvere võistkondliku mälumängu sari.
Rakvere kilvasari tõi kokku 15 viieliikmelist võistkonda üle 
Lääne-Virumaa. Hooaja jooksul toimus 16 mälumängu. Mul-
lune esikoht oli kaitsta võistkonnal Arkadi, kes sellega ka edu-
kalt hakkama sai. Arkadi, koosseisus Uno Alanurme, Aivo Su-
der, Meelis Lainvoo, Andres Pulver ja Lauri Kanter või Marju 
Lina, saavutas hooaja lõpptulemuseks 29,5 kohapunkti, edes-
tades sellega kindlalt teisele kohale tulnud Huljat, kes sai 36 
kohapunkti. 3. ja 4. koht läksid jagamisele Fraternitase ja Pro-
jekti vahel, kes kogusid 45,5 punkti.
Kilvasarja korraldanud MTÜ Rakvere Mäluprojekt esindaja 
Maris Marko sõnul võib hooaega lugeda kordaläinuks: „Erilist 
tunnustust väärib juba teist aastat ainukese noortevõistkon-
nana osalev Vee+ Rakvere Gümnaasiumist. Täiskasvanutega 
rinda pista ja seejuures mängust rõõmu tunda on kunst oma-
ette. Loodetavasti pakub neile järgmisel aastal konkurentsi ka 
mõni teine noorteseltskond, muidu on neil juba varakult pa-
rima noortevõistkonnana tiitel taskus.“
Rakvere võistkondlikku mälumängusarja toetas Rakvere linn, 
abiks olid ka Katariina Kelder, IT Shop, Aqva, Art Cafe, OG 
Elektra, Fotolabor ja Pätsi Sahver.

Kadrina Paisjärve jooks
kujunes osavõtjaterohkeks
Kevadpühal, 1. mail korraldati Kadrinas huviklubi Nelson 
eestvedamisel esimene Paisjärve jooks, millest võttis osa ligi 
kolmsada jooksu- ja kõnnisõpra.

Kahe järveringi ehk 5 km 
põhidistantsi võitjaks 
krooniti meestest triatleet 
Mart Suurkivi (Kadrina) 
ajaga 16.54,7, talle järgnes 
samuti kohalik sportlane, 
ultrajooksja Cris Poll (Ha-
ka Plast) 18.40,3ga ning 
kolmandana Erkki Etverk 
(Rakvere), kelle lõpuajaks 
märgiti 19.27,2.
Absoluutarvestuse kolm 
kiiremat naist olid Ela Vul-
la (KJK ViKe) ajaga 22.10,9, 
Tiina Idavain (Järva-Jaani 
Ratta- ja Suusaklubi) 
22.48,0ga ja Helemai Valge 
ajaga 23.33,4.
Liikumislusti jagus täis-
kasvanute kõrval lühema-
tel jooksudistantsidel kon-
kureerinud lastele ja noor-
tele, lisaks matkadistantsil 
osalenud enam kui poo-
lesajale kõndijale. Kauge-
mad külalised ei pidanud 
paljuks kohale tulla Tar-
tust ja Tallinnast.
Kadrina Paisjärve jooksule 
panid õla alla Nuka Auto, 
Aru Grupp, Kadrina Valla-
valitsus jt.

KuulutajaTriatleet Mart Suurkivi 
võitis esimese Kadrina 
Paisjärve jooksu.

 Foto: Jüri Suurkivi
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Emadepäeva eel, 10. mail toi-
mub Rakveres ajavõtuga 5kilo-
meetrine Rakvere Kevadjooks, 
millega liikumisaastal austa-
takse emasid ja väärtustatakse 
nende rolli ühiskonnas. Jooks 
algab Rakvere Spordikeskuse 
eest kell 17. 
Liikumisharrastaja ja kahe 
lapse ema kunstnik Jule Käen-
Torm märkis, et Virumaa kol-
mikürituse avaetapi distants 
on jõukohane igaühele ja loob 
võimaluse süstida lastesse väi-
kest spordipisikut. „Kevad-
jooks on väga tore võimalus 
oma emal käest kinni võtta 
ning ilusas kevadises Rakveres 
kõigile jõukohane jalutuskäik 
või sörgiring teha,“ lausus mit-
mel Eesti ja rahvusvahelisel 
rahvaspordiüritusel osalenud 
Rakvere Maraton MTÜ juhatu-
se liige Jule Käen-Torm. „Üht-
lasi saab kaunil kevadpäeval 
algust teha tervisliku eluviisi-
ga. Mina emana püüan oma 
laste jaoks võimalikult kaua 
terve, tubli ja rõõmus olla. Sel-
leks on tervisesport fantastili-
ne vaheldus igapäevarutiini.“
Eelregistreerimine Kevadjook-
sule on lõppenud, kuid regist-
reerida saab veel ka kohapeal, 
kus osalustasu on võrreldes 
eelregistreerimisega pisut 
suurem – 15 eurot. Registreeri-
mine lõpeb pool tundi enne 
starti.
Kevadjooksu start ja finiš ning 
võistluskeskus paiknevad Rak-
vere Spordikeskuses, aadressil 
Kastani 12. Osalejatele on 
spordikeskuses avatud WC, 
riietumis- ja pesemis-
võimalus.
Viking Line ja Isostar 
premeerivad kõiki lõ-
petajaid auhindadega 
- Viking Line kingib 
edasi-tagasi reisi Hel-
singisse ja Isostar 
energiamüsli, mis on 
sportlikke eluviise 
harrastatavale inime-
sele süsivesikuterik-
kaks vahepalaks.
Virumaa kolmiküritus 
on suvesündmuste 
sari, millesse kuulub 

Jalgpallurid
teenisid väärt viigi
Eesti jalgpallimeistrivõist-
luste esiliigas viigistas Rak-
vere JK Tarvas võõrsil Tal-
linna Flora II meeskonnaga 
0:0. Viigipunkt on väärtus-
lik, sest liidermeeskonna 
vastu mängiti väga „õhuke-
se“ kooseisuga – punaste 
kaartide ja muude põhjuste 
tõttu ei saanud selles män-
gus osaleda pea pool JK 
Tarva põhikoosseisust ja 
näiteks põhiametilt värava-
vaht Jüris Sahkur läks vahe-
tusest platsile kui väljaku-
mängija.
Viigi eest saadud punkt ei 
parandanud siiski tarvaste 
tabeliseisu – kümne kohtu-
misega on rakverlased ko-
gunud 11 punkti ja hetkel 
on see väärt seitsmendat 
kohta. Samas pole veel ka 
katki suurt midagi, kui pi-
dada silmas eesmärki tõus-
ta meistriliigasse või pääse-
da vähemalt ülemineku-
mängudele: kolm esimest 
kohta kuuluvad meistrilii-
gas mängivate meeskonda-
de duublitele ja n-ö iseseis-
vatest klubidest parimal, 
Viljandi Tulevikul, on tabe-
lis 15 punkti ehk kõigest 
nelja võrra rohkem kui JK 
Tarval. Mulkide ja läänevi-
rulaste vahele mahuvad 
veel FC Kuressaare ja Pärnu 
Linnameeskond (mõlemal 
13 punkti), jälitajatest on 
Vändra Vaprusel punkte 7 
ning Kiviõli Irbisel 3. 
Tallinna FC Puuma võib vist 
juba praegu heale kohale 
konkureerivate meeskon-
dade hulgast maha tõmma-
ta, sest neil seisab tabelis 
jätkuvalt -1 punkti. Nimelt 
alustas Tallinna meeskond 
hooaega -3 punktiga (karis-
tus puuduliku asjaajamise 
eest) ning kümnest män-
gust on saadud kaheksa 
kaotust ja kaks viiki. Eriti 
kurioosne oli FC Puuma 0:6 
kaotus eelmisel nädalava-
hetusel Vändra Vaprusele: 
sisul 0:5 sai Tallinna mees-
konna väravavahil mängui-
su otsa ja ta jalutas platsilt 
lihtsalt minema!

Aivar Ojaperv

Laupäeval joostakse 
Rakveres emade rõõmuks

MÕNE REAGA

Bridži segapaaride
meistritiitel läks jagamisele
Lääne-Viru segapaaride meistrivõistlustel sportlikus bridžis 
läks tänavune esikoht pisut tavatult jagamisele: nii Erika Roo-
sipuu – Erki Valmra kui ka Riina Arpo – Enn Maalder (külali-
sena) saavutasid tulemuse 54,76 protsenti. Kolmanda koha 
sai Rakvere Bridži Seltsi kõige eakam paar Gerda ja Heinar 
Tiidumaa (52,98).
Turniiril mängiti 28 jaotust ning ei juhtu just sageli, et kaks 
paremat saavutavad sellise jaotuste arvu juures täpselt võrdse 
tulemuse. Ka ei näe bridživõistluste reglement ette, et võrdse 
tulemuse korral võetaks kaalumisele mõned lisaklauslid, ja 
nõnda tuleb korraldajail välja anda kaks paari kuldmedaleid.
Huvitava lisaasjaoluna olgu märgitud, et n-ö tavavõistlustel 
mängivad Erika Roosipuu ja Riina Arpo omavahel paaris ehk 
paarisisene võrdlus jäi sel korral meistritele vääriliselt viiki.

Aivar Ojaperv

Lääne-Virumaale
kaks judomedalit
Võrus toimunud Eesti C-vanuseklassi (sündinud 2001-2003) 
meistrivõistlustel judos võitsid Lääne-Virumaa judokad kuld- 
ja hõbemedali ning võistkondliku kolmanda koha karika.
Kuldse auhinna tõi neidude kaalukategoorias kuni 45 kg koju 
spordiklubis Sakura treeniv Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpi-
lane Karmen Kukk. Tema esikoht ja Vaeküla kooli õpilaste An-
nika Hochtätteri (-45 kg) ning Anabell Eeriksoo (+52 kg) nel-
jandad kohad andsid Sakura tütarlastele võistkondlikus ar-
vestuses kolmanda koha.
Hõbemedali pälvis poiste poolraskekaalus (kuni 70 kg) võis-
telnud spordiklubis Viru Judo treeniv Haljala Gümnaasiumi 
õpilane Janno Esto.

Riho Rannikmaa

Sakura tütarlapsed Kadi Arula, Karmen Kukk ja Annika 
Hochtätter võistkondliku kolmanda koha karikaga. 

Foto: erakogu

kolm tervisespordisündmust 
Lääne-Virumaal perioodil 
mai-juuli. Lisaks 10. mail toi-
muvale kevadjooksule kuulu-
vad sarja 6. juunil sõidetav 

Rakvere Rattaöö ja 12. juulile 
kavandatud Südasuve mara-
ton.

Kristel Kitsing

Kevadjooks tekitab
liikluses paariminutilisi seisakuid
Rakvere Kevadjooksu korraldajad paluvad mõistvat suhtumist ja 
märgivad, et ajutised ebamugavused tunni aja jooksul ajavahemikus 
kella 17-18 on võistlejate ohutuse huvides.
Liikluse sulgemiseta ja umbes neljasaja inimese osavõtul toimuv 
jooks hõlmab järgmisi Rakvere tänavaid: Kastani puiestee, Silla, 
Pikk, Tammiku, Tammiku park, Tõusu, Vallimäe tee, Tallinna, Näitu-
se, Rahvaaed (sisenemine põhjaväravast), Vabriku, Tallinna, Pikk, 
Spordi.
Kõikide rajale jäävatel teeületustel on helkurveste kandvad regulee-
rijad. Lisaks kaasatakse osalejate saatmisse turvaratturid.
Kõikidele operatiiv- ja ühissõidukitele tagatakse sujuv läbipääs.

Jule Käen-Torm kutsub kõiki emadepäeva eel liikuma.
 Foto: Ain Liiva
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EMADEPÄEVA KONTSERT
Emadepäeval, 11. mail kell 13:00 esitavad

Palmse mõisa härrastemajas

maailma vägevate

naiste laule ja lugusid.

Mehise tervituse toob .

Inga ja Toomas Lunge

Indrek Kalda

www.palmse.ee
Pääse 10 , eelkooliealised lapsed 5 .€ €
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KUHU MINNA

rakvereteater.ee

12. mai kell 18 ja 20:30
Draama

(Alla 12 a keelatud)

IMMIGRANT

Kunda linna klubi
Pühapäeval, 11. mail kell 15 Kunda linna klubis emadepäeva 
kontsert. Esineb ansambel Kukerpillid. Piletite eelmüük ja 
tund enne kontserti algust klubis.
15. mail kell 19 Kunda linna klubi keldrikohvikus teeõhtu 
“Õnnelikum läbi meditatsiooni, toitumise ja liikumise”. Külla 
tuleb ja kutsub juturingi Tiiu Kivilo.
17. mail kell 18 Kunda linna klubis noortekohvik Friendship.
17. mail kell 18 Kunda tsemendimuuseumis muuseumiöö 
“Öös on tähti”.
Kunda laste kevadpäevad sügisel 1. klassi õppima asuvatele 
lastele:
22. mail kell 17.30 klubis tutvumispäev
26. mail kell 15.30 matkapäev, kogunemine lasteaia juures
27. mail kell 17 spordipäev staadionil.
25. mail kell 18 Kunda linna klubis Kunda näitetrupi esieten-
dus J. Patrick “Petetud petised”, lavastaja Natalie Neigla.
31. mail Kunda linna päev: Kunda linna jooks, laadamüük, 
rongkäik, kevadpäevade lõpetamine ja laulu-tantsupidu 
keskväljakul.
Rohkem infot Kunda sündmuste kohta www.kundalinnaklu-
bi.ee ja tel 32 21 556

Barto Puhkemajas 
Barto Puhkemajas 10. mail kell 20 Henrik Normann koos 
tantsutüdrukutega. Pilet 7 eurot, arveldame sularahas.

O-Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Ürituste algus kell 22.
Pilet 2 eurot, kuni kella 23 sissepääs tasuta.
9. mail loob mõnusa meeleolu loob DJ Taavo Soodla
10. mail retrodisko DJ Margus Teetsov

Keskkonnalaagrid Lontova 
seikluspargis
MTÜ MR Lontova korraldab Kunda jõe ääres Lontova seiklus-
pargis keskkonnalaagreid ajavahemikul: 
22.–23. mai ja 12.–13. september. Ühendust võtta telefonil 53 
60 6666. Laagrite läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringu-
te Keskus (Keskkonnateadlikkuse programm).

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu üldkoosolek toimub 
12. mail kell 14 Puuetega Inimeste Koja päevakeskuses. Päe-
vakord: uue juhatuse valimine; jooksvad küsimused; liikme-
maksu tasumine (3 eurot). Info 32 42 023, 5342 9043.

Tapa Kultuurikoda
Reedel 9. mail kell 19 Tapa Jakobi kirikus Eesti Rahvusmees-
koor. Aleksandr Gertšaninov „Kesköine jumalateenistus“. Di-
rigent Elmo Tiisvald. Piletid hinnaga 2 ja 3 eurot saadaval Ta-
pa Kultuurikoja kassas või pool tundi enne kontserdi algust 
kohapeal.
12. mail kell 18 Tapa Gümnaasiumi emadepäeva kontsert. Ta-
suta.
13. mail kell 20 komöödiafilm „Gigolo maski all“. Klassikalises 
komöödias astuvad üles Woody Allen, John Turturro, Sharon 
Stone ja Vanessa Paradis ning paljud teised staarid.
15. mail kell 18 Tapa Muusikakooli lõpuaktus.

Vaba aeg



28 Reklaam Kuulutaja reede, 9. mai 2014

Suures koguses uusi hõbeehteid

Emadepäeva soodustus
hõbeehted kuldehted-10% -20%

(9. ja 10. mai)

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 38a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

P

- 9.00-17.00

9.00-12.00

Suletud

Külasta meid!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

UUS VALIK
DISAINTAPEETE!

Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull
Hinnad alates

2,99 € / rull


