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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068
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Jätkuvad liitumiskõnelused Töökuulutusedlk 3 lk 6-7

6. MAI 20.00-24.00
OSTUOO

esineb 
TERMINAATOR

Fantaasiapillil teeb muusikat Silver Sepp

Avatud on söögikohad ja 
lastele vinge batuudikeskus

Loosime välja 1000 € väärtuses 
Põhjakeskuse kinkekaarte

Kell 24.00 tasuta buss 
Põhjakeskusest  Rakvere kesklinna

Emadepäev
8. MAI 12.00-14.00

esineb

Gerttu Pabbo
Tule ja tähista emadepäeva 

Põhjakeskuses!
näomaalingud tantsulapsed 
fotolavastus lõõtspillimäng

paberlillede valmistamine
emadepäevakaartide meisterdamine 

mängud ja auhinnad 

Emadepäeval ootavad 
Sind toredad üllatused!

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu
võimalus!

MÜÜK • PAIGALDUS • HOOLDUS

• Keskküttekatlad
Korstnalahendused
Boilerid
Radiaatorid ja
põrandaküte

•
•
•
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Kujundus
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Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 500
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Eelolev nädalavahetus 
tõotab tulla paljulubav ja edasiviiv
Miks? Valdav osa eestlastest koristavad kodusid, õue-
sid, kogukondade piirkondasid – kes omakeskis, kes or-
ganiseeritud sündmuse „Teeme Ära!“ raames.
Loodus on ärganud ning pakub kevadist silmailu. “Tee-
me ära!” talgute raames saame ka meie anda panuse 
ning korrastada ja kaunistada keskkonda, milles elame.
Soovime Kuulutaja toimetusega meie lugejatele süda-
mele panna, et lisaks välisele ilule sätiksite veidi ka 
oma sisemist ilu. On ehk iganenud mõttemalle, mida 
teil enam vaja ei ole? Leidub ehk oma elu ära elanud ki-
vistunud emotsioone hingepõhjas; või hapuks läinud 
suhteid, mida korrastada või millest lahti lasta?
Mõttemallid, mis edasi ei vii, saab asendada positiivse-
mate arusaamadega. Kivistunud emotsioonidele ja ha-
puks läinud suhtele mõjub hästi andeksandmine. Kor-
rastada saab ka neid suhteid, mis pole hapud, kuid ehk 
teenimatult vähe tähelepanu saanud.
Helistage pühapäeval kindlasti emale, või veel parem, 
minge külla. Emadus väärib alati tähelepanu ja austust 
– ükskõik, millise hinnangu teie oma emale ka ei an-
naks.

Head emadepäeva!

Kuulutaja 

7. mail toimub traditsioonili-
ne „Teeme ära!“ talgupäev. Ju-
ba kolmandat aastat on OG 
Elektra töötajaskonnal või-
malik soovi korral osaleda tal-
gutel Tobia külas ning korras-
tada üheskoos ettevõtte terri-
tooriumi.
„OG Elektra talgud on teist 
aastat registreeritud üritus,“ 
kommenteeris OG Elektra 
personalijuht Toivo Murakas. 
„Tegemist on kinniste talgu-
tega ehk osaleda saavad vaid 
OG Elektra töötajad. Talgu-
päeva eesmärk on edendada 
aktiivset eluhoiakut, arenda-

da koostööd ja tugevdada 
meeskonnavaimu.“
Murakase sõnul planeeritak-
se korrastada lisaks välisele 
territooriumile ka kontor, la-
du ja peatselt avatav jõusaal. 
„Talgud toimuvad laupäeval 
kell 9-14,“ ütles Murakas. 
„Talgulisi on esialgsetel and-
metel tulemas üle poolesaja. 
Töötegijatele on organiseeri-
tud korralik toitlustus. Ette-
võttesisene registreerimisaeg 
sündmusele on tänaseks juba 
möödas, ent kedagi tagasi ka 
ei saadeta.“
Üle-eestiline „Teeme ära!“ 

talgupäev sai tõuke 2008. aas-
ta suurest prügikoristusest 
ning sellele järgnenud 2009. 
aasta mõttetalgutest. Alates 
2010. aastast on talgute kor-
raldamine iga aktiivse koda-
niku, kogukonna ja ühenduse 
võimalus midagi oma elu-
keskkonna heaks teha, see-
juures ise otsustades, mis va-
jab ärategemist koduümbru-
ses või kaugemal. 2015. aasta 
talgupäeval korraldati üle 
Eesti 1808 eriilmelisi talguid, 
millel osales  kokku 47 136 
talgulist.

Katrin Kivi

JUHTKIRI

OG Elektra personal osaleb talgutel
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Omavalitsustelt oodatakse 
maikuu jooksul otsuseid, 
kellega haldusreformi läbi-
rääkimisi edasi kavatse-
takse pidada. Võimalusi on 
mitmeid ja otsuste tegemi-
ne keeruline.

Liisi Kanna

Riigi piirkondlikus komisjo-
nis jõuti seisukohale, et oma-
valitsustel tuleks liitumis-
suundade valikud teha selle 
kuu jooksul. „Olenevalt voli-
koguistungite toimumise 
ajast, kas mai keskel või lõ-
pus, tuleks ära otsustada, kel-
lega läbirääkimisi edasi pee-
takse,“ rääkis maavanem 
Marko Torm.
Vastasel juhul jääb kõnelus-
teks liiga vähe aega. „On vaja 
ära otsustada põhimõtteline 
suund, et sisuliste arutelude-
ni jõuda. Selle tarvis kulub 
palju aega,“ seletas maava-
nem.
Ta nentis, et tõenäoliselt tek-
kib 5-7 omavalitsust, ent 
mõeldav oleks ka väiksem 
arv. „Minu isiklik seisukoht 
on, et 4-5 omavalitsusega 
oleks Lääne-Virumaa väga 
tugev.“
Praegu on lahtiseid otsi palju. 
Viimane ettepaneku tegija oli 

Liitumisteemalised arutelud jätkuvad

Tamsalu vald sai positiivse vastuse nii Tapa vallalt kui Pandivere piirkonna omavalitsustelt. 
Foto: Liisi Kanna

Kadrina vald. „Kadrina puhul 
oleneb kõik sellest, kuidas 
Vihula ja Haljala vald vasta-
vad. Kui mõlemad nõus olek-
sid, võiks moodustuda üle 
11000 inimesega omavalit-
sus,“ arutles Torm.

11000 ja rohkema elanikuga 
omavalitsuse moodustamise-
ga kaasneb riigipoolne täien-
dav doteering. Maavanem 
netis, et ehkki valdadel on ra-
ha vaja, ei ole üksnes toetuse 
saamise eesmärgil valdade 

kunstlik liitmine hea lahen-
dus.
Ühinemine peaks siiski toi-
muma läbimõeldult ning loo-
gilise partneriga, näiteks va-
rasema koostöö pinnalt.
Nii mõnigi omavalitsusel on 

ees raske valik, sest liitumi-
seks on ettepanek tehtud või 
see saadud mitmelt naabrilt.

Aseri vald võib liituda 
Lääne-Virumaaga
Näiteks on Ida-Virumaa 
koosseisu kuuluval Aseri val-
lal kõnelused käimas ka Lää-
ne-Virumaa suunal. Ligi 
viiesaja osalejaga hääletusel 
toetas Viru-Nigula valla ja 
Kunda linnaga ühinemist 77 
protsenti, Lüganuse valla, 
Sonda valla ja Kiviõli linnaga 
liitumist aga 23 protsenti 
hääletajatest. Niisiis on suur 
osa sealsetest inimestest and-
nud jah-sõna meie maakon-
da üle- tulemiseks.
Keerulise valiku ees on ka 
näiteks Tamsalu vald, kes sai 
liitumissoovile positiivse vas-
tuse nii Tapa vallalt kui Pan-
divere piirkonna omavalit-
sustelt. 
„Tegime otsuse langetamise 
hõlbustamiseks testi,“ rääkis 
Tamsalu vallavanem Riho 
Tell. „Sooritasime selle kon-
sultandi abiga, kellel oli oma 
meetod välja töötatud. Hin-
dasime plusse ja miinuseid. 
Testi täitsid üksikisikud ja te-
gime ka rühmatööna,“ kirjel-
das ta.
Otsust selle tulemusel aga ei 
langetatud. „Tulemus oli suh-

teliselt tasavägine,“ lausus 
vallavanem.

Plussid ja miinused
Plussidena tõi Tell mõlema 
puhul välja suurema inves-
teerimisvõimaluse, ametnike 
spetsialiseerituse ja teenuste 
kvaliteedi tõusu. 
„Miinuseks on kartus jääda 
ääremaaks. Teenuste osas on 
hirm, et need jäävad väga 
kaugeks,“ nimetas Riho Tell.
Tema sõnul oli hindamisel 
erinevuseks asjaolu, et Pandi-
vere omavalitsustega on pi-
kaajaliselt koostööd tehtud, 
üksteist teatakse ja tuntakse. 
„Otsus on siiski alles täiesti 
lahtine,“ rõhutas vallavanem.
Marko Torm tõdes, et mure-
kohad ja küsimused on val-
dadel suhteliselt sarnased ja 
väga inimlikud. Küsitakse, 
mis sellest õieti paremaks 
muutub. Muretsetakse, kas 
rahvamaja või kool, mille 
ümber elu käib, ikka säilib. 
Arutletakse ühistranspordi ja 
vallamaja kauguse teemadel.
Juhul, kui otsusele jõuda ei 
suudeta, võib omavalitsust 
2017. aastal oodata ees sund-
liitmine.
Maavanem rõhutas, et seda 
ta ei sooviks. „Minu põhiar-
gument on, et peame olema 
suutelised ise otsustama.“
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Tapal avati töökeskus, mis 
peaks aitama kaasa eriva-
jadustega inimeste tööhõi-
ve tõstmisele. Keskuses 
valmiv käsitöö läheb müü-
giks ning töötegijad saavad 
väljateenitud palga.

Liisi Kanna

Keskuse rajajaks on AS Hoo-
lekandeteenused. Ettevõtte 
juhatuse liikme ning teenuste 
direktori Liina Lanno sõnul 
on eraldiseisvate suurte töö-
keskuste loomine uus suund. 
„Vanades hooldekodudes 
olid vastavad ruumid sees 
olemas. Osal uutel kodudel 
on töötamiskoht samasse 
juurde ehitatud. Nii suuri ja 
nii paljude tegevustega kes-
kuseid, mille jaoks on kogu-
konna sees ruumid renditud, 
ei ole mujal kui Tapal ja 
Haapsalu lähedal Uuemõi-
sas.“
Teenuste direktor leidis, et 
tööl käimine on erivajaduste-
ga inimeste jaoks oluline nii 
sotsialiseerumise kui töötasu 
seisukohast. „Töökeskuse 
tööga võivad nad ikkagi paar-

sada eurot teenida. On ka 
tähtis, et inimesed saavad en-
nast väärtustada ühiskonna 
raames,“ rääkis Lanno.
„Kui me seitse aastat tagasi 
alustasime, siis oli töötavate 
klientide arv null, tänaseks 
oleme viinud tööhõive 30 
protsendini. Lisaks käiakse 
näiteks vabatahtlikku tööd te-
gemas,“ lisas ta.

Töökeskus kui vaheetapp
Tapa kodude juht Ülle Kei-
naste nentis, et varem ei loo-
dud erihoolekande teenustel 
olevatele inimestele mitte 
töö-, vaid päevakeskuseid. 
„Päevakeskuse eesmärk on 
pakkuda aktiviseerivaid tege-
vusi. Nende tegevuste käigus 
oligi näha, et osa inimeste 
puhul on võimekus ja käsi-
tööoskus niivõrd hea, et nen-
de valmistatud tooteid oleks 
võimalik turustada,“ jutustas 
Keinaste. „Töökeskuses ei 
käida niisama hobikorras no-
kitsemas, siia tullakse ikkagi 
tõsiselt tööd tegema.“
Kaitstud töökeskkond on va-
jalik neile, kes avatud töötu-
rul töötada ei saa. See võimal-
dab erivajadustega inimestel 

Erivajadustega inimesed 
käivad töökeskuses graafiku alusel

Raivo koob Tapa töökeskuses kangastelgedel vaipu. 
Foto: Liisi Kanna

turvalises keskkonnas oma 
võimetele vastavalt panusta-
da ja raha teenida.
Samas võib paljude jaoks töö-
keskuses töötamine olla va-
heetapiks. Kui töötamise toe-
tamise puhul abistatakse ini-
mest avatud tööturul hakka-
ma saamisel, siis kaitstud töö 
teenuse kaudu valmistatakse 
klienti avatud tööturule jõud-
miseks ette. 

Kaitstud töö teenus koosneb 
kolmest etapist. Esimeses jär-
gus hinnatakse inimese osku-
seid. Teises harjutatakse töö 
tegemist, näiteks töökesku-
ses. Kolmandas etapis peaks 
klient jõudma avatud töötu-
rule.
AS Hoolekandeteenused ka-
sutab hindamisel HAMETi 
meetodit, mille raames soori-
tatakse mitmesuguseid töö-

lõike. „Selle järgi saab teada, 
milline töö inimesele sobida 
võiks, kas pigem rutiinne või 
näiteks täpsustöö,“ kirjeldas 
HAMETi metoodika litsent-
seeritud hindaja ning Tapa 
töökeskuse koordinaator Hei-
li Tammemägi.
Enamasti kasutatakse kahek-
sat ülesannet, nende hulgas 
näiteks õmblemist, värvimist, 
puidutööd ja mutrite keera-

mist. Testi tulemustest lähtu-
valt soovitatakse kliendile, 
milliseid ülesandeid võiks ta 
igapäevaselt täitma hakata.

Keskuses 
valmivad sinililled
Tapa töökeskuses tegeletakse 
põhiliselt käsitööga. „Põhiar-
tikkel on meil keraamilised 
tarbeesemed. On olemas ka 
kangasteljed, millel kaltsuvai-
pu valmistatakse. Õmblus-
tööd ja kudumine loomuli-
kult ka,“ tõi koordinaator väl-
ja.
Valminud kaupa vahendab 
SA Hea Hoog. Toodangut tu-
rustatakse nii internetipoes 
kui laatadel ning käsitöö-
kauplustes. 
Esemeid valmistatakse ka tel-
limuse peale. „Näiteks teevad 
meie inimesed veteranide 
toetussümboliks olevaid sini-
lilli. Meil on kaitseväega le-
ping,“ tõi Liina Lanno näite.
Heili Tammemägi rõhutas, et 
töökeskuses käiakse graafiku 
alusel, mis on kokku pandud 
igaühe võimetest lähtuvalt. 
„Tööle tullakse väga hea mee-
lega, see on ikkagi vabataht-
lik,“ lisas ta.
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Möödunud kuul avastati 
hiigelkogus järeletehtud 
kaubamärgiga rõivaid. 
Kaup ei olnud küll mõel-
dud Eesti turule, ent tõstis 
päevakorda internetis 
müüdavate odavate brän-
diriiete ehtsuse küsimuse. 
Müüja soovib teenida tulu, 
kuid vahelejäämise korral 
on lisaks talle kannatajaks 
ka ostja.

Kaius Mölder

Aprilli alguses avastasid Mak-
su- ja Tolliameti (MTA) amet-
nikud tollikontrolli käigus 
suure koguse võltsingukaht-
lusega riideid, mis oli mõel-
dud Venemaa turule. Tege-
mist oli 33 000 paari teksa-
pükstega, mille logo sarnanes 
Dieseli firmamärgistusega. 
Veel olid saadetises järeleteh-
tud Adidase ja Umbro tuu-
lepluusid.
MTA tolliosakonna juhataja 
Urmas Koidu sõnul oli kauba-
kogus Eesti mõistes erakord-
ne. „Enamasti avastame kor-
raga alla saja toote ja nii suure 
koguse leidmine oli ka koge-
nud tolliametnike jaoks en-

VARGUSED
3. mail teatati, et Kadrina 
vallas Loobu külas tungiti 
garaa�i ja varastati ATV. Kah-
ju on 1910 eurot.
29. aprillil teatati, et Kadrina 
alevikus varastati Rakvere 
teel asuva maja trepikojast 
jalgratas. Kahju on 400 eu-
rot.
29. aprillil teatati, et Rakvere 
vallas murti sisse talu kõr-
valhoonesse ja varastati mu-
runiiduk, elektriboiler, WC-
pott ja erinevaid tööriistu. 
Kahju on selgitamisel.
28. aprillil teatati, et Rakve-
res Kungla tänaval varastati 
mootorratas Honda regist-
reerimismärgiga 31YK. Kah-
ju on 1000 eurot.

TULEKAHJUD
4.mail kell 13.38 teatati häi-
rekeskusele tulekahjust Rak-
veres Viru tänaval asuvas 
paarismajas. Kohale saabu-
nud päästjad selgitasid väl-
ja, et kahekordse maja ühel 
poolel oli süttinud trepi all 
olev elektrikilp. Kokku jõu-
dis tuli levida umbes 10 
ruutmeetrile. Inimesi tule-
kahju süttimise ajal majas ei 
olnud, kannatada keegi ei 
saanud. Majas oli ka suitsu-
andur, mis andis varakult 
ohust märku. 
2.mail kell 17.46 käisid 
päästjad Rakveres Posti tä-
naval kustutamas põlevat 
prügikonteinerit.

Võltskauba müümisega 
üritatakse teenida suurt vaheltkasu

Avastatud teksapüksid olid liialt sarnased originaaliga. 
Foto: MTA

neolematu. Seda oli rohkem 
kui kõik möödunud aasta 
avastused kokku,“ selgitas 
Koidu.
Ta arvas, et tegemist oli tran-
siitkaubaga, sest Eestisse 
reeglina nii suuri võltsitud 
kauba koguseid ei tooda. Lõ-
viosa rikkumistest avastab 
MTA hoopiski posti- ja kuller-

saadetiste läbivaatamisel.
Kui tolliametnikud on oma 
toimingud lõpetanud, võe-
takse koos kaubamärgi oma-
nikuga vastu otsus, mis võlt-
situd kaubaga edasi teha. Kui 
kauba omanik selle autent-
sust tõendada ei suuda, läheb 
kaup hävitamisele. On ka või-
malus, et eemaldatakse fir-

mamärgid ja riided suuna-
taks taaskasutusse.
Nii tohutu koguse teksapüks-
te soetamiseks on tehtud 
suuri investeeringuid. Seepä-
rast pole välistatud, et kauba 
omanik hakkab hoopis tões-
tama kaubamärkide väikest 
sarnasust. Ärimehe lootust 
kaupa kätte saada pidas tol-

liametnik siiski imeväikseks.
Jätkuvalt on intellektuaalo-
mandi õigusi rikkuvate kau-
pade lähtemaaks peamiselt 
Hiina, vähem jõuab järeleteh-
tud tooteid siia Hongkongist, 
Singapurist ja Venemaalt.
Kõige rohkem avastavad MTA 
ametnikud võltsitud käekella-
sid, riideesemeid, jalatseid 
ning mobiiltelefone. Samuti 
nende tarvikuid ning kos-
meetikatooteid.
Väga paljud inimesed tellivad 
netipoodidest kaupu eesmär-
giga need hiljem Eestis va-
heltkasuga edasi müüa. Kui 
kogused on suured, siis hak-
kab see huvitama ka tol-
liametnikke.
Esimeseks ohumärgiks on 
kauba hind. „Kui toode on ik-
ka oluliselt odavam, kui ole-
me kaupluses harjunud näge-
ma, on tõenäoliselt tegemist 
võltskaubaga, millelt on jäe-
tud tasumata erinevad mak-
sud. Samuti ei ole tagatud 
kvaliteet,“ rääkis Koidu. Li-
saks ei vasta toodete materjal 
nõuetele.
Sellistel puhkudel on kanna-
tajaks tihtilugu ostja, sest li-
saks sellele, et toll konfiskee-
rib võltskauba, et saa kauba 
tellija ka oma raha tagasi. 

MUST KROONIKA

KAMPAANIA

KEVAD ON KÄES. 
OLED SA VALMIS?

 www.husqvarna.ee

KAMPAANIA

KAMPAANIA

KAASA 

KINGITUS!

HUSQVARNA RAIDER 213C

HUSQVARNA 435 IIMURUTRAKTOR TS 138

€3699 €4199

€299 €359€2099

KAASA 

KINGITUS!

ROHULÕIKUR 336FR/345FR

€589/799

KAMPAANIA - 
NIIDULAIUS LÕIKAB HINDA!
Too oma vana muruniiduk meile kauplusesse ja saad uue 

Husqvarna 300-seeria muruniiduki niidulaiuse võrra 

soodsamalt! Oma soodustus arvuta näiteks nii: 

Husqvarna LB 348V = 48 cm niidulaius = 48 € soodsamalt

Husqvarna LC 356 AWD = 56 cm niidulaius = 56 € soodsamalt

Sooduspakkumised kehtivad kuni 31.05.2016.
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PAKUN TÖÖD
• Rakweld OÜ otsib alumiinium-
keevitajat. Kohapeal on võimalus 
oskusi lihvida. Tel 5666 9401

• Pakun tööd kohusetundlikule 
ehitustöölisele (katused ja fas-
saadid). Tel 5330 1455, CV saata 
virumaa.katused@gmail.com

• Vajan abimeest majapidamis-
se (territooriumi korrastamine) 
Haljala vallas. Sobib nädalava-
hetustel. Kohusetundest priid ja 
viinaninad ei kontakteeru. Tasu 3 
eur/h kätte. Tel 5040 123

• Pakkuda tööd meesterahvale 
maja- ja aiapidamistöödele! 
Eramu asub Haljalas Veskijärve 
tänaval. Kontakt: 5044 344

• Pakume tööd tänavakivi paken-
daja-sorteerijale. Tel 5561 6149

• Pakume tööd katusepaigaldaja-
tele. Kasuks tuleb eelnev töökoge-
mus. Tel 5286 294

• Vajan saemeest (võsa). Minu 
varustus, soovitav B-kat. juhiluba. 
Tel 5673 5648

• Vajatakse frontaallaaduri 
juhti Ida-Virumaale. Tel 5646 
6749

• Vajatakse C-, E-kat. autojuhti 
Eesti-Euroopa-Eesti suunale. Tel 
56 466 885

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

•  Otsime toredat ja rõõmsa-
meelset klienditeenindajat ja 
kokka peagi avatavasse uude 
kohta Rakveres Tsentrumi hoo-
nes. Asjaga on kiire. Kaukaasia 
šašlõkk. CV saata kaukaasiag-
rill@hot.ee või tulla kohapeale 
Aluvere. Tel 5896 4101

• Kauplus Meta Rakvere Põhjakes-
kuses pakub tööd suveperioodiks 
klienditeenindajale - puhkuste 
asendamine. Töö sobib ka koo-
liõpilasele.  Huvi korral palume 
ühendust võtta tel. +372 5626 0435 
või anusepp@msn.com

• Ehete ja  aksessuaaride 
k a u p l u s  H & A  R a k v e r e s 
p a ku b  t ö ö d  a k t i i v s e t e l e 
j a  a l g a t u s v õ i m e l i s t e l e 
klienditeenindajatele. Kasuks 
tuleb eelnev töökogemus. 
Pakume võimalust töötada 
arenevas ettevõttes  ning 
konkurentsivõimelist palka. 
CV saata nordix.expert@gmail.
com

• Otsime müüjat Kroonikesku-
sesse (pensionär, hea eesti keele 
oskusega). Tel 5246 055

• Vajatakse marjamüüjat turule. 
Tel 5823 8370

• OÜ Trovador Vinni vallas võtab 
tööle farmitöötaja. Lisainfo tel 
552 6723

• Põllumajandusettevõtte Lää-
ne-Virumaal Vinnis võtab tööle 
lüpsja. Elamiseks 2- või 3toaline 
korter. Tel 5304 1060

• OÜ Lääne-Virumaal pakub tööd 
lüpsjale (torusselüps). Soovitavalt 
perekond. Elamispinna võimalus. 
Tel 5699 0533

• AS Rakvere Farmid Ulvi farm 
Lääne-Virumaal pakub alalist tööd 
operaatorile. Info 5620 3552 või 
5822 6991

KOOLITUS
• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee

• Jalgpallitreeningud Tapa kunst-
murustaadionil. Ootame treenin-
gutele poisse vanuses 6-8 a. Info: 
tel. 55 6776 89

RMK Sagadi mõis
ootab oma meeskonda

HOTELLI ADMINISTRAATORIT

RESTORANI VAHETUSE VANEMAT

KOKKA SUVEHOOAJAKS

Tule tööle imelisse mõisakeskkonda ja anna 

oma panus tuhandete külaliste Sagadis viibimise 

nauditavaks muutmisel!

Pakume:

Suurepärast töökeskkonda

Toredat meeskonda 

Mõistlikku motivatsioonipaketti

Küsi lisainfot  krista.keedus@rmk.ee ja  telefonil 5079077.

RMK Sagadi metsakeskus

Sagadi, Vihula vald, Lääne-Virumaa

telefon 676 7888 · sagadi@rmk.ee · www.sagadi.ee
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Toivo Murakas

personalijuht, tel: 5334 0040

personal@ogelektra.ee

Lisainfo:

SEOSES TÖÖMAHU SUURENEMISEGA
VÕTAME TÖÖLE:

GRILLTOODETE VALMISTAJA
SÖÖKLA KOKA
PAGARI
KONDIITRI
PUHASTUSTEENINDAJA
JAHELAO KOMPLEKTEERIJA
LAOHOIDJA
VEOAUTOREMONDILUKKSEPA

KASSAPIDAJAID
LETITEENINDAJAID
VANEMTEENINDAJA

• väljaõpet

• kindlat ja konkurentsivõimelist palka

• kaasaegseid töövahendeid

• toetavat ja sõbralikku meeskonda

Pakume Sulle:

Kuusalu ja Haljala „Gea” kauplusesse:

Lepnal asuvasse keskusesse:

CV palume saata: kaido@reinpaul.ee

Pakume tööd PUIDUHAKKURI

OPERAATORILE
Vajalik eelnev töökogemus (näiteks

hakkur, metsaveoauto) ja C-kat juhiluba

Otsime oma söökla
meeskonda

Pikk kogemus ei ole
oluline, vaid avatud olek
ja julge pealehakkamine

on põhiline.
Asume Roodeväljal
Hkscan Estonia AS

asuvas sööklas.

Täpsem info 56277110

KOKKA

Vihula mõis pakub tööd

PORTJEELE
Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

www.uhotelsgroup.com

• hotelli külalistele sõbralik, kiire ja korrektne teenendamine
• pakuda hotelli külalistele kohvrikandmise, pakihoiu ja infoteenuseid
• huvitegevuste ja vaatamisväärsuste soovitamine külalistele
• seminariruumide ettevalmistamine
• sõidud hotelli transpordiga

• hea suhtlemisoskus eesti ja inglise keeles
• hea füüsiline vorm ja pingetaluvus
• valmisolekut töötama graafiku alusel

• motiveerivat töötasu
• karjääri- ning eneseteostamise võimalust
• ööbimisvõimalust Vihulas
• hotellisiseseid soodustusi

Tööhuvi või lisaküsimuste tekkimisel kirjuta:
kristi.irval@uhotelsgroup.com või helista 53 01 07 37

Lisainfo ja kandideerimine jawww.cvonline.ee www.kevili.ee

Kas Sulle meeldib
kirjutada?

Kas Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha

teenida?
Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse. E-post:

toimetus@kuulutaja.ee
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Hiljuti 70. juubelit tähista-
nud tele- ja meediakorüfee 
Hagi Šein pidas TLÜ Rak-
vere Kolledzhi eakate üli-
koolis Hõbeakadeemia 
raames loengu „Mälestusi 
televisioonist“ ja rääkis 
muuhulgas ka seda, et tele-
visioon kui selline võib ise 
muutuda mälestuseks.

Ülle Kask

„Televisioon on alati olnud 
väikesele rahvale nagu ema-
puu, mille ümber kokku tul-
lakse,“ rääkis Šein. „See loob 
kultuuriruumi, ühendab rah-
vast nagu laulupidu või presi-
dendi kõne.“
Telemees tõi välja, et 90ndate 
alguses oli 40 protsenti rah-
vast televiisorite ees koos. Tä-
naseks on olukord teistsugu-
ne. „Emapuuga on juhtunud 
see, et sinna kõrvale on tul-
nud digipuud, ja telemaastik 

killustub.”

Televisioon kui kauplus
Televisioon pole enam tõu-
ke-, vaid tõmbemeedia,“ lei-
dis Šein.“ Teie ise tõmbate 
endale, mida tahate. On to-
hutu mass erinevaid teenu-
seid, aga kodune televiisor 
hakkab tasapisi ära kaduma.“
„Esialgu pole veel midagi 
suurt juhtunud, sest kõik 
muudatused toimuvad digi-
revolutsiooni sees,” nentis 
Hagi Šein. Tema sõnul vaata-
vad Eestis vanemad inimesed 
telekat keskmiselt 5 tundi 
päevas, nooremad 2 tundi.
„Meediaväli ja teleralli on vä-
ga kirju,” ütles Hagi Šein. ”Te-
lekanalitel on omad eesmär-
gid. Vahel ei pruugi need ees-
märgid head olla, kui näiteks 
ainult oma vaadet elule näi-
datakse.“
Hagi Šeini sõnul otsustab 
vaataja ise, kas meedia on 
enam-vähem objektiivne te-

gelikkus ja millesse peaks 
suhtuma kriitiliselt. „Kas see, 
mida teile näidatakse, on bul-
lshit?” küsis ta. „Võib öelda, et 
kõik, mida näidatakse, on 
enam-vähem okei, sest on as-
ju, millega me pole kunagi 
kokku puutunud, nagu Põh-
janaba, mida pole võimalik 
ise kogeda.”
„Kogu see masinavärk, mida 
oma ekraanil näete, on ma-
janduspoliitiline, ” märkis 
Šein. „Auditooriumi käes on 
võim ja audit ja teie loete väl-
ja selle, millega olete nõus või 
ei. Näiteks propagandateks-
tid tunneb kohe ära, kuna tõ-
de on ainult see, mis vastab 
sellele ideoloogiale. Kõik 
muu on vale. Propaganda ta-
hab panna teid uskuma.”

Koerametafoor 
ja meediamull
Hagi Šein rääkis, et meedia 
on neljas võim ja demokraa-
tia valvekoer. Ajakirjandus 

kontrollib võimulolijaid, et 
nood ei kuritarvitaks oma 
võimu. Kui kasutada koera-
metafoori, on ajakirjandus 
valvekoer; tarbemeedia – kar-
jakoer, suhtekorraldus – tõu-
koer ja propaganda – lõukoer. 
„Alati hoiab koer pere-
meest,” lausus Šein. 
„Võim on huvitav 
instrument. Kui 
sul on palju või-
mu, tekib kiusa-
tus.”
Šein ütles, et 
ideaalis peaks 
ajakirjandus 
teenima rah-
vast. Sageli küsi-
takse, miks lähe-
vad inimestele pea-
le negatiivsed 
uudised. 
„Meedia ei 
saa olla 
positiiv-
ne,“ ar-
vas 

ta. „ Võimulolijad eelistavad 
seda, et kõik oleks positiivne 
ja näidatud eelistatavalt 
meeldivast vaatenurgast. On 
kaks tänava poolt ja et ühis-
kond töötaks, peab meedia 
olema kriitiline.“

„Meedia teab, millega 
inimesi haarata, ja 

kommertsmee-
dia sellest 

elabki. Seda 
teletoitu, 
mida pa-
kutakse, 
on hästi 
palju.”
Esmased 

köitvuste-
gurid, mis 

müüvad, 

on konflikt või huumor, ka 
suhted ja seks. Šeini arvates 
ei tasuks meediamulli, mida 
nimetatakse ka meediaomle-
tiks, tõsiselt võtta. Näiteks 
tarbemeediatekstid panevad 
huvi tundma ilusate inimeste 
vastu, kellest kirjutatakse lõ-
putuid lugusid naisteajakirja-
des, mille kaanepildid on fo-
tošopitud. Sellistes väljaan-
netes kasutatakse ära inimes-
te huvi selle vastu, kuidas tei-
sed elavad. Meediamulli ma-
huvad kangelased, promi-
nendid, liidrid, kõmutegela-
sed, meedialiblikad ja imete-
gijad.
Praegusel segasel ajal võiks 
Šeini sõnul uskuda, et keegi 
hoiab televisiooni. „Televi-
siooni kaitsepühak on Saint 
Clare of Assisi, Püha Clara. 

Loodame, et see Santa Cla-
ra hoiab Eesti telemaas-

tikku ja näeme veel 
palju häid ja huvi-

tavaid asju.“

30 aastat Eesti Televisioonis töötanud Šein meenutas, et nõukogudemeelne töökesk-
kond oli üsna ebatervislik, kuna pidi oskama lugeda ridade vahelt.
Ta tõi näite, kuidas tollal ühes saates kujutati viljapäid ja üks kõrs oli veidi viltu. 
Tsensor oli öelnud, et meil on 15 liiduvabariiki ja üks on vasakule viltu, ning saade 
keelati ära.
Kui tehti saade, kus kõlasid laulusõnad: „Tingel-tangel-tungel, kära täis on dzhun-
gel, sünnipäev on Bumbul, elevandijumbul,” märkas tsensor, et järgmisel päeval 
on Brezhnevi sünnipäev, ja saade tuli maha võtta.
„Kui algas laulev revolutsioon, tõmmati mind poliitikasse,” meenutas Hagi Šein, 
„ja parlament valis mu 1991. aastal ETV direktoriks. See oli raske aeg, kuna tuli 
ühest ajast teise minna ja 90ndatel tekkis telekanaleid kui seeni peale vihma.“
„1994. aastal panime kinni Vene kanalid. Siis hakkas kiiresti arenema kaabeltelevi-
sioon, kuna venelased tahtsid vaadata omakeelseid saateid. 2000ndate keskel saabus di-
giaeg, kus praegu oleme,” jutustas telemees.
Kui televisiooni direktori aeg läbi sai, tuli leida uus elujärk. Tollal kutsuti Šein Concordia Rah-
vusvahelisse Ülikooli meediateaduskonna dekaaniks. „Concordia läks vahepeal pankrotti. Kool 
oli nii edukas, et direktor ei teadnud, kuhu oma raha panna,” muigas Šein. 
Kui 2004. aastal sündis pedagoogikaülikooli juurde Balti Filmi- ja Meediakool, kutsuti ta sinna 
õppejõuks.
„Meedia ja televisioon on sarnane kiirteel toimuvaga ja õpetamine on päris keeruline,” sedastas 
meediaõppejõud. „Noortel on kerge infot hankida ja õpetaja pole koolis ainus tark. Koolitööd on 
palju, õpilasi on 34 riigist ja õpetan inglise keeles. Praegu on telemagistrite kursus, mida ma vä-
ga naudin, kuna saan õpetada eesti keeles.”

HAGI ŠEIN: 
meedia peab olema kriitiline, et ühiskond töötaks

Hagi Šein on praegu Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommuni-
katsiooni instituudi televisiooni õppejõud ja meediaosakonna juhataja. 

Foto: Ülle Kask
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Alates 11. maist näeb pub-
lik Vihula vallas Uuskülas 
taas kord pesuehtsat iiri 
näitemängu, mille tegevus 
toimub ühes väikeses kü-
las.

Tõnu Lilleorg

Kokku antakse kaheksa eten-
dust, mil Tooma talu rehe all 
ja õues tulevad publiku ette 
neli tegelast.
Imre Õunapuu mängib pisut 
lihtsameelset külanoorukit 
Mairtin Hanlonit, kes kutsub 
oma agara sehkendamisega 
esile reaktsioone kaastegelas-
telt. Nendeks on puskari-
maias külamemm Maryjohn-
ny Rafferty (mängib Ines 
Aru), aeg-ajalt vanu haudu 
üleskaevav Mick Dowd (Han-
nes Kaljujärv) ja külakese am-
bitsioonikas politseikonstaa-
bel, Mairtini vanem vend 
Tom Hanlon (Velvo Väli).
Ines Aru teenis Maryjohnny 
rolli eest muide teatriauhin-
dade nominatsiooni parima 
naiskõrvalosa kategoorias.
Õunapuu sõnul meeldivad 
talle tükid, kus on vähem te-
gelasi, sest siis jõuavad näitle-
jad üksteisele lähemale, mis 
omakorda loob laval partne-
rite vahele mõnusa turvatun-
de. “Meil on väga lahe kamp, 
kellega koos mängime,” ise-
loomustas Õunapuu kaas-
näitlejaid.
Tema sõnul võib asjaolu, et 
tükk nüüd juba kolmandat 
suvehooaega mängimisele 
tuleb, olla lavastusele sama-
moodi hea nagu aeg veinile. 

Mais mängivad peagi lava-
kunstikooli lõpetavad näi-
tetudengid Paides ja Tal-
linnas oma diplomilavas-
tust “Uhkus ja eelarve”.

Eva -Lotta Kivi 

Lavaloos saab näha argiseid 
situatsioone, mis on küll 
omajagu võimendatud, kuid 
sellest hoolimata kõigile ära-
tuntavad. Kaklevad vanamu-
tid, saamatud poliitikud, las-
tetud doktorikraadiga intelli-
gendid, alati kiirustav pereisa, 
lastekarja kantseldamisest 
hulluks läinud pereema ja tei-
sed.
Absurdikomöödia “Uhkus ja 
eelarve” tekst on loonud Eesti 
Muusika  ja Teatriakadeemia 
Lavakunstikooli 27. lennu üli-
õpilased poolt grupitöö mee-
todil. Lavastajaks on sama 
lennu üliõpilane ja Panso 
preemia laureaat Mehis Pihla.
Lavastus koosneb sketšidest, 
kuid need on omavahel seo-
tud üheks terviklikuks looks, 
mis peegeldab suurepäraselt 
meie ühiskonnas valitsevat 

Tambet Tuisk kiitis Rakvere Teatrit
Eesti üks edukamaid näitlejaid, rahvusvahelist filminäitleja 
karjääri omav Tambet Tuisk ütles, et Rakvere Teater on tei-
nud viimased 10 aastat väga head tööd.
Vastates raadiosaates “Kajalood” küsimusele, kuivõrd tuleb 
teatritel valida repertuaari publiku ootuste järgi, tõstis näit-
leja esile rakverlasi.
“Väga õnnelikud on need teatrid, näiteks Rakvere, kes on 
üle kümne aasta suutnud ennast väga hästi, kuidagi võim-
salt teostada. Teinud tükke, mis publikule meeldivad, sellele 
ringkonnale meeldivad. Ja kui palju nad ringi sõidavad. 
Müts maha nende inimeste ees, mismoodi nad teevad,” 
rääkis Tuisk.
Näitleja sõnul on teatri repertuaaripoliitika edukuse võtme-
teguriks riskivalmidus ja tahe minna piiri peale.
“Samas on nad teinud tükke, mis Rakverest kaugemale välja 
paistavad. Nad proovivad, katsetavad. Nad võtavad riski ek-
sida ja minu arust see on kõige ilusam. Mulle võib mõni la-
vastus meeldida või mitte, aga kui ma näen, et seal on võe-
tud risk, midagi on proovitud, siis olen ma alati selle poolt. 
Isegi kui see kunstiliselt ei ole minu maitse või need teemad 
ei ole minu omad,” ütles näitleja.
Igal teatrisõbral on võimalus sellise kvaliteediga teatrit, na-
gu Tambet Tuisk soovitas, ise teatrimaastikult otsida.

Tõnu Lilleorg

Üle vindi keeratud argipäev

Järjekorra on moodustanud Saara Nüganen, Ester Kuntu, 
Laura Kalle ja Lauli Otsar. 

Foto: Mats Õun

absurdsust. Trupi enda sõnul 
on lavastus inspireeritud nii 
Eesti tänasest elust kui 1920. 
aastate vene absurdistidest. 
Üheks suureks eeskujuks la-
vastuse loomisel ongi olnud 
vene absurdikirjanduse klas-

sik Daniil Harms, kellelt näi-
teks on üle võetud ka sketšilik 
laad.
Kui lavastusele üldse midagi 
ette heita võib, siis seda, et 
korraga on laval liiga palju 
iseseisvaid tegevusliine, mida 

ei suudeta kahe tunni jooksul 
piisavalt avada ja lõpetada. 
Trupis on 12 näitlejat ning 
paljudel veel mitu rolli, mis 
jäävad kohati pealiskaudseks.
Üks kõige terviklikum ja näit-
lejameisterlikum tegelaskuju 
oli lavastuses kindlasti vana-
mutt Laima (Saara Nüganen). 
Näitlejatehnilises mõttes oli 
kogu trupp üsna tugev.
Lisaks sellele, et lavastuses 
saab näha tulevasi andekaid 
näitlejaid, on laval veel tiitliga 
Muusik 2014 pärjatud pianist 
Johan Randvere. Tema kanda 
on kogu muusikaline kujun-
dus. Randvere mängib kogu 
lavastuse vältel laval klaverit, 
vaheajal tegi ta seda isegi 
teatrikohvikus.
Äramärkimist nõuab kindlasti 
ka kunstnikutöö, mille tegid 
Eesti Kunstiakadeemia üli-
õpilased Terje Kähri ja Bibi-
Ann Kahk. Tegelaste nutikad 
kostüümid on lavastuses 
omaette vaatamisväärsus.
“Uhkus ja eelarve” on mõel-
dud kõigile neile, kes tahavad 
ja oskavad naerda nii enda, 
naabri, meie riigi kui ka kogu 
ühiskonna üle. 

„Maailma otsas“ jõuab lavalaudadele
Rakvere Teatris valmistutakse viimaste aastate suurimaks 
vabaõhulavastuseks, millega seni on teatril tegemist olnud. 
Lavastus põhineb Andrus Kivirähki romaanil „Maailma ot-
sas”, mille on dramatiseerinud Urmas Lennuk ning lavale 
seab Raivo Trass.
Näidendit mängitakse Rakveres ajaloolises Pika tänava sise-
hoovis, kuhu lisaks olemasolevale ehitatakse atmosfääri 
loomiseks juurde erinevaid mängukohti lasteaiast saunani.
2013. aastal tuiskas Eesti raamatuedetabelite tippu teos, 
mille kohta autor Andrus Kivirähk esitlusel ütles: „Minu ees-
märk oli kirjutada raamat, kus midagi ei juhtu.“ Nüüd ,kolm 
aastat hiljem, on see lugu jõudmas lavalaudadele.
Juba mitmed nädalad käivad proovid, ehitatakse lava ja ot-
sitakse kostüüme.
Lavastaja sõnul on see lugu headest inimestest, kes elavad 
oma elu. „Nad on õnnelikud” rõhutas Trass.„ Aga aeg-ajalt 
tahavad nad veel suuremat õnne”, lisas ta.
Suvelavastuses astub üles kogu Rakvere Teatri trupp eesot-
sas Velvo Väli ja Üllar Saaremäega. Kaasa teevad külalisnäit-
lejad väljapoolt, nende seas Maria Klenskaja ja Ines Aru. Li-
saks on kaasatud kohaliku harrastusteatri Karakter näitlejad 
ja lapsed. Kokku käib lavalt läbi üle 30 erineva karakteri. 
Peaosades näeb Margus Grosnõid ja Liisa Aibelit.
Esietendus toimub 16. juunil.

Kuulutaja

Tunamullune suvetükk “Üks pealuu 
Connemaras” annab viimased etendused

Meestegelaste kolmik sündmuskohal: vasakul Hannes Kaljujärv, politseimundris Velvo Väli ja 
Imre Õunapuu. 

Foto: Heigo Teder

“Aeg teeb lavastustele tihti-
peale head ja head teeb ka 
etenduste vahel olev periood, 
mil seda ei mängita. Niimoo-
di loksub asi ilusasti paika 
ning võib lisanduda uusi hu-
vitavaid nüansse,” selgitas 
näitleja.
“Ma loodan, et Connemara 
kolmanda suve etendused 
maitsevad tõesti kui hea vein. 

Peale selle loodan, et suvi 
näitab mai keskpaigas juba 
oma palet, et publikul külm ei 
hakkaks,” lausus Imre Õuna-
puu, kes hindab Martin 
McDonaghit, tüki autorit, vä-
ga kõrgelt.
McDonagh on neljakümnen-
date keskpaigaks hõivanud 
koha olulisemate kaasaegsete 
iiri näitekirjanike seas. Ta on 

ka filmire�issöör,  võites küm-
ne aasta eest koguni Oscari 
parima lühifilmi kategoorias.
Meie kinolevis on näha olnud 
McDonaghi musti komöö-
diaid “Palgamõrvarid Brüg-
ges” ja “Seitse psühhopaati”. 
Ka kõnealuses lavastuses on 
huumorielement olemas.

Uusim eesti film, kus Tambet Tuisk mängis, on märtsis 
kinodesse jõudnud “Perekonnavaled”. 

Foto: Filmivabrik
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Lavaloo pealkiri on “Hen-
rik Normanni uskumatud 
seiklused New Yorgis” ja 
näitleja sai selleks inspi-
ratsiooni tänavu jaanuaris 
toimunud puhkusereisist 
sellesse suurlinna.

Tõnu Lilleorg

Varem oli Normann 8,4 miljo-
ni elanikuga linnast vaid läbi 
sõitnud, nüüd aga tahtis nä-
dalakese kohapeal olla, 
Broadwayl teatris käia ning 
linna ja selle inimestega tut-
vuda. Peagi hakkas ta märka-
ma ootamatuid, naljakaid sei-
ku, mis teda turistina aega 
veetes iga päev tabasid. Ta ot-

Henrik Normann alustas 
uue monotükiga ringreisi

Keset New Yorgi kividžung-
lit tunneb Henrik Normann 
end mugavates tossudes 
üsna hästi. 

Foto: Komöödiateater

sustas need juhtumised üles 
märkida ja tagasi koju saabu-
nud, jõudis mees otsusele, et 
tegu on suurepärase materja-
liga uueks monotükiks.

Tutimütsiga teatrisse
“Näiteks kui käisin tänaval 
lakk-kingadega, siis kõik vaa-
tasid mind, nagu ma oleks 
kummikutega presidendi 
vastuvõtule tulnud,” muljetas 
näitleja saatele “Hommik 
Anuga” antud intervjuus. See-
järel märkas näitleja, et kõik 
käivad tossudega. Poodi min-
nes nägi ta sobivat tossupaari 
hinnaga 30 dollarit, kuid kas-
sas selgus, et maksta tuleb 36 
dollarit, kuna lisandub min-
gisugune maks.
Toidukohtades lisati aga ar-
vele kohustuslik jootraha. 
Kuulutajale selgitas Nor-
mann, et Euroopas on tipi 
maksmine kultuuri või tunde 
küsimus, seal pannakse see 
aga kohe arvele juurde, kuna 
palgad olevat väidetavalt vä-
ga väikesed.
Eestist tulnud inimesele on 
New Yorgi arhitektuur ja ma-

staabid muljetavaldavad. Ku-
na Normanni hotellituba 
asus 49. korrusel, sai ta nauti-
da suurepärast vaadet linna-
le. “Sealt ülevalt alla vaatami-
ne tekitab jumaliku tunde,” 
ütles ta.
Näitleja käis Broadwayl vaa-
tamas ka lavastust “Oope-
rifantoom”, mille pilet maksis 
100 dollarit. Kusjuures seda-
sama lavastust mängitakse 
selles teatris juba alates 1982. 
aastast. “See on päris ulme, 
meil siin ei osatud siis veel 
vabadusest undki näha,” 
kommenteeris Normann 
nähtud lavastuse pikaeali-
sust.
Samuti hämmastas teda, et 
inimesed käivad New Yorgi 
teatris tänavariietega. Üks 
külastaja istus saalis koguni 
tutimütsiga.

Normann langetas kaalu
New Yorgi juures meeldis 
Normannile inimeste avatus 
ja turvalisus. Lisaks puhkami-
sele filmis Normann koos 
sõbranna Kati Jägeliga video 
laulule “Saluut”, mida Youtu-

be´is näha saab. “Filmisime 
ka öösel ning kordagi ei tekki-
nud tunnet, et peaks selja ta-
ha vaatama,” märkis näitleja. 
“Kõigil on küll kiire, kuid kui 
näiteks teed küsida, juhata-
takse lahkesti. Inimesed on 
avatud ja abivalmis, kasvõi 
tullakse sinuga paar tänava-
vahet kaasa, et täpselt näida-
ta.”
Ringreis, kus kuu aja jooksul 
toimub 20 etendust, algas es-
maspäeval Türil. Kuigi maht 
on kõrvalt vaadates üsna 
suur, ei pabista Normann. 
“Tunnen end väga kergelt, 
tunne ja söögiisu on head, 
olen ka 4-5 kilo alla võtud, nii 
et usun, et need 20 etendust 
lähevad ludinal. Eks omajagu 
kogemust ole ka, mullu suvel 
mängisime “Miljonite lemmi-
kut” 18 etendust praktiliselt 
jutti,” ütles Henrik Normann 
mõni tund enne esietendust. 
Usutavasti pakub etendus ka 
publikule huvi, praegu on 
etendus Piletilevi piletite 
müügiedetabelis auväärsel 
teisel kohal. 

Suureks õnnestumiseks filmi 
“Batman vs Superman. Õiglu-
se koidik” pidada ei saa, kuid 
selle ikoonilised tegelased 
Batman ja Superman (fotol) 
on Lääne-Virumaa pinnal 
siiski haruldased külalised. 
Ainuke koht, kus neid 3D-s 
näha saab, on 10. mail Tapa 
Kultuurikojas.
See on film, kus kaks head su-
perkangelast lähevad omava-
hel tülli ning seda käänulise 
mõttemaailmaga rikkur Lex 
Luthori väikese abiga. Viima-
ne püüab omastada kõike se-
da maavälist kraami, mis Su-
permani ja tema koduplaneet 
Kryptoniga seotud on.
Batman seevastu on luust ja 
lihast inimene, kellele olu-
kord tema kodulinnas muret 
valmistab. Tema näeb maavä-
liseid jõude probleemide alli-
kana.
Kellele Supermani lood tutta-
vad, kohtab filmis lisaks Lexi-
le teisigi tuttavaid tegelasi, 
nagu Clark Kenti elu- ja töö-
kaaslane Lois, ajalehe Daily 
Planeti peatoimetja Perry 
White ja superkangelase va-
nemad. 
Kahtlemata  parima rolli teeb 
filmis Batmani mängiv Ben 
Affleck. Filmi alguses näeb ta-
gasivaadet sellele, kuidas ta 
hakkas lapsena suhtlema 
nahkhiirtega. Filmi vältel õh-
kub tema olekust justkui tule-

Kangelased lähevad tülli

na tuha all hõõguvat sisemist 
valmisolu ja tahet olla võime-
line vastu astuma vägivallale, 
mis just lapsepõlvekogemu-
sest alguse on saanud.
Peamiseks puuduseks kaks ja 
pool tundi kestva linateose 
juures on tegijate soov ühen-
dada näiliselt küll head asjad, 
millel kokkupanduna ei ole 
aga piisavalt usutavust ja kok-
kuklappimist.
Loomulikult näeb filmi lõpu 
eel ekraanil massiivset mü-
distamist. Kuulun nende fil-
misõprade hulka, kes on pes-

simistlikud selle suhtes, kas ja 
kui palju head võivad filmi-
desse tuua arvutitega tehtud 
pompoossed eriefektid.
Kõnealuse filmi võitlusstsee-
nides on siiski mõnevõrra hu-
vitav jälgida, kuidas toimetab 
Batman, kes erinevalt oma 
vastastest ei suuda lennata. 
Naissõdalasena pakub sil-
mailu võrratu Gal Gadot, ke-
da filmisõbrad teavad  filmi-
dest “Kiired ja vihased”.

Tõnu Lilleorg

Foto: ACME FILM







• Ostan komplektse nõukogudeaegse 
võrri või mopeedi. Ei pea olema 
töökorras. Tel 5562 2919

• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395

Kuulutaja reede, 6. mai 201614 Kuulutused

• Müüa Rakveres Lennuki 6 2toaline 
korter. Uued aknad, turvauks, san.
remont tehtud, rahulik ilus koht. Hind 
17 600 €. Tel 5551 8067

• Müüa 2toaline korter Lennuki 
tänaval (40 m2 ja II korrus). Tel 5167 
123

• Müüa 2toaline korter Lennuki tn 
(II korrus, 40 m2). Hind 15 000 €. Tel 
5167 123

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5306 4994 

•  Müüa Rakvere kesklinnas Võidu 
53 2toaline möbleeritud heas korras 
kõigi mugavustega korter (keldriboks, 
soovi korral garaaž). Krooni Selver 100 
m, kool 250 m, bussijaam 400 m. Info 
5648 6638

• Müüa 2toaline korter silikaatmajas 
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud, 
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel. 
Otse omanikult. Vene keeles: 5609 
3246, eesti keeles: 5332 0991

• Müüa korralik 2toaline korter (54,6 
m2, II korrusel). Kool ja lasteaed 
lähedal. Rakverega hea bussiühendus. 
Täpsem info tel 5391 4469

• Müüa või üürile anda 2toaline 
korter Rakkes, vajab remonti. Info tel 
5597 6048

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 4. Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5162 676

•  Mü ü a  R a kve re  k e s k l i n na s 
3toaline ahiküttega korter (46 
m2). Hind 750 €/m2. Tel 5590 0853

• Müüa 3toaline korter Rakvere 
äärelinnas. Tel 5023 792

• Müüa Näpil renoveeritud majas II 
korrusel 3toaline kap. remonditud 
korter. Tel 5694 6444

• Müüa 3toaline keskküttega korter 
Kundas, otse omanikult, normaalses 
seisukorras, hind 5800 €. Tel 5615 9556

• Müüa Laekvere alevikus 3toaline 
heas korras keskküttega korter. Samas 
ka 2toaline puuküttega korter. Tel 
5563 8122

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  U l v i s 
Rägavere vallas. 2 rõduga, heas korras. 
Lisainfo: 5157 386. Hind: 6000 €, 
tingimisvõimalus

• Müüa Rakveres elamu II korrus 
(ahiküte, tsentraalvesi, kanal., aiamaa). 
Tel 5358 6829

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 3580

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa 2kordne maja  Kunda 
kesklinnas. Tel 5810 2416

• Müüa talu Lääne-Virumaal, 22 ha 
põllumaad. Tel 5263 784

• Laekveres müüa talumaja koos 
põllumaaga, krunt 3,65ha. Tel 5333 
0950 või mai.ye@hotmail.com

KINNISVARA

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5081 311

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres või kuni 10 km kaugusel. 
Kiire pakkumine! Tel 5550 0588

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Haljalas või Rakveres. Hea pakkumise 
korral raha kohe kätte. Tel 5188 770

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tapa 
linnas. Tel 5110 478

• Soovin osta korras maja Kadrinas või 
lähiümbruses. Tel 5457 1446

• Soovin osta odava maja (hind kuni 
10 000 €) või väikese maatüki (nt 
metsamaa, kuni 3 000 m2, hind kuni 
1 000 €). Tel 5558 0656, ouandmik@
gmail.com

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• Üürile anda väike (18 m2) remon-
ditud möbleeritud korter Sõmerul. 
Hind 155 € kuu  + kom.maksud. Tel 
5664 4088

• Üürile anda 1toaline puuküttega 
korter (38 m2) Rakveres, I korrus 
Pikk 37. Üür 180 € kuus. Tel 5034 972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 2 2toalist keskküttega 
korterit Lennuki tänaval. Otse oma-
nikult. Tel 5624 4605

• Üürile ande 2toaline korter (50 m2) 
Rakvere kesklinnas. Korralik korteri-
ühistu, väga hea asukoht. Üür 190 € + 
kom.maksud. Tel 5595 2813

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa uus plastpaat (245x125, 300 
€), el.mootor Tracer 4O N (125 €). 5 
käiku edasi ja 3 käiku tagasi. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Müüa Audi A6 2,5TDi 114 kW 2002. a. 
Vahetusvõimalus. Tel 5342 5932

• Müüa MB A160 2001. a automaat 1,6 
5 kW tumehall, korralik. Hind 1700 €. 
Tel 5740 7782

• Müüa Mitsubishi Space Star, 
universaal, punane, 2,0 bensiin; 
ostetud kauplusest; hooldusraamat; 
läbisõit 200 000 km; hind soodne. Tel 
518 4331

• Müüa Opel Astra 1,6 74 kW 1997. 
a luukpära. Ülevaatus kehtib aasta 
lõpuni. Tel 5687 5417

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. a.74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, Opeli valuvelgedel, 
roosteta ning mõlkideta, heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, kehtib 
08/2016, ökonoomne ja ilus auto, 
soodsalt! Rakvere, 59037780

• Müüa maastur Opel Monterey 130 
kW1993. a. Vahetusvariant. Tel 5342 
5932

•  Müüa Op el  Z afira Ele ganc e 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
p ü s i k i i r u s e h o i d ja,  4 x e l . a k na d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
s a l o n g ,  1 6  t o l l i  v a l u v e l g e d e l , 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
59037780

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 
1,6 73 kW 02.1996.a bensiin, ls 181 503 
km. Talve-+suverehvid velgedel, konks. 
Seisukord rahuldav. Veermik korras. 
Igapäevaselt kasutuses. Hind 560 €. 
Info 5152 665

SÕIDUKID

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovin üürida (hilisem ost) 1- või 
2toalise kõigi mugavustega korteri 
Väike-Maarjas. I või II korrus. Tel 
5605 9992

• Olen pensionär ja vajan 1toalist 
keskküttega korterit Rakveres (1-2 
korrusel). Tel 5604 5570. Kiire!

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

VAHETUS

• Vahetada kap.remonditud korter 
Rakvere kesklinnas remonti vajava 
maja või suurema korteri vastu. Tel 
5550 0588

• Soovin vahetada 3toalise korteri 
Kundas maja vastu Lääne-Virumaal. 
Tel 5852 8430

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

34 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

VÕIDU TN, RAKVERES

Andrus, 527 1011

48 m², I k 25 500 €

Carmen, 5346 8877

40,4 m², I k

Andrus, 527 1011

13,3 ha85 000 €

MÜÜA MAAKODU
TÕUGU KÜLA VIHULA v.

• Kinnistu 9370 m²
• Väga hea juurdepääs
• Vabariigi-aegsed hooned

Äripinna suurus  
ca 140  m²

89 000 €
MÜÜA SUVILA 

VÕSU VIHULA VALLAS

117 m²

35 000 € 116 m²

44 900 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

VESKI TN RAKVERES
• Läbi maja planeering
• Rõdu

TULE VAATAMA!
Andrus, 527 1011

81 m², IV k

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

25 000 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER

 LINNU TN PAJUSTIS

80,6 m², II k

• 2 rõdu, sahver, panipaik
• Uued aknad ja välisuks
• Parkettpõrandad

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
L.KOIDULA TN RAKVERES

• Renoveeritud, parkett
• Uus torustik ja el. süsteem
• Pakettaknad, hea asukoht

MÜÜA MAJA 
SAE KÜLA RÄGAVERE v.

• Kinnistu 7500 m²
• Abihooned 71 m²
• Kaugus Rakverest 21 km

• Asfaltbetoonkattega tee
• Põhjapoolses osas metsatukk
• Detailplaneering

• Küttekamin, soemüür + 
  elektriküte
• Oma hoov, aktiivne ühistu

68 000 €

Andrus, 527 1011

MÜÜA ÄRI JA KORTERIMAJA
LAADA TN RAKVERES

• Kinnistu 717 m²
• Müüa äripind 140 m2 ja 4 korterit

MÜÜA ELAMUMAA
 ULJASTE RÄGAVERE VALLAS

60 000 €

• Kinnistu 891 m²
• WC ja terrass
• II korrusel magamisruumid

Andrus, 527 1011

Andrus, 527 1011

233 000 €

Carmen, 5346 8877

346,8 m²

MÜÜA HÄÄRBER 
ANGUSE VINNI VALLAS

• Eesti rahvusliku arhitektuuri 
  alusepanijad
• Maakividest suur kõrvalhoone

77 000 €

Carmen, 5346 8877

128 m²

MÜÜA PALKMAJA
EISMA VIHULA VALLAS

• Kinnistu 1747 m²
• Saun, suur terrass
• Meri 800 m kaugusel

Carmen, 5346 8877

39 999 €
MÜÜA SUVILA

MURU TN VETIKUS

123,3 m²

• Vesi ja kanalisatsioon
• Uus pliit ja soojamüür
• Profi ilplekist katus

• Müüa vana talukoht looduskaunis 
kohas Rakvere vallas Paatna külas. 
K o m m u n i k a t s i o o n i d  o l e m a s . 
Tingimused kokkuleppel. Tel 5024 142

• Müüa vaikses äärelinna piirkonnas 
Vainu 7 väike renoveerimist vajav 
elamu. Majas on 2 tuba, köök, esik ja 
kuivkäimla. Köögi all on suur sügav 
kelder. Esikust on pääs kahte abiruumi, 
millesse on võimalik ehitada saun ja 
vannituba; ärklikorrusele on võimalik 
ehitada kaks tuba. Krundil on oma 
kaev ja väike kuur. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsioonitrass on aia taga, kuid 
liitumine on tegemata. Krundi väike 
privaatne aed on naabrite pilkude eest 
hästi varjatud. Maja vastas asub laste 
mänguväljak. 100 meetri kaugusel 
iidne tammik. Info 5288 670

• Müüa talumaja Simunas Orguse 
külas. Tel 5557 5340

• Müüa elamumaa  (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsiooni ühendus. Elekter, 
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 060

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. Tel 
5284 330

• Müüa 2 garaaži, väga heas korras 
ja väga hea asukohaga. Tel 5344 0620

• Anda üürile või müüa 2toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5558 7544

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 66 
kõigi mugavustega 2toaline korter. 
Hind 270 € + kom.kulud. Info 
tööpäevadel tel 5852 9942

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Vinnis otse omanikult. Tel 5039 175

• Anda soodsalt üürile 2toaline korter 
Tapa linnas. Tel 5110 478

• Anda üürile Ubja alevikus 3toaline 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile mugavustega 3- ja 4toa-
line korter Imastus, osaliselt möblee-
ritud. Tel 5196 4657

• Anda üürile kõigi mug. korter Rak-
veres. Uus vannituba, kom.kulu odav. 
Majal laenu pole. Osaliselt möbl. Tel 
5363 7442, 32 43 400, õhtul

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 
5164 685

• Üürile anda suvila Võsul. 4 tuba, 
terrass, dušš, saun, päikesepaisteline 
õu. Tel 5660 3408

• Müüa VW Bora 1,9TDi hõbedane, 
heas korras. Tel 5253 994

• Müüa 1994. a VW Golf Variant 2,0 
bensiin. Tel 5383 9410

•  M ü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Comfortline 1,6i 07/2001. a 77 kW 
kuldne metallik, bensiin, luukpära, 
5,ust, 4xel.aknad, kesklukk, el.peeglid, 
valuvelgedel, stereo, kehtiv ülevaatus, 
kehtib 07/2016, korralik, soodsalt! 
Rakvere, 59037780

• Müüa Volvo 850 2,0 93 kW va. 1995. 
a. Tel 5566 7209

• Müüa Volvo S60 2,4 2005. a diisel. 
Tel 5343 6875

• Müüa Ford Mondeo 1,8 85 kW 
varuosadeks. Univ., katuseraamid. 
Tel 5342 5932

• Müüa 195/60R15 Nokia suverehvid 
(muster 6-7 mm). Hind 80 €/komplekt. 
Tel 5552 7229

•  M ü ü a  v ä g a  k o r r a l i k u d 
205/75R16C suverehvid 6x139,7 
terasv elg e del .  Hind 160 €/
komplekt. Tel 5552 7229

• Müüa odavalt 13-16 kasutatud ja 
uusi rehve, Lada velgi. Tel 5291 004

• Müüa 195/70R15C korralikud 
suverehvid. Hind komplektile 100 €. 
Tel 5552 7229

• Müüa korralikud plekkveljed 4x100 
R15. Hind 40 €/komplekt. Tel 5552 
7229

• Müüa Audi 80 valuveljed koos 
suverehvidega, 15“ 4tk, hind 150 eurot 
ja 8 Audi plekkvelge a 10 eurot tükk. 
Tel 521 6337

•  Mü ü a  a l l a  5 0 0 0  k m  s õ i t nu d 
Bridgestone suverehvid 215/65R16. 
Hind 200 €.Tel 5683 8310

• Müüa Audi 80 valuveljed R15, 
Mondeo plekkveljed R14. Tel 5342 
5932
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.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        1,9 TDI/2,5 TDI -00
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     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL             2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  -00
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER        1,9D                -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• 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

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

•  E h i t u s - r e m o n d i t ö ö d  n i i 
eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, voodrivahetus, 
terrasside ehitus ja san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373 
3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja remonttööd. Majade, 
korterite, kuuride, terrasside, saunade 
ehitus, siseviimistlus. Tel 5045 560

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid jne). Paigaldan kõnniteid 
ja muud õues ja aias (krohvin, laon 
müüre, lihtsamad aiad ja väravad jne). 
Tel 5606 9271

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid ja 
fassaadid, hoonete renoveerimine, 
ehitusalane nõustamine, hoonete 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, FIE 
Mart Nestor

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

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

• Müün ja paigaldan aknaid ning uksi 
soodsalt. Tel 56 630 670

• Teostame lammutustöid. Tel 5562 
2919

• Lammutustööd, müügiteenus, 
veoteenus. Tel 5646 7038

• Pakume niiskuse ja hall ituse 
vältimiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; telefon 
5174 192

• Sooda- ja klaasipurupritsiteenus 
(puidu, metalli,  alumiiniumi 
puhastamine). Tel 5373 3408

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Piirdeaiad ja väravad! Võrgust 
ja puidust piirdeaiad! Auto- ja 
jalgväravad!   Tuleme kohale, 
mõõdame, mõõdame, nõustame. 
Materjalidega varustame. 26 
aastat kogemusi - 230 000 jm. 
erinevaid piirdeaedu. Tel 5012326, 
meelespealt@gmail.com

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja  ho oldust.  Tel :  558  6786, 
kyttesalong@gmail.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

• Kliimaseadmed. Müün, paigaldan, 
h o o l d a n ,  r e m o n d i n  k o d u -  j a 
autokliimaseadmeid. Tel 5305 3053

•  S a l v k a e v u d e  k a e v a m i n e , 
p u h a s t a m i n e ,  s ü v e n d a m i n e 
ja remont. Vajadusel rõngaste 
vahetamine ja kaevupealsete ehitus. 
Tel 5574 792

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu
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K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

 
Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletudP suletud

Info telefonil: 5066 294
www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

•  Ha u a p l a a t i d e  j a  – k i v i d e 
puhastamine, haudade hooldus 
ja renoveerimine. Tel 5373 3408

• Tänavakivi paigaldus ja teised 
haljastustööd. Hinnad kokkuleppel! 
Tel 5629 1114

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel +372 5512053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Arvutite soodne hooldus, veebileh-
tede loomine. Tel 555 268 97

• Pottsepp, 25 aasat kogemust, ehitab 
ja remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, korstnad, 
müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkimise teenus ja um-
mistuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5221 165

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel 
5830 7593

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute paigaldus, samuti san.
tehnilised tööd. Tel 5373 3385

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ
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Akuga muru- ja 
hekikäärid STIHL 

HSA 25

129 €

Jaama pst 11, Rakvere
32 55 332

E - R 9-18, L 9-14
www.forestplus.ee

Kingiidee 
emadepäevaks!

Mullafrees Texas 
TX601

Jaama pst 11, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja

www.forestplus.ee

Kaasa tasuta vaoader, 
raudrattad ja tagakonsool!

549 €

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 5150 342

• Saen ja lõhun küttepuid. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5343 6875

• Pakkuda puulõhkumisteenust 
m a s i n a g a  H a k k e  P i l k e .  H i n d 
kokkuleppel. Info tel 5818 5747

• Muruniitmine. Küsi lisa 5695 4670

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Info: 
51 46 788

•  Toru-,  keskkütte-,  ja san.
tehnilisedtööd.  Tel 5332 4749
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• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Transporditeenus kaubikuga. Hin-
nad soodsad! Tel: 553 5938

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

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

• Kolimisteenus. Tel 5646 7038

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel. 
Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veo- ja kolimisteenus. Autod pik-
kusega 6m ja 7,2 m. Start Rakverest. 
Tel 5809 6616

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45*9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Trans-
port OÜ. 56675947. www.rakso.ee

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

Kuulutused

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

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

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

• Muusik ja õhtujuht Teie peole 
mõistliku hinnaga. Tel 5683 7141

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Klassikaline massaaž 20 min 5 €, 
kupud 3 €. Tel 5567 7800

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise oma 
autoiste, diivan või vaip puhtaks! 
Hind 20 eurot/ööpäev. Tel 5800 
4824. Asukoht Vinni.

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

•  T V-  ja  s a t . s e a d m e t e  m ü ü k , 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

FEKAALIVEDU

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* 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

www.prtgrupp.ee

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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, 5194 4298

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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

•  Te ostame fekaaliv e ote enust 
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. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss) ,  s ektsio onmo o dulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte ja 
täiskasvanute), puidust lamamistool, 
plastikust terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa vähe kasutatud kliimaseade 
Zibro-125. Hind kokkuleppel. Tel 
5838 3495

• Ära anda tasuta suuremas koguses 
raamatuid. Tel 5911 8146

• Müüa uus gaseeritud vee aparaat. 
Hind 90 €. Tel 5838 3495

• Müüa vannitoa segisti Oras Optima 
ja köögi segisti Oras (uued). Hind 
kokkuleppel. Tel 5838 3495

• Müüa garaaži turvaväravad (puit 
metall koos sulustega). Tel 5168 383

• Müüa Vene jalgratas Turist. Tel 
5833 0153

• Müüa 50 ja 70L õlleplekid ja 2 
uksega külmik. Tel 5660 3463

KODU
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

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%

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

KASUTATUD 

MÖÖBLI 

LÕPUMÜÜK 
Rakveres, Viru tn 8. 

Müügil ka 

kasutatud riided. 
Hinnad soodsad. 

Avatud E-R 10-14. 

Tel 554 5044

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan majapidamis es olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
m ö ö b e l ,  n õ u d ,  m ä n g u a s j a d , 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi,  saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpsetaja, 
revers lüliti, jalgratta ning võrri 
juppe ja osi jne kila-kola. Tel 5031 849

• Antiigiäri ostab kulda igasugusel 
kujul. Hind alates 18 €/gr. Tel 5067 819. 
Kokkuleppel ettehelistamisega

• Ostan väga heas säilivuses esimese 
Eesti Vabariigi aegseid münte. Tel 
5043 349

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

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

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Lõhutud küttepuude müük. Hind 30 
€ ruumimeeter koos kohaletoomisega. 
Pikkused 35-50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 2941

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

• Vana tegija jälle turul! Müüa 
lõhutud-saetud küttepuud (lepp). 
30 €/ruum. Tel 516 0891

• Müüa lõhutud küttepuid (pikkusega 
al 30–60cm) koos kohale toomisega. 
Samuti pakume küttepuude saagimis- 
j a  l õ h k u m i s t e e n u s t  m o b i i l s e 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103 või +372 
5308 8742

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(sanglepp, kask jne). Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
4043 326

KÜTTEPUUD

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Tõupuhtad ja paberitega prantsuse 
päss ja kalifornia. Hind 30 eurot. Info 
5547 194

• Sümboolselt tõukassi segaverelised 
pojad pika karvaga. Tel 5685 8009

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

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! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

VANAVARA

TEATED

• Tulge kõik juuksurisse Rakveres 
Laada tn 14! Alli - E, N, R, L tel 5620 
3174 ja Ingrid - T, K tel 5183 110

• MÄDAPE A ja KARITSA kooli 
õpetajad ja õpilased! Saame kokku 4. 
juunil kell 12 Rakvere vallas Karitsal. 
Meelelahutust pakuvad Tea Tomingas 
ja Boris Lehtlaan. Osalustasu 8 €. Kaasa 
võtta suupisteid. Info 5271 668, Katrin

KÜTTEPUUD 
3537CM

32€/RM

TRANSPORT HINNA 

SEES

5836 9120

KUIVAD JA 

ODAVAD 

KÜTTEPUUD

Tel 5674 6029

Müüa 

HALLI LEPPA 
(toores)

30-50cm pikkused. 

Kvaliteetne ja 

korralik kogus. 

Vedu hinnas. 

Asukoht Pajusti lähedal. 

Tel 5811 2030

PUULÕHKUMIS 
TEENUS

Hind kokkuleppel.
Vajab tööstusvoolu.

Tel 5604 4220

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, portsela-
nist kujud, raadiod, Vana-Too-
mase lambid, nääriehted, 
fotoaparaadid-objektiivid, 
märgid-ordenid, ehted, kunst, 
propaganda, vormimütsid, 
militaarkraam, teeklaasialu-
sed jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

MTÜ Kassiabi 
otsib kodu: 

Minnu on sündi-
nud 2014 aasta 
sügisel ja pärit on 
ta Muugalt. 

Kuna tal ei ole 
kunagi olnud oma 
kodu, siis vajab ta 

veel natuke inimeste seltskonnaga 
harjumist, kuid tuttavad saavad talle 
juba kenasti pai teha.

Minnu on kasvult väga väike ning 
hingelt energiline. Sobib hästi teiste 
kassidega.

Minnu elab hoiukodus Rakveres. Ta 
on steriliseeritud ja kiibitud, enne koju 
minekut saab veel vaktsineeritud. 

Kontakt: 5687 6068, kodu@kassiabi.ee

• Müüa diivanilaud (must, 90x55, 
10 €), TV alus (must, 150x40, 30 €), 
männipuidust lastevoodi (80x200) 
+ vedrumadrats (100 €). Helistada 
5084 83

• Müüa nahast diivanvoodi komplekt 
(3+2), sobib ka suvilasse, 3 poolega 
vanem riidekapp, 2 diivanilauda, 
dekoratiivne õllevaat. Tel 5699 6594

• Müüa palkmänguväljak, kiik, 
liivakast, liuplatvorm. Tel 5833 5606

• Müüa televiisor Beko. Tel 5646 9956

• Müüa kraanikauss (60x50) koos 
segisti ja dušivoolikutega (uus). Hind 
40 €. Tel 32 244 72

• Müüa tünnisaunaahi (roostevaba, 
uus), nõukogudeaegne aiakäru, 
lillevanker ja dekoratiivne ader. Tel 
5031 849

• Müüa mustast metallist survepaak 
(umbes 100L). Tel 5168 691

• Ära anda kasutatud 0,5L klaaspurke. 
Tel 5383 9410

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materja hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

• Kü t i  S a e v e s k i s  s a e m a t e r j a l , 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus  al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
s e r v a m a t a  l a u d a ,  l e p a l a u d a , 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profi ilid, pikkused ja laiused.  
Vedu tasuta.  Tel 5282 268

• Põranda-, voodri- ja terrassilaua 
ning saematerjali müük, vedu tasuta. 
Tel 5593 6326. Info www.kpuit.ee

• Ära anda kasutatud suurt eterniiti. 
Tel 5116 367

• Müüa kreissaag, höövelpink 
(elektriga) ja õlleankur. Tel 32 23 705

EHITUS
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

• Teeme mullafreesiga Teie 
aiamaa istutamiseks korda! Selg 
jääb terveks ja labidas sirgeks! Hind 
soodne. Tel 5567 5755

• Müüa toidukartulit „Laura“, „Arielle“, 
„Vineta“ 30 senti/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 5202 036

• Müüa seemnesuurust kartulit „Lau-
ra“, „Princess“, „Satina“ ja toidukartulit 
„Laura“. Vaekülas. Tel 5150 246

• Müüa hübriidlehise taimed (kiire-
kasvuline okaspuu). Hind 0,45 €/tk. 
Tel 5683 7959

• Müüa Rakveres paljasjuursed kuu-
setaimed. Samas kastani, tamme ja 
mandzuuria pähklipuu potitaimed. 
Tel 5561 1125

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 1891

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut (otse hoonest). 
Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km. Tel  
5196 4657

• Müüa kvaliteetset hobusesõnnikut 
Rakvere lähedal. Tel 5228 396

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan koorma sõnnikut koju 
toomisega. Tel 5069 814

METS

• Metsahake OÜ ostab kasvavat 
j a  v i r n a s t a t u d  v õ s a  n i n g 
raiejäätmeid. Tel: 517 3323, e-post: 
info@metsahake.ee

MUUD
• 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. 

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

• Vapustavalt haruldased teenendajad 
Piret Aasaväli ja Janne Tamm (Grossi 
Toidukaubad), Kadri Nõmmesalu, 
Anu Napp, Maimu Langreproon, Ulvi 
Sillavere (Grossi Toidukaubad Ly) ,  
kauplus Kevade Kiviõlis, Jõhvi Tartu 
mnt 15A Grossi Toidukaubad kollektiiv. 
Tänan teid kõiki suure hoolivuse ja 
vastutulelikkusega mind abistamisel 
ja teenendamisel. Tänan, Lilli Jõepere

• Müüa sõnnik. Tel 5845 5248

• Müüa sõelutud mulda.  Tel 
5270059

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 53 
54 3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

• Müüa noored kirjud karvaste 
jalgadega kuked. Hind 5 €/tk. Tel 
5666 7481

• Müüa T40 AM ja Belarus. Tel 
5358 6829

• Müüa GAZ-52, 53, UAZ (kastikas), 
ZIL 130 (ka osadena) ning MTZ-52 
ja mesilasvaha. Tel 5031 849

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

MÜÜB 
LIIVA
KRUUSA
TEEKATTE SEGU
PURUKRUUSA (0-32 mm)

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

Ei kao leinavalu hingest, 
ei kao silmist pisarad

NATALJA SUKUROVA 
(Stogova)

Mälestavad tema 
4. surma-aastapäeval 

ema, isa, õde, sugulased

Kuulutused 
internetis

www.kuulutaja.ee

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi reakuulutusi 
saab anda nüüd saab anda nüüd 

kaka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t
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Eesti jalgpallimeistrivõist-
luste meistriliiga teise rin-
gi avavoorus ei õnnestunud 
Rakvere JK Tarva mees-
konnal punktiarvet suu-
rendada – 0:1 kaotus tuli 
vastu võtta Narva Transilt.

Aivar Ojaperv

Narvalt teenis JK Tarvas teata-
vasti oma ainsa punkti ava-
ringis ja sestap mindi suurte 
ootustega vastu ka seekordse-
le kodumängule. Lootusi lisas 
teadmine, et vigastusepausilt 
olid tagasi Märten Kuusk ja 
Taavi Münter, Juhan Jograf 
Siim on aga põlveoperatsioo-
nist pea täielikult taastunud 
ning sai samuti meeskonda 
aidata.
Oluline puuduja tarvaste ri-
dades oli Jaanus Kaasik, kes 
eelmises mängus saadud pu-
nase kaardi tõttu pidi tribüü-
nil istuma.
Mäng ise kulges võrdselt ja 
kui, siis Narva väikse initsia-
tiiviga. 24. mänguminutil 
avanes hea võimalus Tarva 
edurivimehel Siim Ranna-
mäel, kuid paraku läks pea-
lelöök nässu.

Üks segadus 
otsustas mängu
43. minutil õnnestus narvala-
sel Kirill Nesterovil murda lä-
bi paremast äärest. Järgnes 
kena tsenderdus JK Tarva 
trahvikasti, mida korralikult 
puhtaks lüüa ei õnnestunud. 
Trahvikasti piiril vabaks jää-
nud Dmitri Prošin sai vasaku 
jalaga takistamatult löögile ja 
lõi palli väravavahile püüd-

Ilusat emadepäeva!

Eesti meeste meistrivõistlus-
tel selgus pronksmedalist, kui 
Rakvere Võrkpalliklubi alistas 
otsustavas kohtumises TTÜ. 
Mängu seisuks jäi 3:1 (16:25, 
25:20, 26:24, 25:18).
Rakvere andis koduses võrk-
pallis küll kõvasti tooni 1990. 
aastate lõpus, ent pärast seda 
neil meistrisarjas medalikol-
mikusse asja ei olnud. Viima-
ne autasu pärines 16 aasta ta-
gusest ajast, kui sari samuti 

pronksmedaliga lõpetati, kir-
jutas Eesti Võrkpalli Liidu ko-
dulehekülg.
Avageimis noppis pealin-
naklubi domineeriva 25:16 
võidu. Samas võis eeldada, et 
TTÜ ei suuda terve kohtumi-
se lõikes kahte kolmandikku 
tõstetest maha lüüa. Kolmes 
viimases geimis küündis hoo-
pis Lääne-Virumaa meeskon-
na näitaja kahel korral üle 60 
protsendi. Matši kokkuvõttes 

oli Rakvere protsent 55,8 ja 
TTÜ-l 52.
Eriti võimsalt ründasid nur-
gamehed Tanel Uusküla, kes 
lõi 23 tõstest punktiks 16, ja 
Kevin Saar, kelle näitaja oli 
30st 18. Tema arvele jäi ka 
matši viimane punkt. Kokku 
Saarelt 20, Uuskülalt 18 ja 
Andris Õunpuult 17 punkti. 
TTÜ edukaim oli 19 punktiga 
Sander Rätsep.
Tänavusse kõvasti kollast vär-

vi lisanud Rakvere saab võim-
sale hooajale joone alla tõm-
mata kahe medalivõiduga. 
Lisaks jõuti peatreener Ur-
mas Tali dirigeerimisel kodu-
sesse karikafinaali. Esma-
kordselt ennast ühisliigas fi-
naalturniirile mänginud Rak-
vere oli medalivõidule lähe-
dal sealgi, kuid lõpuks tuli 
pronksimatšis tunnistada Po-
liurs/Ozolnieki paremust. 

Seisuga 5. mai 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,36 0,40

Seemnekartul kg 0,20 0,30

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 10,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salatikurk (Leedu) kg 2,00 2,30

Kurk, väike (Poola) kg 2,00 2,50

Tomat (Poola) kg 2,50 3,90

Redis punt 1,00

Var. kapsas kg 1,00

Porgand kg 0,80

Värske porgand punt 1,50

Kaalikas kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 Värske 

1,00/tk

Põlduba kg 2,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Karulauk punt 1,50 2,00

Värske hapukurk kg 5,00 7,00

Rabarber kg 4,00

Maasikad 

(Kreeka)

kg 3,50

Tippsibul kg 2,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Sarapuu pähklid kg 4,50

Kanamunad 

(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Suir 200g pakk 6,00

Toorpiim T, N, L 9st liiter 0,67

Värske räim kg 1,10

Kolmapäeval, 11.mail kella 11st turul viljapuude, 
marjapõõsaste ja maasikataimede müük!

Info tel.3223877 turg@ogelektra.ee

OG Elektra Rakvere turul (Laada 39)
07. ja 14. mail kella 8 – 16

RIKKALIK KEVADINE TAIMETURG
*kevadised lõikelilled

*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule
*hea valik püsikuid eriti soodsa hinnaga

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimed
*lilleamplid

*seemnekartulid (erinevad sordid)
*avatud maasika- ja köögiviljaletid

Tule müü, tule osta!
Info tel.3223877, turg@ogelektra.ee

Tütarlaste D vanuseklassis 
saavutati III koht. Möödunud 
nädalavahetusel lõppesid Ta-
pa Spordihoones 2016 aasta 
Eesti meistrivõistlused tütar-
laste D vanuseklassi (2003 ja 
hiljem sündinud) käsipallis. 

Kaheksa naiskonda mängisid 
ühe korra omavahel läbi tur-
niirisüsteemis, sellele järgne-
sid kohamängud. Võistlus toi-
mus kahes etapis. Esimene 
etapp mängiti 20. - 21. veeb-
ruar Tapal ja teine 30. aprill 

-01. mai samuti Tapal.
Noormeeste C vanuseklassis 
saavutati VI koht. Arukülas 
toimus noormeeste C vanu-
seklassi (2001 ja hiljem sündi-
nud) Eesti meistrivõistluste 
teine etapp. Kaheksa mees-

kond mängisid kaks korda 
omavahel läbi turniirisüstee-
mis. Esimene etapp mängiti 
19.-21.veebruar Põlvas. Tree-
neriteks olid  Aron Jaanis ja 
Paavo Nelke, meeskonna pa-
rimaks valiti Lauri Lande.

Rakvere Võrkpalliklubi võitis pronksmedali

SK Tapa võistkonnad saavutasid 
käsipalli Eesti meistrivõistlustel III ja IV koha

Punktilisa ei tulnud 
ka mängust Narvaga

matult alla nurka. 
Teisel poolajal selgeid värava-
võimalusi polnud. 58. minutil 
sai oma oskusi siiski näidata 
väravavaht Sander Susi, kui ta 
lati alla tüürinud palli efektse 
hüppega nurgalöögiks suu-
nas.

Üleminutitel 
juhtus nii mõndagi
Mängu lõpus tekitas Tarvas 
kaks olukorda, mis kohtuniku 
teise vaatenurga tõttu või-
nuks lõppeda ka teisiti. 87. 

minutil tabas Stanislav Gold-
bergi pealelöök trahvikastis-
kastis Prošini lahtist kätt, ent 
peakohtunik Kristo Tohver 
selles midagi tahtlikku ei näi-
nud ja vile vaikis. Teine ärev 
moment leidis aset matši üle-
minutitel, kui meie rünnak 
peatus – Juhan Jograf Siim oli 
vastaste puurivahiga üks ühe-
le jõudmas, kuid mudase väl-
jaku või vastase osava tegut-
semise tulemusena leidis 
meie ründaja end pikali 
maas. Kohtuniku hinnangul 

polnud midagi määrustevas-
tast selleski olukorras.
Järgmine kohtumine toimub 
Rakvere staadionil sellel lau-
päeval ja mängust teeb otse-
ülekande ka ETV. Mäng liidri-
te hulka kuuluva Tallinna FC 
Infonetiga algab kell 16. Tarva 
klubi lubab korraldada igati 
meeldejääva sündmuse ja 
loodab ka rakverlaste abile, 
kelle rolliks on publikurekor-
di püstitamine.

Foto: Ain Liiva
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Suuhügienist Merli Ram-
mo on mures eestlaste suu-
hügieeni pärast. Ta on võt-
nud südameasjaks edenda-
da suutervist, avades Rak-
veres kliiniku Sinu Suu. 
Samuti plaanib ta seista 
selle eest, et kliinikutest 
kaoks ohtlikud isehakanud 
suuhügienistid.

Katrin Kivi

„Suuhügienistika kuulub 
hambaravi valdkonda, mille 
keskmeks on suuõõne hü-
gieen ja suutervise edenda-
mine,“ selgitas Soomes Met-
ropolia Ülikoolis (Metropolia 
University of Applied 
Science) erialase hariduse 
saanud Rammo. „Hambaarst 
on hambaravispetsialist, kes 
ravib ja parandab juba tekki-
nud defekte. Suuhügienist 
aga keskendub profülaktika-
le, hammaste säilitamisele, 
üldtervise ja elukvaliteedi pa-
ranemisele.“

Suhtumine suuhügieeni
„Mind hämmastab meie ini-
meste ükskõiksus,“ rääkis 
Merli Rammo. „Näen oma 
töös, et liigselt rõhutakse väli-
sele ilule, kuid suutervis jäe-
takse unarusse.  Hambaarsti 
külastatakse alles siis, kui 
suus on pöördumatud kah-

justused.“
Rammo tunneb muret laste 
pärast, sest meie lastel on 
palju kaariest ehk hambaau-
ke. „Lapsed kannatavad oma 
vanemate ebapuuduliku ter-
visekäitumise pärast,“ selgi-

Eestlaste suutervis on halb

tas ta. „Ebaõige harjamisteh-
nika, valed suuhooldusva-
hendid, vale toidusedel ja pi-
dev näksimine. Kõik see mõ-
jutab nii lapse kui täiskasva-
nud inimese tervist terviku-
na. Kui suus on põletik, siis 
bakterid ja mikroobid pääse-
vad meie vereringesse ning 
võivad teha südameklappi-
desse pesa.“
Lisaks tõdes Rammo, et ka 
hambaraviasutustel on vaja-
ka teadmistest sellest vald-
konnast. „Puudub suuhügie-
nistiga koostöö kogemus,“ 
selgitas ta. „Kogemuste põhjal 
võin öelda, et osal hambara-
viasutustel on välja kujune-
nud illusioonid sellest ame-
tist ja nad  ei ole tegelikult 
kursis suuhügienistide kooli-
tuse sisuga.“

Puuduvad regulatsioonid
„Diplomeeritud suuhügienis-
te on Eestis käputäis,“ ütles 
Rammo. „Meie amet on mujal 
Euroopas sama kõrgelt hin-
natud kui tervishoiualatööta-

ja. Eestis on tammutud ajas 
tagasi. Õnneks on tervise- ja 
tööminister Jevgeni Ossinovs-
ki öelnud, et valitsus on ot-
sustanud taastada täiskasva-
nute hambaravihüvitise. See 
on hea samm tuleviku suu-
nas.“
Tõsise probleemina näeb 
Rammo ka seda, et nende 
amet on reguleerimata, see-
tõttu võib kohata kliinikutes 
ka isehakanud suuhügieniste. 
„Kvalifikatsioonita suuhügie-
nist kujutab endast otsest oh-
tu heauskse patsiendi tervise-
le,“ ütles ta. „Kindlaim viis 
teenust osutava suuhügienis-
ti kvalifikatsiooni kontrollida 
on külastada Eesti Suuhügie-
nistide Liidu veebilehte. Seal 
on kirjas spetsialistid, kes 
omavad erialast diplomit, mis 
vastab Eestis kehtivale kut-
sestandardile.“
Eesti Suugügienistide Liit, ku-
hu ka Merli Rammo kuulub, 
tegutsebki juba hoolega selles 
suunas, et suuhügienisti hari-
dustase, tema pädevus ja töö-
tamise õigus oleks reguleeri-
tud ja riiklikult kontrollitud.

Kliinik Sinu Suu 
Milliseid teenuseid pakute? 
„Kõigpealt vaatab suuhügie-
nist üle patsiendi suuõõne 
tervisliku seisundi ja analüü-
sib saadud infot ning koostab 
vajadusel raviplaani,“ ütles 
Rammo. „Aitame patsiendil 
leida õiged individuaalsed 
hooldusvahendid koos õpe-
tusega. Meie töö on eemalda-
da hammastelt kattu, hamba-
kivi ja pigmentatsiooni. Sa-
muti hoiame ära kulumis-
defektide teket ja teostame 
igemeravi. Räägime õigetest 
toitumisharjumustest ja re-
gulaarsest suuhügienisti kü-
lastusvajadusest.“
Valdkonna tutvustamiseks 
plaanib Merli Rammo pakku-
da kaks korda nädalas võima-
lust ka tasuta vastuvõtule tul-
la. Esimesed kuupäevad sel-
leks on 12. ja 13. mai. Lisain-
fot soovitab Rammo hankida 
ettevõtte internetikodust: 
www.kliinik-sinu-suu.eu või 
Facebookist „Kliinik Sinu 
Suu“, info telefonil: 5557 0861 
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rakvereteater.ee

7. – 9. mai kell 16
Dokumentaal

(Lubatud kõigile!)

ROXETTE'I PÄEVIKUD

7. – 9. mai kell 20
Thriller

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

AITÄH HELISTAMAST

7. – 9. mai kell 18
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

LOLO
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INTERNETIS
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www.kuulutaja.ee
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TTÜ Tartu Kolledži kesk-
konnakaitse professor Ma-
ri Ivask rääkis kevadistest 
aiatöödest ning mulla ter-
visest.

Küsis Krõõt Nõges,
TTÜ pressiesindaja

Kas kevadiste aiatöödega või 
potipõllundusega võib juba 
alustada?
Tänavune kevad ei ole poti-
põllumehele helde olnud – 
sooja ja päikest on napilt ja 
aiatööd ei ole õiget hoogu sis-
se saanud. Ilmajaamad luba-
vad lähiajal peatset soo-
jakraadide lisa, mis tähendab, 
et aiatööde kõrghooaeg on 
kohe-kohe käes.
Muidugi on aias tööd juba 
praegu – talvekatted peaks 
olema eemaldatud, puude ja 
põõsaste oksad lõigatud, sü-
gisene ja talvine risu korista-
tud. Vanad lehed, talvine kat-
tematerjal ja eelmise aasta lil-
levarred sobivad hästi kom-
posteerimiseks. Öökülmaoht 
aga veel püsib ja sellega tuleb 
arvestada, kui aias kasvata-
takse külmaõrnu taimi.

Kuidas mulda turgutada?
Rõdukastides ja lillepottides 
tuleks mulda vahetada igal 
aastal enne uute taimede is-
tutamist. Potipõllumees ja 
aiapidaja leiab aiapoodidest 
ja -osakondadest mullasegu-
sid igasugusteks juhtudeks: 
külvi- ja pikeerimismuld, isti-
ku-, toataimede, lille-, ürdi-
muld, aga ka kestvus- ja päi-
kesemuld.

Rõdukastides ja lillepottides 
tuleks mulda vahetada igal aastal

Mullasegud on koostatud sel-
liselt, et vajalikud toitained 
on õiges vahekorras ja kui 
neid kasutada vastavalt siht-
otstarbele, on tulemus väga 
hea. 
Soovitan valida võimaluse 
korral kompostmullasegusid, 
milles lisaks taimetoitainetele 
sisaldub ka kasulikke mik-
roorganisme, ensüüme ja 
muid mullatervise seisuko-
halt olulisi koostisosi. Muidu-
gi sobib hästi ka oma aia 
kompost.
Viimastel aastatel on Eestis 
hoo sisse saanud vihma-

usskomposti ja selle segude 
tootmine, mille kasulikkus 
mullale on eriti suur. Vermi-
kompost on 100 protsenti 
looduslik vihmausside poolt 
lagundatud materjal, mis ei 
sisalda kemikaale ning mis li-
saks mulda parandavatele 
omadustele tõstab taimede 
vastupidavust kahjurite ning 
taimehaiguste suhtes.

Miks on vajalikud mullaloo-
mad – vihmaussid, mardikad 
ja kas ka mutid?
Taim(kõdu)toidulised ja 
loomtoidulised mullaloomad 

viivad läbi lagunemisprotses-
se, mille tulemusena vabane-
vad taimetoitained. Kiskjad 
(ämblikud ja mõned mardi-
kad) jahivad ja söövad teisi 
selgrootuid ja selle protsessi 
käigus hävitavad nad hulga 
taimekahjureid.
Vihmaussid uuristavad mul-
da vertikaalseid ja horison-
taalseid käike, mis muudavad 
mulla kobedamaks, paranda-
vad mulla õhuga varustatust 
ning soodustavad vee liiku-
mist mullas. Lisaks on vihma-
usside väljaheited (nende 
seedekulglast läbi käinud 

muld, mis on rikastatud mik-
roorganismide ja ensüümide-
ga) heaks elupaigaks mulla 
mikroorganismidele, kes 
soodsates tingimustes kiiresti 
paljunevad.
Mutid toituvad vihmaussi-
dest ja nende jahil nad uuris-
tavad käike, tekitades mulla-
kuhilaid maapinnale. Nad on 
enamasti aiapidajatele nuht-
luseks, kuid mõistlikult neid 
tõrjudes on võimalik, et nad 
väldivad alasid, kus neid ei 
soovita näha.
Teadlik aiapidaja teab ka, et 
mullas elab mikroobikooslus 
– bakterid ja seened, kes osa-
levad kõigis mullas toimuva-
tes protsessides. Need lagun-
davad orgaanilist ainet, ku-
jundavad ja säilitavad mulla 
struktuuri, puhastavad mulda 
saasteainetest.
Mullaorganismid elavad, tun-
nevad end hästi ja on aktiiv-
sed mullas, kus on piisavalt 
vett, õhuhapnikku ja toitai-
neid.
Mullaelustikukooslust on 
võrreldud sümfooniaorkestri-
ga. Selle koostöö on suurepä-
rane, kuid vaid ühe instru-
mendi vale toon, üks häiritud 
organismirühm rikub ära ko-
gu tulemuse. Hästi õhusta-
tud, parajalt niiskes toitaine-
terikkas mullas tunneb mul-
laelustik end hästi ning talit-
leb normaalselt.
Muld on elus ja toimib hästi 
seni, kuni mullas elav elusti-
kukooslus on elus ja aktiivne. 
Seega, kaitstes oma mulda, 
kaitseme ka mullaelustikku.
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Rakvere Teater
6.05. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Gor-
demets)
6.05. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad juma-
lale v. maja (lav. Üllar Saaremäe)
11.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Ta-
lu, Uusküla Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saare-
mäe)
12.05. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja 
(lav. Eili Neuhaus)
12.05. kl 19 Üks pealuu Connemaras Tooma Ta-
lu, Uusküla Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saare-
mäe)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta! 
Alustame suvehooajaga 
6. mail videodisko DJ Margus Roots
7. mail loob mõnusa meeleolu DJ Alex-S
13. mail ketrab lõbusaid tantsuhitte DJ Andres 
Kukk
14. mail retrodisko DJ Margus (Hit FM)

KUHU MINNA
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Kaunis, kevadine kardinakangaste valik
Suur valik mööbliriideid ja rõivakangaid

KAUPLUSES

Pidevalt müügil rikkalik valik

Soodalt müügil

heas korras kasutatud

murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid

ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid,

raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,

oksapurustajad ja akutooted.

Asume Rakvere v. Sireli tee 3 (Tapa tee ristis).

Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140
Müüme soodsa hinnaga sealiha

kaupmeestele ja väiketööstustele.
Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,98
2,15

2,09

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

@

ESITLUSPÄEVAL LOOSIME VÄLJA
Husqvarna robotniiduki väärtuses 2699.-

Mõdriku Iluaed kutsub 14. mail
Niine Keskusesse kliendipäevale

kell 11.00

Toimuvad erinevad aiandusalased loengud
Geo-bioloog Kalju Paldis - Kuidas koduaia energiad panna endale kasulikus suunas liikuma
Karepa Ravimtaimeaiast Katrin Luke annab nõu ravimtaimede kohta, valmistame koos võideid
Aiatark Väino Eskla jagab personaalseid soovitusi viljapuude ja marjapõõsaste kasvatamiseks
Elupõline roosikasvataja Eugen Erendi jagab roosikasvatajatele ja viinamarjakasvatajatele näpunäiteid
Vääna Puukooli tootmisjuht Kädi Köösel jagab tarkuseteri elupuude ja
teiste okaspuude kasvatamise kohta

Toimub rohevahetus! Muusikaliste etteastetega astuvad üles Uhtna Mandoliiniorkester, Kalev Pallon ja
Ivar Kaljuvee. Päeva juhib HENRIK NORMANN.

•
•
•
•
•

Info telefonil: 50 66 294
www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

Valikus ka mootoriga voodid!

Nüüd müügis ka Rakveres

ülikvaliteetsed voodid

Eesti tootjalt Kamjo

TELLI INTERNETIST
www.epood24.eu üle Eesti

või osta kohapealt epood24.eu laost

Niine tn 2, II korrus Rakvere

epood24.eu

5,99€

3,99€

9,99€

16,90€

14,99€

24,99€

1,99€

2,50€

Finish nõudepesumasina
tabletid 56tk

Frozen ujumisrõngas

Elizabeth Arden
Green Tea Cream
Deodorant
40ml

Lavazza Gran
Aroma Bar
kohvioad
1kg

FEG ripsmeseerum
3ml

Kinoki Detox
jalaplaastrid
10tk

Metallik
tattoo-
kleebis

Placent Activ komplekt
juuksevedelik,
sampoon,
palsam

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

kuni 30%
•Suurim valik

•Kaup kohe kätte

•Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

Tel: 53 053 053, 53 476 476

www.kvaliteetkliima.ee

SOOJUSPUMBAD

Õhksoojuspump Mitsubishi Electric
MSZ-FH25VEHZ

Õhk-vesi soojuspump
High Power

WSYK160DC9/WOYK112LCT 10,8kw
Fujitsu
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