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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068
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Tubli majaomanik,
„Süstime seinad soojaks“?
Soojale talvele võib järgneda

ka KÄRE KÜLM!

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt
epood24.eu laost

Niine tn 2, II korrus
Rakvere

üle Eesti
www.epood24.eu

Vitax figuuritee

Macadamia
Rejuvenating
Shampoo
300ml

Espressomasinate
puhastustabletid
ja filter

Depend GelLack
Start
Kit

Gillette
terad

Versace Man Eau Fraiche

50ml
EDT

Jalatsiriiul

3D voodipesukomplekt
Kass

Nõudepesuvahend
Ludwik Lemon
1000g

Kookosõli
200ml

Elizabeth Arden
Green Tea
Honey Drops
Body Cream

Voodipesu
Frozen

Blaumann
nugade
komplekt
lilla

Guess
Seductive EDT
75ml

Turbliss Bioaktiivne
turbamask kõikidele
nahatüüpidele
60ml

1,99€

12,99€

alates

6,90€

39,90€

alates

7,89€

29,99€

12,90€

34,90€

1,49€

3,99€

9,99€

24,90€

9,90€

14,99€

7,99€
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Peatoimetaja
Katrin Kivi 322 5090
katrin.kivi@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud E-R 9.00-17.00

Kuulutusi saab toimetusse edastada ka 
telefonil 322 5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
pangaülekandega. Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

JURIST ANNAB NÕU

MÕNE REAGA

Kirjanduskogunemistel on 
põhiliseks publikuks veidi va-
nemaealised naised, mõned 
vanemad meesterahvad, kuid 
noori on vähe. Sellest järelda-
takse, et kirjandushuviliste 
pealekasv on nõrk ning tra-
ditsiooniline kirjandus on 
just kui väljasuremise ohus.

Saja aasta vanused raa-
matud tekitavad tõrke
Mulle meeldib sellel teemal 
vaielda. Olen üks neist, kes 
klassikalist kirjandust eriti ei 
naudi. Olen üles kasvanud in-
terneti- ja multimeediaajas-
tul. Kogu vajaliku info olen 
siiamaani veebiavarustest 
kätte saanud ning leian, et 
saan kindlasti ka tulevikus.
Üha rohkem kolib meedia 
ning hämmastaval kombel ka 
traditsiooniline kirjandus in-
ternetti. Sellega on kirjandus 
muutunud kaasaegsemaks 
nii teemade kui ka kirjutami-
se stiili koha pealt. Mina näi-
teks naudin kaasaegset kir-
jandust kordades rohkem kui 
meie klassikuid, nagu näiteks 
Tammsaare või Under.
Gümnaasiumis oli meil palju 
kohustuslikku kirjandust. 
Paljud teosed, mida pidime 
lugema, on ilmunud vähe-
malt 70 aastat tagasi, osa isegi 
üle saja aasta tagasi. 
Lugesin küll kohusetundli-
kult etteantu läbi, kuid mingit 
naudingut või elamust kah-
juks ei saanud. Enamik minu 
klassikaaslasi printis mõnest 
internetiportaalist välja raa-
matu kokkuvõtte, luges selle 
umbes kümne minutiga läbi 
ning sooritas lugemiskontrol-
li vähemalt rahuldavale hin-
dele. 
Leian, et selline süsteem, kus 
õpilasi pannakse lugema va-
nu ning pikki raamatuid, pa-
neb noored juba eos kirjan-
dusele viltu vaatama. Enami-
kule tekib mingisugune blokk 
ette, rääkimata huvist minna 
kirjandust edasi õppima. Pal-
jud hakkavad raamatuid liht-
salt kategooriliselt vältima. 
Probleem on seega minu ar-
vates iganenud õppekavas. 

Tänapäeval ilmub palju kir-
jandust, mida on lihtne luge-
da ning mis annab uusi tead-
misi. Lugemine on lausa nau-
ding. 
Kuna minu isiklikud lemmi-
kud on eluloo- ja dokumen-
taalraamatud poliitilistel ning 
sõjalistel teemadel, siis arvan, 
et mul oleks pidanud olema 
võimalus gümnaasiumis lu-
geda just neid raamatuid, mis 
mind huvitavad. Mitte neid, 
mida õpetaja ise enda lemmi-
kuteks pidas.

Kirjandus ja keel pea-
vadki muutuma
Selge see, et kirjandustundi-
des tuleb õpetada meie riigi 
ja kultuuri rajajaid ning selgi-
tada nende tegemisi. Mulle 
on jäänud aga mulje, et ühis-
konna arvates sureb kultuur 
välja, kui mõni koolilaps „Ke-
vade“ asemel Harry Potteri 
lugusid loeb.
Minu meelest see ei ole nii. 
Sellega rikastub meie kultuur, 
me ei ela enam aastas 1930, 
meile meeldivadki teistsugu-
sed asjad.
Mis puutub veel kirjandusse, 
siis julgustaksin noori kirja-
nikke kirjutama millest iga-
nes nad aga soovivad. Käimas 
on 21. sajand, meil on sõna-
vabadus ning kui mõni teos ei 
meeldi, siis võime seda liht-
salt mitte lugeda. 
Sama asi kehtib minu arvates 
eesti keele kohta. Tänapäeva 
noored räägivad paljuski ing-
lise ning ka palju muid keeli. 
Keelde tuuakse sisse laensõ-
nu ja väljendeid. 
Kultuuritegelased kipuvad 
avaldama artikleid, et eesti 
keel sureb välja ning sellega 
koos ka meie rahvus. Mina 
aga arvan, et keeles ei tohiks-
ki toimuda stagnatsioon, keel 
peabki pidevalt uuenema. 
See, et meie põlvkonna väl-
jendid on vanematele koda-
nikele võõrad ning neile see 
ei meeldi, on paratamatu. Me 
uuendame keelt ning kultuu-
ri ja ma ei leia, et meie rahvus 
veel niipea välja sureks. 
Ajakirjandustudengina ei saa 

ma üle ega ümber meedia ko-
limisest internetti, sotsiaal-
meediasse ning televisiooni. 
Ainukesed kaks ametit, kes 
selle tõttu kannatavad, on 
minu meelest trükitöölised 
ning postiljonid. Jah, see on 
paratamatus, aga samuti on 
ajaloo jooksul mitmed ame-
tid välja surnud, sest tehnika 
areng on nende vajalikkuse 
minetanud. 
Mina loeksin hea meelega in-
ternetis neidsamu pikki artik-
leid, mis praegu ajalehtedes 
ilmuvad. Isegi maksaksin sa-
ma raha, nagu ma kioskis aja-
lehe eest maksan. Ma ei saa 
aru, miks see inimesi niivõrd 
ärritab? 
Meedia muutub aina uuriva-
maks ja põhjalikumaks – 
märke väljasuremisest ei ole 
kuskil. Tuleb lihtsalt ajaga 
kaasas käia. Ilmselt tulevikus, 
kui mina oma pensioniaas-
taid veetma hakkan, ei eksis-
teeri ka enam internet sellisel 
kujul nagu praegu. 
Ma tõesti ei leia, et kirjandu-
sel, meedial, teatri- või kino-
kunstil oleks mingisugune 
probleem või mure. Tehnika 
on muutunud lihtsalt kaas-
aegsemaks ning virisetakse 
traditsioonide väljasuremise 
üle. 
Ja kui mõni kunstiliik liigubki 
võrreldes 100 aasta taguse 
ajaga tagaplaanile, siis on sel-
le liikumise nimi areng. Vanas 
Egiptuses hukati ning piinati 
orjasid. See oli tolle aja kul-
tuur, õnneks liiguti sealt eda-
si. Kogu maailm areneb ning 
peaksime arenema koos sel-
lega. 
Me ei tohi paigal seista selle 
koha peal, kus me juba mitu-
kümmend aastat seisnud ole-
me. Igivana kirjanduse noor-
tele pealesurumine just seda 
aga minu jaoks märgibki ning 
selle tõttu on tekkinud vas-
tasseis noorte ja vanade va-
hel. Kas seda ikka tõesti on 
vaja? Minu meelest mitte.

Veiki Ojaperv,
Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja 
kommunikatsiooni üliõpilane

Hääbuv kirjandus
Kuidas talitseda tülikaid linnalinde?
Mulle meeldib linde vaadelda. Eriti vareslasi, sest nad on nu-
tikad.
Mu maja juures elab juba mitmendat aastat üks vares. Millegi 
pärast arvan, et ta on vana ja isane, aga võin ka eksida. Veel 
meeldib mulle arvata, et see vares tunneb kõiki meie maja 
elanikke (sellele on mitu viidet ja vihjet) ning et ta on enda 
kanda võtnud valvuri ülesande. Umbes nagu koer või nii.
Igal juhul ma tervitan teda hommikuti (inimkeeles, kuna ma 
vareste keelt ei oska) ja kui ta istub oma tavapärasel valve-
postil puukuuri lõunanurgas, siis mulle vähemalt tundub, et 
asjad on kontrolli all ja võõrad inimesed pahandust tegema 
ei tule.
Aga see polnud näide nutikusest, vaid minu enda subjektiiv-
sest arvamusest. Näide tarkuse ja tähelepanelikkuse kohta 
tuleb kohe.
Olen suitsumees ja ikka juhtub, et koni otsast pudeneb täna-
vale tuhka. Inimeste käest toitu saama harjunud tuvid-ullike-
sed on kohe kohal – äkki on see pudenev raas söödav? Olen 
katse eksituse meetodil järgi proovinud: pudista või terve si-
garett maha, tuvid tormavad iga kübeme järele, et siis pettu-
nult selg pöörata.
Hakk tuleb ka vaatama, et mida see paks mees siin jagab. Aga 
pärast esimese mittesöödava tuhaebeme langemist saab ta 
asjast kohe aru, keerab pea viltu ja vaatab etteheitvalt silma 
(„mida sa siis tuled narrima?“) ning läheb minema paremaid 
palasid otsima. Ta ei astu mitu korda järjest samasse ämbris-
se.
Paraku on need samad toredad hakid-varesed linnalindude-
na väga tüütud kaaslased. Eriti siis, kui nende populatsioon 
on kasvanud liiga suureks, nagu Rakveres on juhtunud.
Minge jalutage rahvaaias või n-n politseipargis Koidula ja 
Kastani tänava vahel. Vareste kraaksumine võtab kurdiks! Eks 
neil ole omad asjad jageleda ja kraaksumine kraaksumiseks 
(kuigi ka see muutub lõpuks häirivaks), kuid paraku kaasneb 
suurte parvedega ka reostus, oht väiksematele lindudele ning 
eriti nende poegadele ja lõpuks ka inimestele. Mõne aja pä-
rast, kui varesepojad hakkavad pesast välja kukkuma, ärge 
oma nina politseiparki parem pistke – paremal juhul õnnista-
takse teid larakaga, halvemal saate nokaga või tiibadega vas-
tu nägemist nii et vähe pole.
Nõukogude ajal kütiti asulas liiga arvukaks muutunud vare-
seid püssiga, aga väidetavalt pole sellest asurkonna piirami-
sel kasu. Ka on ebaeetiline lõhkuda varesepesi, eriti praegu, 
pesitsemise ajal – seda pidanuks tegema varem. Ja kas sel-
lestki oleks abi – ehitavad uue või kolivad teise linnaossa, aga 
probleem ei kao.
Tean, et mõned aastat tagasi arutati vareslaste liigset hulka 
Rakveres isegi linnavalitsuses, aga lahendust ei leitud ja asjad 
jäid nii nagu jäid. Tegelikult peaks sellele probleemile siiski 
mingi lahenduse leidma. 
Politseiparki ootab mõne aja pärast renoveerimine ja nii mõ-
nedki suured puud võetakse maha, mille tagajärjel kolivad 
sealsed varesed ilmselt mujale. Aga see ei lahenda asja, nad 
on linnalindudena sündinud ja vaevalt, et nad enam metsa 
tagasi lähevad. Peab otsima ja leidma mingi muu lahenduse, 
et need toredad ja nutikad linnud linna alles jääks, aga nii, et 
nad siin peremehetsema ei hakkaks.

Aivar Ojaperv

Eesti Looduseuurijate Selts ja 
Keskkonnaagentuur kutsu-
vad üles otsima ja märkama 
kaitsealuseid liike ning sises-
tama leide loodusvaatluste 
andmebaasi. Loodusvaatlus-
te kampaania eesmärk on 
saada infot liikide kohta, kelle 
või mille levikuandmed on 
seni olnud puudulikud.
Tänavune loodusvaatluste 
andmebaasi vaatlusperiood 
kestab 18. maist kuni 31. ok-
toobrini. Selle aja jooksul oo-
tavad ettevõtmise eestveda-
jad loodusesõpradelt fotode-
ga varustatud vaatlusi 18 kait-
sealuse liigi kohta. Need liigid 
on saarmas, kasetriibik, 
pähklinäpp, lagrits, tait, kold-
vint, kuld-soverbiell, roosa 

riisikas, kährikseen, kär-
besõis, alssosi, laiujur, taluki-
malane, nõmme-tähniksini-
tiib, vaskuss, pikk lõhna-
samblik, rant-tünnsamblik ja 
sinisammal. 
Nende vahel, kes on vaatlus-
perioodil loodusvaatluste 
andmebaasi sisestanud vaat-
lusi vähemalt kahe eespool 
loetletud liigi kohta, loositak-
se välja ka auhindu. 
Loodusvaatluste võistlust 
toetab Keskkonnainvestee-
ringute Keskuse looduskait-
seprogramm.
Täpsemalt saab vaatluspe-
rioodi ja valikus olevate liiki-
de kohta lugeda andmebaasi 
kodulehelt http://loodus-
vaatlused.eelis.ee.

Märka meie looduse haruldusi ja kaitsealuseid liike

Üks tänavustest vaatlusalustest – kährikseen. 
Foto: Lauri Klein

Lugeja küsib: Esitasin tööandjale lahkumisavalduse ja teavi-
tasin teda töölepingu lõppemisest ette 30 päeva, nagu seadus 
ette näeb. Kahe nädala pärast jäin haigeks ning olen haigus-
lehel tõenäoliselt pikemat aega. Kas nüüd lükkub mu tööle-
pingu lõppemine edasi ja tööandjal on õigus nõuda, et ma 
pärast haiguslehe lõppemist töötaksin veel kaks nädalat?

Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter.
Vastavalt töölepingu seaduse § 98 lõikele 1 peab töötaja töö-
andjale korralisest ülesütlemisest tõepoolest ette teatama vä-
hemalt 30 kalendripäeva. Etteteatamistähtaeg hakkab kulge-
ma avalduse kättesaamisele järgnevast päevast. Seadus ei sä-
testa, et tähtaja kulgemine töötaja haigulehel viibimise ajaks 
peatuks. Samuti ei peatu tähtaja kulgemine teistel juhtudel, 
kui töötajal on õigus keelduda töö tegemisest (nt puhkuse 
kasutamise ajaks). 
Seega töölepingu lõppemine edasi ei lükku, vaid see lõppeb 
ikka ülesütlemisavalduses toodud kuupäeval. Ka juhul, kui 
töötaja on töölepingu viimasel päeval veel töövõimetu, ei ta-
kista see töölepingu lõppemist ning tööandjal ei ole õigus 
nõuda, et töötaja pärast tervenemist veel kaks nädalat töö-
taks.

Kuulutaja

Verekeskus kutsub 
doonoripäevale
Verekeskus kutsub 27. mail 
rakverelasi kevadisele doo-
noripäevale! 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskus ootab nii uusi 
kui ka püsidoonoreid verd 
loovutama kolmapäeval, 27. 
mail kella 10-14.30 Rakvere 
Kultuurikeskuse (Kreutzwal-
di 2) suures saalis toimuvale 
doonoripäevale.
„Ootame väga doonoritega 
kohtumist, sest Rakvere 
doonorid on selline tore ja 
ühtehoidev kogukond, kes 
igal korral on nii meie doo-
noripäevi kui ka doonoritel-
ke heatujuliselt väisanud 
ning tõhusalt meie vereva-
rusid täiendanud.“ sõnas 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
verekeskuse doonorluse 
arendusjuht Ülo Lomp.
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Rakvere linnapea Mihkel Juh-
kami ütles, et ega linnal kui 
spordikeskuse omanikul pal-
ju valikuid ole: „Ettekirjutus 
on selline, et kas tuleb töö ära 
teha või spordikeskus kinni 
panna.“

Õnnetus Lätis tõhustas 
järelevalvet
Pärast õnnetust Lätis, kus 
kokku varises Maximale kuu-
lunud kaubanduskeskus, tõ-
hustati avalike hoonete teh-
nilist kontrolli ja järelkontrol-
li ka Eestis. „Selgus, et meie 
spordikeskuse ühes nurgas ei 
pruugi kadekonstruktsiooni-
de paljudest poltidest neli ol-
la sellised, mis projektis ette 

nähtud,“ lausus ta. „Paraku 
pole nende vahetamine nii 
lihtne, et keerad ühe välja ja 
paned teise asemele. Esimese 
hooga kartsime, et kulutus 
selleks võib ulatuda isegi 
100 000 euroni.“
„Eksperdid uurisid polte-lii-

teid päris põhjalikult, kaht-
lust äratanud poltidest tehti 
ka fotod,“ rääkis abilinnapea 
Rainer Miltop. „Avastati, et 
ilmselt kasutati hoone ehita-
mise ajal vale mõõduga polte. 
Igal juhul tuleb need igasugu-
se ohu välistamiseks ära va-

hetada.“
Miltopi sõnul spekuleeriti 
esialgu tõesti 100 000 krooni-
ni ulatuva summaga, kuid 
praegune seis on selline, et 
töö tehakse ära siiski 15 000-
16 000 euroga. „Asi oli meile 
ka väga uus ja keeruline, me 
ei osanud hinnata, palju see 
võib maksta. Ega firmasid, 
kes sellise töö ette võtaks, 
palju ole: spordihoonesse tu-
leb ehitada konstruktsioon, 
mille abil saaks lae ja fermid 
toestada nii, et neil poleks al-
laliikumise raskust, samas 
peab arvestama, et rakendus 
ei lõhuks põrandat. Korralda-
sime hanke ja leidsime ette-
võtte, kes on valmis selle töö 
15 000-16 000 euro eest ära 
tegema, aga keegi ei oska het-
kel öelda, milliseks kujuneb 
tegelik hind.“

Remonditakse suvel
Rakvere Spordikeskuse juha-
taja Martti Kuusik lausus, et 
preventiivne kontroll ja ette-
kirjutustele reageerimine on 
kahtlemata positiivne ilming. 
Ta uskus, et poltide vahetus ei 
sega ka spordikeskuse iga-
päevatööd.
„Plaanis on asi ära teha ajal, 
mil spordikeskus on suve-
puhkuseks nagunii suletud – 
ilmselt juulis,“ kinnitas ta

Kastani Arena kandekonstruktsioonides 
tuleb välja vahetada neli polti
Tehnilise Järelevalve Ame-
ti rutiine kontroll tuvastas, 
et Rakvere Spordikeskuse 
ehk Kastani Arena kande-
konstruktsioonides ei 
pruugi neli polti vastata 
projektis ettenähtule ja 
need tuleb välja vahetada. 
Mingit ohtu hoone varise-
miseks ei olnud ega ole, 
kuid töö, mis hinnanguli-
selt läheb maksma 15 000 
– 16 000 eurot, tuleb siiski 
ära teha.

Aivar Ojaperv

Kastani Arena - Rakvere Spordihall. 
Foto: Aivar Ojaperv

Volikogu menetles lisaeelarvet
Rakvere linnavolikogus oli esimesel lugemisel tänavune esi-
mene lisaeelarve.
„Saavutasime aastaeelarvet vastu võttes põhimõttelise otsuse, 
et kuna seal jagus investeeringuraha vaid Targale Majale ja Ro-
huaia lasteaiale, siis kõik aasta jooksul leitavad lisavahendid 
kulutame muudele linnaruumi tehtavatele investeeringutele,“ 
selgitas Rakvere linnapea Mihkel Juhkami. „Nii ka talitame. 
Praeguseks on natuke vabu vahendeid juba tekkinud ning selle 
kulutamise kajastamiseks koostasimegi lisaeelarve.“
Koostöös Rakvere Veega tahab linn tänavu näiteks renoveerida 
Võidu tänava – pärast torude paigaldamist saab tänav täiesti 
uue ilme ja katte. Juhkami sõnul on lootus, et vastu sügist saab 
sellega tegelema hakata. 
Remontida tahetakse ka Kunderi, Karja ja Seminari tänava ka-
tet. „Lisaks saame kulutada umbes pool miljonit eurot väikse-
mate tänavate tolmuvabaks muutmiseks,“ lisas linnapea.
Lisaeelarvest rahastatakse näiteks ka Rakvere Spordihalli hä-
davajalikku remonti (vaata kõrvallugu), samuti toetatakse Rak-
vere kolmandat punklaulupidu 10 000 euroga ja Rakvere Kol-
mainu kiriku katuse remonti. 
Suur kulu on linnavalitsuse kolimine peagi valmivasse Tarka 
Majja ning sinna uue kontorimööbli ja inventari soetamine. 
„Mis ei tähenda, et me vana mööbli prügimäele viiksime – nii 
palju kui kannatab, võtame kaasa. Isegi istungitesaali päevi-
näinud laud tuleb ilmselt kaasa võtta,“ täpsustas linnapea.

Aivar Ojaperv

Targa Maja sarikapidu toimus märtsis, suve hakuks on hoone 
valmis. Linnavalitsuse kolimiseks ja uue inventari ostmiseks 
kulub ligemale 100 000 eurot.
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MÕNE REAGA MUST KROONIKA

POISS SÕITIS JALGRAT-
TAL AUTOLE ETTE
Laupäeval, 16. mail kella 
14.43 paiku toimus liiklus-
õnnetus Lääne-Virumaal 
Rakvere - Luige maantee 10. 
kilomeetril, kus 16aastane 
poiss sõitis reguleerimata 
ülekäigurajal jalgrattaga ette 
sõiduautole Opel Astra, mi-
da juhtis 72aastane Vjatšes-
lav. Jalgrattur toimetati Rak-
vere Haiglasse.

VARGUSED
16. mail varastati Vinni val-
last Obja külast piiritlemata 
maaüksuselt malmradiaato-
reid, raudkang ja autoosa-
sid. Kahju on 495 eurot.
16. mail avastati, et Rakveres 
Võidu tänaval on läbi akna 
keldrisse murtud ja varasta-
tud kaks jalgratast. Kahju on 
500 eurot.
17. mail tungiti Võsul Võpsi-
ku tänaval suvilasse, kust 
varastati käekott, milles oli 
võtmed, dokumendid, ehted 
ja teised esemed. Kahju on 
selgitamisel.
17. mail avastati, et Tapa val-
las Imastu külas on eramus-
se sisse murtud ja varasta-
tud kaks GPS-seadet, sülear-
vuti ning hõbeehteid. Kahju 
on 327 eurot.

PÄÄSTJATEL 
RAHULIK NÄDAL
Möödunud nädalavahetus 
ja vähemalt selle nädala esi-
mene pool oli Lääne-Viru-
maa päästjatele rahulik, kui 
välja arvata väljakutsed liik-
lusõnnetustele, kus päästja-
tel enam suurt midagi teha 
polnud. Muudele sündmus-
tele oli viimatine väljasõit 
14. mail kell 20.23, kui Tapal 
Paide maanteel põles suur 
konteiner.

Kuulutaja

Teisipäeval, 19. mail juhtus 
Lääne-Virumaal raske liiklus-
õnnetus, milles hukkus auto-
ga teelt välja sõitnud mees. 
Avarii juhtus Rakvere - Ran-
napungerja tee 41. kilomeet-
ril Tudu alevi lähedal. Teade 
õnnetusest jõudis häirekes-
kusesse õhtul kella 20.45 ajal. 
Esialgsetel andmetel sõitis 
54aastane Tõnis sõiduautoga 
Volvo teelt välja võssa ja huk-
kus. Autos oli mees üksinda ja 
sündmuskohale jõudnud po-
litseinike sõnul oli tal tur-
vavöö kinnitamata. 
Teelt välja sõitnud auto avas-
tas sündmuskohast mööda 
jooksnud tervisesportlane, 
kes teavitas häirekeskust. Üs-
na pea juhtus sealt mööda 
sõitma ka hukkunud mehe 
naistuttav, kes andis sellest 
teada nii oma mehele kui ka 
hukkunu õele. Tema sõnul oli 
Tõnis veel kella viie paiku neil 

külas olnud. Pärast seda sõitis 
Tõnis oma Volvoga minema. 
Naine lisas, et mees oli lahku-
mise hetkel kaine.
Liiklusõnnetuse täpset aega 
on raske tuvastada, kuna 
võpsikusse sõitnud autot oli 
möödasõitjatel raske märgata 
ning samuti polnud maanteel 
näha ei pidurdus- ega muid 
jälgi, mis viitaksid sõiduki 
teelt väljasõidule. Avarii het-
kel oli piirkonnas teekate kuiv 
ja nähtavus hea. 
Avarii paika saabunud Kiviõli 
päästekomando päästjad 
kontrollisid sõiduki üle, et vä-
listada süttimisoht. Samuti 
abistasid nad hukkunu kätte-
saamisel sõidukist. Hukkunu 
toimetati lahangule ning ava-
riiline masin viidi puksiiriga 
Rakvere politseijaoskonna 
hoovile. 
Sündmuskohal viibinud Rak-
vere politseijaoskonna väli-

juht Ainar Reinmann ütles, et 
üheselt on traagilise liiklus-
õnnetuse põhjust vara nime-
tada. “Välistada ei saa ühtegi 
põhjust. Sealhulgas terviseri-
ket, sõiduki tehnilist seisu-
korda või mõnda muud tegu-
rit, kas või metslooma, kes 
ootamatult teele jooksis, “ 
täpsustas Reinmann. „Miks 
mees peale kurvi sirgel teelõi-
gul võssa sõitis, selgub uuri-
mise käigus. Kindlasti oleks 
halvimast ära hoidnud kinni-
tatud turvavöö, sest kokku-
põrkel võib see olla elupääst-
jaks,“ lisas Reinmann. 
Sündmuse kohta on alusta-
tud kriminaalmenetlus, mis 
peab välja selgitama liiklus-
õnnetuse täpsemad asjaolud, 
sealhulgas ka juhi kainuse. 

Kaius Mölder

Raskes liiklusõnnetuses 
kaotas mees elu

Vale sõiduvõte viis kokkupõrkeni
Laupäeva seiskus mõneks ajaks liiklus Tallinna-Narva maan-
teel Sõmeru risti lähedal, kus kokkupõrke tagajärjel paiskus 
üks autodest risti vastu maanteepiiret.
Politsei sõnul liikusid sõiduauto Opel ja BMW Narva suunas. 
Ubja ristis soovis Opeli juht teha vasakpööret ja lülitas sisse 
suunatule, kuid selle asemel, et reastuda manöövri soorita-
miseks võimalikult telgjoone lähedale, tegi ta seda paremalt 
teepervelt. 
Juhi manöövrit ei mõistnud Opeli taga sõitnud BMW juht 
ning üritas sooritada möödasõitu, mis lõppes kokkupõrkega. 
Avarii tagajärjel hakkas Opelist suitsu tulema ja tekkis sütti-
misoht. Kohale saabunud politseinikud lasid käiku polit-
seiautos olnud tulekustuti ja kustutasid võimaliku tulekolde.
Sündmuskohale saabunud päästjad kontrollisid sõiduki üle 
ning eemaldasid aku juhtmed. Kui BMW oli võimeline tee-
konda jätkama, siis Opel sai sedavõrd kannatada, et tõenäoli-
selt ei ole selle taastamine enam otstarbekas.
Avariis inimesed viga ei saanud, kuid liiklus oli teelõigul 
mõnda aega häiritud. Politseinikud reguleerisid liiklust ja la-
sid autodel ühes sõidureas kordamööda liikuda. 

Kaius Mölder

Avarii sulges mõneks ajaks maantee ühe liiklussuuna. 
Foto: Kaius Mölder

Fotod: Kaius Mölder

Konsultatsiooniks võtke meiega ühendust 
telefonil 32 25 090 

või saatke e-kiri reklaam@kuulutaja.ee

KAS SOOVID SUUREMAID 
MÜÜGINUMBREID?

Meie meeskond on valmis 
looma reklaamkampaania 

ideest teostuseni!

Reklaamtekstid/artiklid
Flaierid/brošüürid/visiitkaardid

Kliendilehed/kataloogid



Kuulutaja reede, 22. mai 2015 5Tasub teada

MÕNE REAGA

Läänemaa noorsootöötajad 
väisasid Lääne-Virumaad
Eelmisel kolmapäeval ja neljapäeval väisasid Lääne-Viru-
maad Läänemaa noorsootöötajad, et koguda mõtteid siinse-
telt noorsootöötajatelt ja noortekeskustelt ning vahetada ko-
gemusi. 
Õppereisi külastati Haljala Avatud Noortekeskust, Kunda Lin-
na Klubi Noortemaja, Ubja külaseltsi Linda, Sõmeru vallava-
litsust, Sõmeru Avatud Noortekeskust ning Rakvere Avatud 
Noortekeskust. 
Haljala noortekeskus andis ülevaate oma mobiilse noorsoo-
töö suunast ja välisvabatahtlike kaasamisest. Kunda noorte-
keskusest, mis on Kunda Linna Klubi allüksus, saadi ülevaa-
de, kuidas toimib koostöö noortekeskuse, klubi ning haridu-
sasutuste ja teiste, piirkonnas noortele tegevust pakkuvate 
asutuste vahel. 
Ubjas uuriti, kuidas külaselts ja noortekeskus ühe katuse all 
aktiivselt koostööd teevad. Sõmerul tervitas külalisi vallava-
nem, kes andis ülevaate valla noorsootööst, tutvustas nii val-
lamaja kui ka Sõmeru noortekeskust. Sõmeru on üks vähe-
seid omavalitsusi, kus toimivate ja aktiivsete noortekeskuste 
arv on nii suur - viis noortekeskust, kuues on hetkel suletud.
Viimasena peatusid külalised Rakvere Avatud Noortekesku-
ses, mis pakub noortele vaba aja veetmise võimalust ja on 
arendamas võimalusi noortele õpiabi pakkumiseks. 
„Tundus, et kõik noortekeskused, mida külastada saime, on 
vajalikud ja noorte poolt omaks võetud,“ ütles Lääne maava-
litsuse noorsootöönõunik Ülle Erman. „Igal neist on oma nä-
gu ja tore sisu. Saime kaasa nii suuremaid kui väiksemaid 
ideid, mida ka Läänemaal rakendada.“ 

Kristel Kitsing

Läänemaa noorsootöötajad Lääne-Virumaa. 
Foto: Merle Maimjärv-Mirka

Vargustest tingituna tekkiski 
kolme noore mehe peas idee 
teha jalgrattaregister Bike-ID, 
kus rattaomanikud saaksid 
oma sõiduriista registreerida. 
Sel aastal lükati projekt käima 
ning mõne kuuga on regist-
risse koondunud üle Eesti ju-
ba tuhanded rattaomanikud. 
Bike-ID eestvedaja Markus 
Trei ütles, et eesmärgiks on 
teha registri kaudu lihtsa-
maks varastatud ja hiljem lei-
tud jalgratta ning selle oma-
niku kokkuviimine. 
Politsei ladudes on sadu va-
rastelt ära võetud või leitud 
jalgrattaid, mis ei jõua aga 
kunagi omanikuni, sest selle-
kohast avaldust pole lihtsalt 
esitatud. „Igal aastal varasta-
takse Eestis paar tuhat jalgra-
tast. Paljud ohvrid aga ei 
pöördu politseisse, kuna neil 
ei ole millegagi tõestada, et 
varastatud ratas just neile 
kuulub - ostudokumendid on 
kas kadunud või ei mäletata 
ratta eritunnuseid jne,“ ütles 
Trei. 
Kõik registrisse tehtavad kan-
ded tuvastatakse ID-kaardi 
alusel ning juhul, kui ratas on 
varastatud, saab omanik sin-

na juurde lisada vastava mär-
ke. Lisaks annab register kõi-
gile käest kätte ostutehingu 
korral võimaluse kontrollida 
jalgratta ajalugu.
Jalgratta registreerimine on 
tasuta, kuid lisateenusena on 
võimalik tasu eest oma ratas 
märgistada ja seda viisil, mis 
teeb varastatud ratta edasi-
müügi üsna keeruliseks. Fir-
maomanikud töötasid välja 
turbelahenduse, milleks on 
turvamärgistuse komplekt, 
mis koosneb unikaalsest 
numbrist ja mikromärkidest. 
Liivaterasuurustele märkide-
le on lasertehnoloogias peale 
kantud unikaalne number. 

Need kantakse spetsiaalse lii-
miga rattaraamile – toiming 
on igale rattaomanikule jõu-
kohane. 
Varguse korral on märgistuse 
eemaldamine raske, sest selle 
käigus kahjustub värvkate. 
Varas peab ratta korda tege-
miseks võtma ette juba värvi-
mistöö.
Esialgu edastavad Bike-ID 
asutajad teabe varastatud 
jalgrataste kohta politseisse 
ise, edaspidi loodavad ette-
võtlikud mehed registri sidu-
da politsei andmebaasidega, 
et teavitamine läheks auto-
maatseks. 
Rakvere politseijaoskonna 

ennetus- ja menetlusteenis-
tuse juht Joel Alla soovitas 
kõigil jalgrattaomanikel oma 
sõiduriist varguste ennetami-
seks registrisse kanda. „Prae-
gu on koostöö alles algusjär-
gus, kuid kui avastame mõne 
varastatud jalgratta, millel 
turvakood peal, siis proovime 
andmebaasi alusel omanikku 
välja selgitada. Kasutatud ra-
taste ostmisel võiks vaadata 
andmebaasi, et poleks mär-
keid varguse kohta,“ lisas Al-
la. Ta on kindel, et jalgrattare-
gistrist on politseile tulevikus 
palju abi.

Entusiastide loodud register aitab 
omanikul jalgratast kaitsta
Rattavargused muutuvad 
igal kevadel teravaks tee-
maks. Talvel garaazhis 
seisnud kaherattalised 
tuuakse tänavale ja need 
muutuvad atraktiivseks ka 
varastele, kes rattaid edasi 
müüvad või kiirelt raha 
teenida lootes pandimajja 
viivad.

Kaius Mölder

Unikaalne kood aitab tuvastada omanikku. 
Foto: Kaius Mölder
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www.ogelektra.ee

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile personal@ogelektra.ee või täida 
ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. Lisainfo telefonil 5334 0040 Toivo Murakas.

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja stabiilset töötasu.

Kulinaariatsehhis: vahetustega
Pagaritsehhis: vahetustega E-P, päevane vahetus 08:00-20:00, öine vahetus 16:00-05:00. 
Lihatsehhis: E-R  07:00-16:00.

 E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-18:00; P 08:30-21:30. 

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi. 
Täpne tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni E-P 08:00-18:00.
Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Tootmisesse võetakse tööle
Kauplustesse võetakse tööle

Pealattu võetakse tööle

-LAOTÖÖTAJA
-SUURKÖÖGI KOKK

-KLIENDITEENINDAJAID

-KÜPSISEVALMISTAJA
-PAGAR

-LAOHOIDJA
-KOMPLEKTEERIJA

-LIHUNIK

Kulinaariatsehhi 

Pagaritsehhi 

Lihatsehhi

Tööaeg:

Tööaeg:

Tööaeg:
Töökoht:

Töökoht:

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: 
Elektra (Tobia küla), Väike-Maarja, Kadrina ja 
Tamsalu kauplusesse Pille-Riin.

Hoiame oma inimesi
ja anname tegijatele

võimalused arenemiseks!

Töö ja koolitus

Lisaks ehitisregistri korrasta-
misele on seaduse uuendu-
seks ehitusteatise ja kasutus-
teatise menetlus.

Väikeehitisi võib ehitada
„See vähendab kohaliku 
omavalitsuse halduskoor-
must nende ehitiste püstita-
misel, mille puhul varem oli 
vajalik taotleda kirjalik nõus-
olek,“ ütles Rakvere linna ehi-
tusjärelevalve spetsialist Tiia 
Rüütel. „Uue seaduse koha-
selt võib elamu teenindami-

seks ehitada kuni 20ruut-
meetrise ehitisealuse pinna-
ga hoone ja seda hiljem kasu-
tada kohalikku omavalitsust 
teavitamata. See tähendab, et 
kes soovib ehitada või lam-
mutada alla 20m² ehitisealu-
se pinnaga ja viie meetri kõr-
guseid hooneid, ei pea selleks 
kohalikult omavalitsuselt lu-
ba küsima.
Omanik ise peab jälgima, et 
ehitis, ehitamine ja ehitise 

Linn korrastab ehitusregistri andmeid

• Soovin leida 4a poisile lapse-
hoidjat Rakveres, soov. nais-
terahvas al 40. eluaastast. Tel 
5164 685

• Aaspere Eakate Kodu võtab 
tööle hooldaja. Tel 5306 5835

• Stik Autoremont pakub tööd 
koristajale juulikuuks. Vabadu-
se tn.12 Raido 5096 184

• Rakvere Motopood pakub tööd 
müüjale-motorollerite-jalgra-
taste remontijale. Tulla kohale 
Rakvere Vilde 14, info 5648 6638

• Kui oled sõbralik, rõõm-
sameelne ja sulle meeldib 
klienditeenindaja töö, siis 
oled oodatud tööle Kundas-
se Saarepiiga kohvikusse. 
Tööaeg graafi ku alusel ning 
paindlik. Elamispinna või-
malus. Kasuks tuleb vene 
keele oskus. CV saata info@
saarepiiga.ee. Tel 5106 254

• Hotell Wesenbergh pakub 
tööd toateenindajale. CV 
saata andres@wesenbergh.ee 
või helistada 5145 202

• Saarepiiga kohvik Kundas 
otsib oma toredasse kollek-
tiivi kokaabi. Tööaeg graa-
fiku alusel ning paindlik. 
Elamispinna võimalus. CV 
saata info@saarepiiga.ee. Tel 
5106 254

KOOLITUS

• Kogemustega majahoidja ja 
kojamees soovib leida tööd. Tel 
5742 0668

• Naine otsib kodust tööd. Tel 
5808 5260

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. aastal 
sündinud poisse jalgpallitren-
ni. Info jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925

PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

• USS Security Eesti pakub 
tööd Lääne-Virumaa piirkon-
na patrullteenistuse turva-
töötajale. Patrullteenistuse 
põhiülesandeks on koostöös 
juhtimiskeskusega teenin-
dada häireid ja abistada ning 
julgestada kolleege valveob-
jektidel. Pakume tööalast 
väljaõpet, stabiilset tööd ja 
arenemisvõimalusi. Tööaeg 
on paindlik, sisaldades nii 
päevaseid kui öiseid vahe-
tusi. Kõigile meie töötajatele 
laieneb igakuine spordisoo-
dustus. Lisainfo tel 5558 0057; 
5306 0946; 336 3903 või tule 
kohale: Turu plats 3, Rakvere 
E-R 9.00-16.00, e-post: tiit.
kivimagi@uss.ee

• Pakun tööd autoremondilukk-
sepale (mootorid, käigukasti re-
mont). Hea palk. kristo@k-kum-
mid.ee

• Võtame tööle  ehitajaid ja 
eestöölisi (välitöö, vajalik val-
misolek komandeeringuks).
Pakume tööd ka väiksematele 
ehitusettevõtjatele. Info telef 
5099 294

• Vajatakse saemehi, metsa- ja 
võsaraie. Varustus minu poolt. 
Võimalik väljaõpe. Soovitatavalt 
Rakverest. Tel 5393 4973

• Vajan metsameest B-kat. juhi-
loaga. Minu varustus. Rakverest. 
Tel 5673 5648

• Vajatakse kogemustega aia-
töölist Pajustisse. Tel 5556 7388

•Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Poolhaagis kallajale vajatakse 
juhti. Telefon 372 5010 433

• Vajame autojuhti Soome Eesti 
tööle,  L, P vabad. Telefon 372 
5308 3700

• Vajame autojuhti Skandinaa-
via sisetööle. Ttelefon 372 5308 
3700

• Pakkuda tööd halumasina 
operaatorile ja puuladujale. 
Tel 5549 113

• Talu Lääne-Virumaal Võipere 
külas otsib kohusetundlikku 
karjakut ja lüpsjat. Elamine ko-
hapeal. Palk vastavalt võimetele. 
Tel 5242 139

• Vajatakse sigalasse talitajat. 
Tel 5082 696

Juulist jõustub uus ehitus-
seadustik, mille üks ees-
märk on korrastada ehitis-
registri andmed 2020. aas-
ta alguseks. Luubi alla võe-
takse kõik seni registrisse 
kandmata suuremad kui 
20ruutmeetrised hooned, 
mida hakatakse tuvastama 
ortofoto järgi.

Mari Mölder Iga krundiomanik peab kiiresti kontrollima hoonete doku-
mente. 

Foto: Mari Mölder

kasutamine oleks ohutu. 
Elamu ja selle teenindami-
seks vajaliku hoone ning mit-
teelamu ehitisealuse pinnaga 
20–60 m² rajajal tuleb aga ala-
ti arvestada nii ehitus- kui ka 
kasutusteatise esitamise ko-
hustusega ning sellise ehitise 
puhul nõutakse uue seaduse 
kohaselt alati ka ehituspro-
jekti. Küll aga piisab teatistest 
nimetatud suurusega ehitise 
ümberehituse ja laiendamise 
korral. 
Kasutusteatis on Eesti õigus-
korras täiesti uudne, asenda-
des kasutusluba. Kasutustea-
tis hakkab kajastama üldist 
infot kinnisasja, ehitise ja ehi-
taja kohta. Ehitusseadustik 
näeb ka kasutusteatisele ette 
10päevase menetlustähtaja, 
mille jooksul võib kohalik 
omavalitsus teavitada vaja-
dusest kasutusteatises esita-
tud andmete täiendavaks 
kontrollimiseks. Kui täienda-
vaid nõudeid ei esitata, võib 
asuda ehitist kasutama või 
muuta selle kasutusotstarvet. 

Kopsakas trahv
Järelevalve ehitiste osas suu-
reneb, sest eesmärk on ehitis-
registrisse kanda kõik sinna 
seni kandmata hooned, mis 

on suuremad kui 20 m². Hoo-
neid hakatakse tuvastama 
muuhulgas ka ortofoto alusel. 
Oma ehitiste andmeid saab 
igaüks kontrollida ehitisre-
gistri veebilehel www.ehr.ee. 
„Kui inimene avastab, et kõiki 
tema hooneid ei ole registris, 
tuleks vaadata järele, kas te-
ma enda valduses või arhiivi-
des on dokumente, mis näita-
vad ehitise püstitamise sea-
duslikkust ja mis on mingil 
põhjusel jäänud registrile esi-
tamata või ehitusluba vor-
mistamata. Kui selgub, et ehi-
tise kasutamise otstarve, val-
mimisaeg, ehitisealune pind 
ja õiguslik alus on kooskõlas-
tatud, siis probleeme pole,“ 
rääkis Rüütel. 
Ehitusprojekti puudumisel 
tehakse ehitise ohutuse hin-
damiseks ehitise audit, mille 
tellib omanik. Kulutused pole 
sellega lõppenud, sest ehitise 
omanik ei ole varem järginud 
õigusaktidest tulenevaid nõu-
deid. Ebaseadusliku ehitise 
registrisse kandmisel tuleb 
tasuda 500 eurot riigilõivu. 
Paralleelselt ehitisregistri kor-
rastamisega on käimas ka 
aadressiandmete korrastami-
ne, mis toob samuti päeva-
valgele ebaseaduslikke või 
korrastamata dokumentidega 
ehitisi. Näiteks paljudel lam-
mutatud ehitistel on jäänud 
registrile esitamata ehitise 
likvideerimisteatis, mille alu-
sel saab ehitis registris märke 
„lammutatud“. 
Rakvere linna ehitusjäreleval-
ve spetsialistid soovitavad 
kõigil, kel on õigusliku aluse-
ta ehitisregistris registreeri-
mata ehitisi, alustada kohe 
vajalike toimingutega. Vaja-
dusel võib konsulteerimiseks 
pöörduda spetsialistide poo-
le. 
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Tööd saab ,OSKUSLIK ÕMBLEJA
kes on oma töös kiire. Vajalik inglise keele oskus.

Lisateabe saamiseks kirjutage aadressil: info@sofsci.com
Restaurant Lahemaa Kohvikann

Wanted Helper

Vajatakse abilist

for restaurant and kitchen
Suitable for students from 16 years old

3,00 per hour

restorani ja kööki. Sobib õpilastele alates
16 eluaastast, palk 3 eurot tunnis. Lisainfo telefonil.

Palmse, Vihula vald, tel: 32 34 148, 538 777 29
e-mail: kohvikann@gmx.net

www.kohvikann.ee

€

For more information phone, send e-mail or come to our place

Otsime oma meeskonda
MÜÜGISPETSIALISTI

kelle ülesandeks on:
• hinnapakkumiste koostamine, pakkumiste koostamiseks

vajaliku tehnilise info hankimine, projektidele tehniliste
lahenduste leidmine ja esitamine
uute ja paremate lahenduste/toodete
pakkumine klientidele

•

• pakkumiste ja hankedokumentide koostamisel seonduva
dokumentatsiooni  haldamine

• kliendisuhete loomine, hoidmine ning arendamine
• suhtlemine  tellijatega

Kasuks tuleb varem töökogemus mööblitootmises ja
aktiivne müügitöö

CV palume saata riho@porsa.ee
Kontakt mob 50 43 248

Aeroc Jämerä AS on Lääne-Virumaal Andjal asuv poorbetoontoodete tehas, mis kuulub Põhja-
Euroopa suurima poorbetoontoodete valmistaja ja müüja Aeroc International AS gruppi. Eestis
valmistatud tipptasemel AEROC tooteid eksporditakse kõikidesse Balti ja Skandinaavia
riikidesse. Aeroc Jämerä AS tehas annab tööd ca 75 inimesele.

Ootame oma meeskonda:

Tööülesanded:

Nõuded:

Ettevõte pakub:

ELEKTRIK / AUTOMAATIK

- tehnoloogiliste seadmete automaatjuhtimise- ja
elektrisüsteemide korrashoid ja remont,

- osalemine uuendus ja arendus tegevuses,

- vähemalt keskeriharidus elektritööde alal ja erialane töökogemus,
- eesti keele oskus,
- arvuti kasutamise oskus: MS Office, MS Internet Explorer,
- korrektsust ning kohusetundlikkust,
- valmidus vahetustega tööks,
- soov omandada ja õppida uusi oskuseid ning

täiendada ennast erialaselt
- vene ja inglise keele oskus soovitav,
- alg- või kesktasemel teadmised tööstuskontrolleritest

(Omron, Siemens) soovitav,

- konkurentsivõimelist töötasu, mitmekesist vahetustega tööd
- transporti tööle ja tagasi (Kunda, Rakvere, Kiviõli, Aseri, Haljala)
- sobivusel tähtajatut töölepingut, kohapeal väljaõpet, tööriietust

Lisainfo telefonil 329 5055, e-mailil karmo.kapstas@aeroc.ee
või tehases kohapeal.

Vihula mõisa peakokk otsib oma kööki

Töö on vahetustega ja kohapeal on ööbimisvõimalus.
Vajadusel leiame ka transpordilahenduse.

Sobiv kandidaat on eelnevalt tööga tuttav ja
enda ümber puhtust armastav inimene.

Tel 56 402 15
E-post lauri.tomingas@uhotelsgroup.com

hakkajat ja rõõmsameelset NÕUDEPESIJAT.

Rakvere Triinu Lasteaed kuulutab välja avaliku konkursi

(1,0) ja (0,5) ametikoha

täitmiseks alates õppeaastast 2015/2016.

ERIPEDAGOOGI MUUSIKAÕPETAJA

Nõudmised kandidaadile:

Kasuks tuleb:

8. juuniks

vastavus kvalifikatsiooninõuetele, valmisolek

töötada erirühmas, väga hea meeskonnatöö oskus ning koostöövalmidus,

avatus, hoolivus ja kohusetundlikkus

varasem töökogemus lastega

Kandidaatidel esitada avaldus, CV, kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide

koopiad hiljemalt aadressil: Rakvere Triinu lasteaed, Lembitu 14,

44316, Rakvere või digiallkirjastatult aadressil juhataja@triinla.edu.ee

märgusõnaga "konkurss".

Täiendav info telefonil , Rakvere Triinu lasteaia

direktor Diana Kuntor.

5154212

Pakume tööd KOMPONENDITOOTMISES:

Komponenditehas valmistab toorainet kogu tehasele. Peamised
tööülesanded on kvaliteedi tagamine, puidu tükeldamine,
oksakohtade jms eemaldamine, klotside sõrmjätkamine.

Komponenditootmise töökorraldus muutub ning seoses sellega
ootame oma meeskonda täiendavalt hakkajaid töötajaid.

Tööpäeva pikkus on 12 tundi (I vahetus 06.00-18.00 ja II vahetus
18.00-06.00). Kasutame summeeritud tööaja arvestuse süsteemi.

Väljaõppeperioodil on vahetuse pikkus 8 tundi.

Väljaõpe toimub kogenud juhendajate käe all ning hakkajatel ning
õpihimulistel töötajatel on võimalus saada väärtuslik kogemus
rahvusvaheliselt hinnatud ettevõttes.

Peamised tööülesanded:
• erinevate toodete tootmine vastavalt tellimusele
• toote kvaliteedi tagamine.
• seadmete tõrgeteta töö tagamine ja pisirikete likvideerimine

Omalt poolt pakume:
• kindlat sissetulekut
• motivatsioonipaketti
• väljaõpet
• häid töötingimusi (riietusruumid koos saunaga,

sportimisvõimalused, oma söökla)
• transpordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu,

Väike-Maarja, Kunda, Haljala, Viru-Jaagupi töötajate bussid

CV  palume saata hiljemalt 30.06.2015.a. asoo@jeld-wen.biz või
JELD-WEN Eesti AS Arkna tee 1 44317 Rakvere

Lisainfo telefonil 322 9130, 3229148, www.jeld-wen.ee või meie
kontorist Arkna tee 1, Rakvere.

VAHETUSE MEISTRLILE, OPERAATORITELE,
TOOMISTÖÖLISTELE, TÕSTUKIJUHILE

JELD-WEN Eesti AS on
JELD-WEN  Northern
Europe´i osa, mis
omakorda kuulub
maailma suurima ukse-
ja aknatootja JELD-WEN
Inc. koosseisu. Rakveres
asuva tehase peamisteks
toodeteks on siseuksed
ning ukselengid. Tehases
töötab 3 vahetuses
kokku pea 800 töötajat.
Ava “UKS TULEVIKKU”
ning kandideeri
meie kodulehel
www.jeld-wen.ee.

Tööd saab E-kategooria
AUTOJUHT

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Töö iseloom

Kandideerimiseks

Kontakttelefon

Otsime E-kategooria autojuhti rahvusvahelistele vedudele
(Soome, Rootsi, Taani).

E-kategooria juhiload koos autojuhi ametitunnistusega.
Vajalik Digikaart.
Reaalset juhtimisoskust poolhaagiste veol.
Eesti, vene ja soovitavalt inglise keele oskust.
Karskeid eluviise.
Korrektsust, täpsust tööülesannete täitmisel.
Kasuks tuleb ADR-tunnistuse olemasolu.

Sõbralikku, toetavat kollektiivi.
Stabiilset töökohta ja konkurentsivõimelist töötasu.
Normaalseid töötingimusi.

Asukoht: Rakvere
Tööle asumise aeg: kohe
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline

palun saada oma CV ning kaaskiri
e-mailile cv@tarvas.ee

50 30 615

Rakvere Rohuaia lasteaed

võtab konkursi korras

tööle

(0,5 ametikohta),

(0,5 ametikohta) ja

Info www.rla.edu.ee ja

rla@rla.edu.ee

MUUSIKAÕPETAJA

LIIKUMISÕPETAJA

KAKS ÕPETAJA

ASSISTENTI.

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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Estraadimuusika sarisaatest 
„Horoskoop“, mis 1960. aas-
tate lõpus ja 1970. aastate al-
gul Eesti Televisioonis laineid 
lõi, kõneldakse veel aasta-
kümneid hiljem. Laupäeva-
õhtuti pärast uudistesaadet 
jäid tänavad inimestest tüh-
jaks ja esmaspäeviti laulsid 
isegi lasteaialapsed, täiskas-
vanutest rääkimata: „Korraks 
vaid ainult sain ma olla sinu-
ga“ või „Sulle kõik nüüd üt-
len“.
1960. aastate lõpul juhtis 
muusikasaadete toimetust 
Hardi Tiidus, kes oli tele-
rezhissöör Elmo Lööve sõnul 
mugav mees. Meelsamini 
arutas ta koos Valdo Pandiga 
maailma asju telemaja lähe-
dal Kungla hotelli baaris kon-
jakiklaasi taga. 
Et Tiidust pisiasjadega vähem 
tülitataks, oli ta öelnud heli-
looja Kustas Kikerpuule, et 
õpi esimese asjana minu all-
kirja järele tegema. Nõnda 
olidki „Horoskoobi“ tegijatel 

vabad käed. 
„Munesime Kikerpuuga, kes 
oli popmuusika fanatt, saate 
formaadi välja. „Horoskoobi“ 
nime peale tuli Kusti Kiker-
puu, ei tea, kust ta selle võttis, 
lihtsalt laest,“ on Elmo Lööve 
meenutanud.
„On ärevil ka taat ja vana-
memm, kui prillid haarab 
Andres Vihalem...“
„Horoskoop“ vajas ka saate-
juhti. Elmo Löövele meenus 
pullivenna kuulsusega And-
res Vihalem. Lööve on kirjel-
danud Vihalema kui hea sule 
ja kõva ütlemisega ajakirja-
nikku, kes oli peaaegu kahe 
meetri pikkune, vimmas, 
küürus, hiigla äge kuju ja läks 
hästi naistele peale. „Tegin 
talle saatejuhtimiseks ettepa-
neku, ehkki ta töötas parasja-
gu raadios ühiskonnasaadete 
toimetuses. Muidugi ta tuli 
üle, oli kohe nõus,“ on Lööve 
öelnud.
Kui saade algas, pani Andres 
Vihalem mustade raamidega 

prillid ette ja kõlas tunnus-
laul: „Ho-ho-ho-horoskoop, 
kõik uued laulud meil ta koju 
toob...“
Ivo Linna nimetas kiiresti 
„Horoskoobi“ maskotiks 
muutunud Vihalem tema 
suurepärase jutuvestmisos-
kuse tõttu lausa legendiks – 
võrdväärseks näiteks Valdo 
Pandi, Georg Otsa või Gustav 
Ernesaksaga. 
„Vihalem ei teinud midagi 
selleks, et välja paista. Ta ei 
teinud suuri sõnu, vaid rääkis 
nagu tavaline inimene, oli 
paljudele suur eeskuju ja 
tõmbenumber, kuhu ta ka ei 
läinud või mida ei teinud.“

Saatesse saadetud kirju 
mõõdeti joonlauaga
Kui tänapäeval mõõdetakse 
telesaadete vaadatavust rei-
tingutega, siis Horoskoobi 
ainsaks populaarsuse mõõdi-
kuks oli televaatajate saade-
tud kirjade hulk. Andres Viha-
lem palus igas saates vaataja-
tel teada anda, milline laul 
kõige rohkem meeldis. Seits-
mest esitatud laulust langes 
kaks kõige vähem hääli saa-
nud laulu välja ja kaks uut tuli 
juurde.
Pärast igat saadet saabus kir-
ju ja postkaarte lausa kuhjade 
viisi. Rezhissööri assistent 

Toomas Lassmann, keda tol-
lal teati sotsialismimaadest 
pärit filmidele eestikeelse 
teksti pealelugejana, heitis 
Vikerraadio saates „Korraks 
vaid“ valgust sellele, mida 
kirjadega tehti.
„Kirju tuli nii meeletult palju, 
et sidejaoskond keeldus neid 
vastu võtmast. Anti kolm töö-
kohta juurde, aga sellest oli 
ikka vähe. 21. keskkoolist kut-
susime koolilapsed pärast 
tunde meie toimetusse sor-
teerima kirju, mida tuli kotti-
de viisi.“
Kirju polnud võimalik üks-
haaval üle lugeda, selle ase-
mel mõõdeti kirjade kuhjasid 
hoopis joonlauaga ning see-
järel teisendati kirjade hulk 
postkaardinumbriteks. Nii 
selgusid populaarsemad lau-
lud. „Oli aus mäng, ega meil 
pettust siin ei olnud,“ ütles 
Lasmann.
Igas saates loositi välja üks 
ihaldusväärne auhind – tran-
sistorraadio, õmblusmasin, 
fotoaparaat, kiiktool, telk, tol-
muimeja või värviteleviisor. 
Unistuste kodumasina nimel 
oli üks televaataja saatnud 
toimetusse ei rohkem ega vä-
hem kui täpselt 507 postkaar-
ti. Praeguseks on “Horoskoo-
bi” kirju alles väike karbitäis.
Juba esimeste telesaadete jä-

rel valdas kogu Eestit horos-
koobipalavik. Muusikasaade 
lisas populaarsust juba niigi 
tuntud lauljatele ning tegi 
kuulsaks need, kes estraadila-
vadel alles oma esimesi sam-
me tegid. Mõned on tänaseni 
armastatud solistid ning lau-
lavad neid laule praegugi.
Heidy Tamme, kes tollal laulis 
ansamblis Laine, tahtis end 
solistina proovida ja seda ta 
ka igas „Horoskoobi“ saates 
teha sai. Kustas Kikerpuu kir-
jutatud „Kasatšokiga“ käis 
Tamme ka välismaal esine-
mas. Ta on tantsu vihtunud 
Erich Honeckeriga Saksamaal 
ja Fidel Castroga Kuubal. 
Tamme meenutas, et Sudaa-
nis tantsis ta president Gaafar 
Nimeiryga, kel oli neli naist, 
ja pärast tantsu palus ta Tam-
met endale viiendaks.
Jaak Joalaga lauldud duett 
„Nii kaugel kõik“ tõi esile 
nendevahelise sõnulseleta-
matu keemia ja muusikalise 
kokkukõlamise.
Heidy Tamme sõnul käis tun-
tusega kaasas ka pidev ini-
meste tähelepanu: küll sosis-
tati, tervitati ja ümiseti tema 
laule, kui ta tänaval kõndis. 
Ka hakkasid pärast „Horos-
koopi“ levima kuulujutud, et 
ta on Eesti rikkaim naine ja 
viinaravil käinud.

Uno Loop oli üks saatesarja 
säravamaid tähti ja tema 
tõmbenumbriks sai laul „Kor-
raks vaid“, mis tollal kulutu-
lena rahvahulki vallutas. Pikki 
aastakümneid esitas ta 
estraadilavadel selliseid „Ho-
roskoobi“ laule nagu „Isad ja 
pojad“, „Muusika on rõõmu 
jaoks“, „Meremees“ ja „Väike 
neiu“.
Helgi Sallo ja Kalju Terasmaa 
„Sulle kõik nüüd ütlen“ oli 
omaette fenomen. Sallo mee-
lest tekkis neil Terasmaaga 
nagu üks muusikaline taju ja 
nad tunnetasid seda täpselt 
ühtemoodi. 
„See esitus tekitas ka kuulu-
jutte, et kaks inimest ei saa 
niimoodi esineda, pole või-
malik, et nende vahel midagi 
ei ole, peab olema,“ on laulja-
tar meenutanud. Helgi Sallo 
hitid olid ka „Lõppenud on 
päevad“, „Sõit pilvelaeval“ ja 
„Elagu laulud“.
Voldemar Kuslapile on saate-
sari jätnud helge mälestuse ja 
tema meelest jätkus ETVle 
nädalavahetusel kindlasti sa-
ma palju vaatajaid kui Soome 
televisiooni vahendusel näh-
tud erootikafilmile „Emma-
nuelle“. 
Kuslapile meeldis esitada 
muusikakooli õpingukaaslase 
Harri Tarvo laulu „Meeletu 

HOROSKOOBI lauluvõistluse 
„Peale tavalise räige propaganda, mis kõigil kõrvad am-
mu sitavett jooksma ajas, ei tulnud telekast midagi. Aga 
siis tuli üks täiesti poliitikavaba saade, kus lauldi „Kor-
raks vaid“, üldse mitte Leninist või sellest, kui hea on 
kolhoosikord,“ on öelnud Ivo Linna.

Ülle Kask

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E
KAUPLUS - LADU

Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
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fenomen
rüütel“: „Selle looga sain kohe 
omale nii-öelda nimelise lau-
lu, mis on mind tänaseni 
saatnud,“ on laulja öelnud. 
Imeilusate sõnadega donkih-
hotelik rüütlilaul vallutas ini-
meste südamed („Solveigi 
laul kuulmata jäigi mul, tuuli-
kuid ründasin, kuni mul mur-
dus piik...“).
Ka Kuslapi lauldud „Tihti küll 
seda ei juhtu“, mis räägib 
baariskäimisest ja paari klaa-
sikese rüüpamisest, on senini 
rahvalaulu seisuses.
Anne Velli „Sinine lina“ on 
laul, mille kaudu inimesed te-
da mäletavad. „Mul on palju 
ilusamaid laule, aga eks ma 
seda „Sinist lina“ laulan veel 
kirstukaane altki,“ on Velli 
öelnud.

Vabameelne saade
Heli Läätse esitatud „Kanni-
kesed emale“ oli lauljanna re-
pertuaaris kogu pika karjääri 
jooksul. „Seda küsiti minu vii-
maste kontsertideni, sest laul 
on liigutava sisuga ja läheb 
igale inimesele südamesse. 
Endalgi tuleb pisar silma, kui 
sellele laulule mõtlen.“
Armastatud laulja Ivo Linna 
kutsuti „Horoskoobi“ saates-
se peale Vene kroonut. „Zulei-
ka – Hanum“, millest Kustas 
Kikerpuu euroopaliku loo te-

gi, sai ülipopulaarseks. Ka 
„Nukker õhtu“, „Vana vaksal“ 
ja „Kui tervis läinud käest“ on 
tänaseni tema repertuaaris.
Ivo Linna nimetas „Horos-
koopi“ vabameelseks, hea-
tahtlikuks, heasüdamlikuks ja 
hästi tehtud saateks, mis läks 
laiale publikumassile peale. 
„Põlvkond, kes seda armas-
tas, kaob ühel päeval parata-
matult, aga igal ajastul tuleb 
mõni sarnane nähtus – televi-
sioonisaade või ansambel, 
mis teeb täpselt seda, mida 
hetkel vaja, ja jääb. Praegu on 
näosaated, superstaarisaa-
ted, laulu- ja tantsusaated, 
aga oma ajas oli „Horoskoop“ 
haruldane,“ on öelnud Ivo 
Linna.
„Horoskoobi“ saatest said 
tuule tiibadesse estraadilaul-
jad Heidy Tamme, Helgi Sallo, 
Tiiu Varik, Heli Lääts, Anne 
Velli, Marju Kuut, Els Himma, 
Jaak Joala, Ivo Linna, Uno 
Loop, Voldemar Kuslap, And-
res Ots, Oleg Melnik, Toivo 
Nikopensius, Ahti Nurmis, 
Toomas Jõesaar, Vello Oru-
mets.

Kasutatud allikad: Unusta-
matu „Horoskoop“, autor Ver-
ni Leivak (Fookus Meedia 
2015) ja Vikerraadio saade 
„Korraks vaid“.

Foto: ERR arhiiv

Reedel, 16. mail tänas lähi-
maid kolleege ja sõpru ning 
meenutas möödunud aegu 
Lääne-Viru maavalitsuses 
maakonna hariduselu raud-
vara, maavalitsuse haridus-ja 
sotsiaalosakonna juhataja 
Marge Lepik.
Kauaaegset ametnikku, kes 
otsustas loobuda juhi ametist 
ja pühenduda nõustamisele, 
olid Lääne-Viru maavalit-
susse tulnud tänama min-
isteeriumi esindaja, maakon-
na omavalitsuste töötajad, 
haridustöötajad, endised ja 
praegused kolleegid ning 
kauaaegsed koostööpartner-
id.

Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm andis Marge Lepiku-
le üle hinnalise kingituse ja 
tänukirja pikaajalise pühen-
dumuse, kohusetundliku ja 
südamega tehtud töö eest 
Lääne-Viru maakonnas ning 
Lääne-Viru Maavalitsuses.
Samuti anti Marge Lepikule 
teenete eest hariduse vallas 
üle haridus- ja teadusmin-
isteeriumi tänukiri.
„Marge Lepik on väärtuste 
kandja hariduse valdkonnas 
ning inimene, kes on aas-
takümneid südame ja suure 
energiaga panustanud 
Lääne-Virumaal hariduselu 
arendamisse. Olen kogu 

meeskonna nimel siiralt 
tänulik tehtu eest ja olen kin-
del, et meie koostöö saab 
Margega jätkuma ka edaspi-
di,” sõnas Lääne-Viru maava-
nem Marko Torm.
Alates 1. augustist võtab 
Marge Lepiku tööjärje üle Le-
htse kooli ja Jäneda kooli di-
rektor Aivi Must.

Kristel Kitsing

Teenekas haridustöötaja vahetab ametit

Marge Lepik (paremal) ja 
tema mantlipärija Aivi Must.

Foto: maavalitsus
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Direktorid tulevad ja lähe-
vad. Kas Aivar Mäe on rahul 
ja õnnelik?
Kas ma olen rahul ja õnnelik? 
Ja mis see õnn on? Olen ol-
nud rahul kõigega, mis mul 
elus on - abikaasa ja lapsed. 
Töö ei ole primaarne. Aga 
mul on hea meel, et minu hu-
viala langeb tööga kokku. Jah, 
olen õnnelik inimene, sest 
mul on selline võimalus.

Aivar Mäe on läbi ja lõhki 
pärnakas. Tema abikaasa sa-
muti - koolipõlvearmastus, 
kellega ta koos õppis Pärnu 
Koidula koolis. Kuid selleks, 
et lõplikult kokku jääda, ku-
lus aega.
Eks kõik mehed ole naiste 
poolt meelitatavad. Nii olen 
minagi siin-seal oma sarvi 
vastu seina maha jooksnud ja 
lõpuks koduukse üles leid-
nud. Aga kui mulle pakutakse 
elu uuesti alustada, elaksin 
täpselt samamoodi. Aeg on 
huvitav olnud – muusikul po-
le tegelikult vahet, kas on 
rubla või krooniaeg, iseseis-
vus- või mitteiseseisvusaeg.
Muide, pärnakas on alati liht-
ne olla ka Tallinnas. Sest pär-
nakas on avali ja armastab 
vaimutseda. 
Naer ja huumorimeel tulene-
vad merest, kuigi ma ise pole 
suur supleja. Pärnakal on kül-
jes ainult üks viga: pärnakas 
ei oska ennast kaitsta. Ta saab 
kaua peksa, enne kuni end 
kaitsma õpib. Aga siis pole ta 
enam ka pärnakas, vaid juba 
tallinlane.

Kui tallinnastumine lõpeb 
kord ära? Tallinna värav Pär-
nus võib ükskord lukku ka 
minna?
Ei usu. Muidugi ei kujuta ette, 
mis sünnib siis, kui transpor-
diküsimused lahenevad ja tu-
levad kiirteed nagu mujal 
maailmas, kui Pärnust Tallin-
na saab igapäevaselt tööl 
käia. Aga ma ei usu, et Pärnus 
Tallinna värav lukku läheb või 
lukku pannakse.“ Pärnu on 
muusikalinn. Pärnus öeldak-
se ikka, et lähme muusikale, 
pidades silmas suvemuusika-
kontserte kõlakojas. 
„Kõlakojas käisin palju. Seal 
on mänginud ja mängivad 
paljud maailmas kuulsad ni-
med. Mängisin ka ise suve-
kuudel Pärnu orkestris. Ela-
sin siis juba Tallinnas, aga see 
oli igasuvine tore praktika. Ja 
mine tea, saan minagi vane-
maks - ehk lähen pensioni-

põlve pidama just sinna, Pär-
nusse?

Aivar Mäel on olnud mitu 
ametit: Eesti Kontserdi ase-
direktor, direktor, koori Arsis 
dirigent, kellade ansambli 
juht. Praegusel ajal on 
ka noorel tugeval 
mehel lihtne ratas-
te vahele jääda.
Tulin 1976. aastal 
Tallinnasse 
muusikakesk-
kooli. See oli 
tulemiseks 
väga hea 
aeg. Koolis 
oli tore elu 
- maksti 
18 rubla 
stipen-
diumi, 
mis oli 
piisav, 
et 

omade- ga välja 
tulla. Tänaseks on mul 
kõik elamise problee-
mid seljataga. Eks ko-
litud on ka palju.

Mida Aivar Mäe oma 
lauljakarjäärist ar-
vab, koolipoisina oli 
tal hääl nagu pasun? 
Kuidas üldse suhtuda 
meie laulukooli - prii-
sata pole eriti mille-
gagi?
Ma ei taha rääkida 
eesti üldisest häälekoo-
list. Pole minu ampluaa. 
Pealegi ei ole ma kunagi 
mõelnud sellele, et 
peaksin laulmist õppi-
ma. Olen laulnud ka 
Kaljuste kammerkooris. 
Seal sündis mõte, et hak-
kan ise koore juhtima. 
Nüüd on mul koor Arsis. 
Ja kellade ansambel.

Arsisest tahaks algusest 
ja pikemalt teada.
Kellad tulid mu ellu 
seoses õpingutega 
Ameerika Ühendrii-
kides magistrantuu-
ris. Mind häm-
mastas, et mi-
dagi niisugust 
eksisteerib. 
Minu arust 

oli kõik juba avas-
tatud, leiutatud, 
muusika ära kir-
jutatud, meloo-
diad loodud. 
Kas see on 
taidlus, ärite-

ge-
vus 

või 
mida-
gi 
ena-
mat, 
jäägu 
ini-
mese 
enda 
otsus-
tada. 
Kellade 
an-
sambli 
puhul on 
tegemist 

eriti aris-
tokraatse 

kunstiga, 
mis arenes 

välja vanas 
inglise õu-
konnas.

Juba Eesti 
Kontserdi di-
rektor Aivar 

Mäe pani ühe 
silmaga kiigates 

tähele 
seda, 

kui-
das 
läheb 
pro-
fes-
sio-
naal-

sel Es-
tonia 
ooperi-

koo-
ril 
maja 
teises 
tiivas.
Mees-
lauljate 
puudus on 
kõikjal. Tea-
des tööspetsii-
fikat, on tegu 
palga ja väljakut-
se suhtega. Kaks 
proovi päevas ja 
igaüks kolm-neli 
tundi. Õhtul pead 
veel grimmi tegema, 
kostüümi riietuma 
jne. See on vaevarikas. 
Kui võrrelda Estonia koori 
teiste kutseliste kooridega, 

kes tulevad lavale smokingus 
ja grimeerimata, siis muidugi 
küsid, miks saame täpselt sa-
ma raha. Inimesed mõtlevad 
eelkõige sellele, kuidas pere 
ära toita. Töökoht tähendab 
ikkagi sissetulekut. Aga kui 
ma olen Estonia ooperikoori 
laulja, kel on kuus päeva nä-
dalas töö, kaks väljakutset 
päevas, siis pole ma võimeli-
ne enam kusagil mujal tööta-
ma. Olen lihtsalt väsinud.

Aeg on karm ja huvitav nii 
rubla, krooni kui ka 

euro ajal.
Muusikahuvi ei peagi 
olema nii lihtne, et 
lased nipsu ja 
Moskvast tuleb raha 
nagu nõukogude 
ajal. Esitad, mida ta-
had, millal tahad ja 

kuidas tahad. Ent 
see seis, milles 

on praegu 
muusikud, 

õpetajad ja 
teised kul-

tuuri ja 
haridu-

sega te-
gele-
vad 

ini-
me-
sed, on 
raske. 
Elu sunnib 
mõtlema. 
Kellel pead ot-
sas ei ole, jääb ta-
gaplaanile. Paraku 
on see nii.

2009. aastal sai Aivar Mäest 
rahvusooperi direktor. Siis, 
kui oli veel aega küsida, kas 
vaim on valmis, et direkto-
riks hakata, mida lausus 
Mäe?

Ütlesin, et ma ei lähe teat-
risse direktoriks, lähen 

sinna oma tööd tegema 
ja tänaseni ei ole minus 
veel midagi keema haka-
nud. Ka seda valu või va-
jadust maja teisele 
poole tagasi Eesti 
Kontserti minna ei 
ole. Estonia ja es-
toonlased on midagi 
suurt. Ma tundsin, 
kuidas käed suurest 

aukartusest väri-
sesid, kui esimest 
korda teatri lava-
ruumi sisenesin.

Kui vigadest 
õppida, siis 

selgub, et 
ebaõnn 
eliminee-
rib selle, 
mis edasi 

ei vii. Mis 

plaanid Mäe peas mõlguvad, 
mis teatrit edasi viib?
Ma arvan, et tänapäeva oope-
ri üks probleem on selles, et 
nii artistid kui ka juhtkond ei 
ole nähtavasti piisavalt tun-
tud. Kõik teavad, et on rah-
vusooper, aga kellest see 
koosneb, teatakse vähem. 
Ükskõik kas me räägime siis 
loomingulisest juhist või võ-
tame iga persooni eraldi. Kes 
on rahvusooperi kunstiline 
juht? Ma arvan, et 90 protsen-
ti seda ei tea. 

Või teavad, et teatrit juhib 
maestro Eri Klas? Aga kas te 
kaameraga meedia maga-
mistubadesse lubate, siis va-
hest kaoksid eksi- arvamu-
sed ja ka maestro Klas osa-
taks õigele kohale paiguta-
da?
Ajastu on juba selline. Ja mis 
puutub teatritöötajate “ma-
gamistubadesse”, siis tundub, 
et see on inimestele väga olu-
line. Kui sa oled valinud en-
dale artisti elukutse, siis pead 
paratamatult sellega arvesta-
ma. Seestpoolt vaadatuna 
ongi ühe ooperiteatri põne-
vus selles, et iga päev sünnib 
midagi huvitavat, vahel mi-
dagi kurba. Inimestele meel-
dib “teki alla” vaadata. 

Direktor Aivar Mäe räägib 
uuest teatrist. Tänapäeval on 

ju kõik võimalused - televi-
sioon, raadio, kirjutav 

press - ja kahju oleks, kui 
ooper seda ära ei kasu-
taks.
Ooper on muusikaline 
draama. Publik tuleb 
vaatama näitemängu. 

Minu üks kunagine oo-
perielamus oli “Tuhkatrii-

nu”. Hollandi lavastajal oli 
huvitavaid ideid, karakterila-
hendusi, väike lava oli oskus-
likult ära kasutatud. Huvita-
vate lavastuste vähesus on 
nähtavasti tingitud esiteks 
sellest, et meie teatril on väi-
ke lava, teiseks lavastajate 
laiskusest ja puudusest. Me ei 
saa ka kogu aeg nutta, et näe, 
meil oli Georg Ots ja nüüd 
enam ei ole! See heade artisti-
de kooslus ja teater võib sün-
dida, aga selleks peab teater 
ise palju vaeva nägema. See 
jutt, et meil pole häälemater-
jali, millest lauljaid teha, või 
et elame selles kliimas, mis 
lauljatele ei sobi, on kõik ja-
ma. 

Kas rahvusooper kasvab laie-
maks?
Me peame juurde ehitama se-
da, mida meil ei ole. Kindlasti 
vajame saale ja kõike teatri 
juurde kuuluvat. Proovisaale, 
orkestri harjutusruume. Aga 
maksimaalne tuleb võtta ikka 
vanast majast. Mitte seda, et 
võtame vana maja maha ja 
ehitame uue. Vastupidi, me 
peame hoidma seda Georg 
Otsa hingatud õhku.

Aivar Mäe sündis 12. mail 
1960. aastal Pärnus. Kaval 
barett peas, sandaalid ja-
las, sõtkus Aivar jalgra-
tast, mängis võrkpalli, lau-
lis, nagu kõri võttis. Ja te-
ma hõbekõri võttis üsna 
kõrgeid noote. 

Marvi Taggo

Teatridirektor Aivar Mäe 55
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Mullu sügisel ajakirjandusest 
alguse saanud lugu, kus kir-
jeldati viga saanud kassikese 
ja tema abita jätmise lugu 
Varjupaikade MTÜ hallatavas 
Rakvere loomade varjupai-
gas, ajendas linnavolikogu 
moodustama komisjoni, kes 
käis varjupaika kahel korral 
inspekteerimas.
Kolmapäeval toimunud lin-
navolikogu istungiks oli revis-
jonikomisjonil vastav aruan-
ne ning akt valminud.
Komisjon pidas juhtumit, kus 
varjupaik ei osutanud mullu 
11. oktoobril raskelt vigasta-
tud kassile abi, muret tekita-
vaks. „Komisjon loodab, et 
sarnased sündmused tulevi-
kus ei kordu ning varjupaiga 
töötajate kättesaadavus ja 
operatiivne tegutsemine on 
edaspidi efektiivsemad,“ sei-
sab aktis.
„Põhimõtteliselt võib aga Var-
jupaikade MTÜ tegevusega 
rahule jääda,“ lausus komis-
joni esimees Valeri Vaselenko. 
„Loomade elutingimused on 
rahuldavad, töötajad täida-
vad oma kohustusi nõueteko-
haselt. Olgu lisatud, et Varju-
paikade MTÜ tunnistas oma 
eksimust ja tegi selle kassiloo 
pärast Rakvere varjupaiga ju-
hatajale Kalle Rattaseppale 
tööalase noomituse.“
„Muret tekitab veel varjupai-

ga töötajatelt kuuldud hin-
nang, et neile Rakvere linna 
poolt kasutada antud vara 
amortiseerub ning vaja on in-
vesteeringuid – vähemalt 
väiksemaid parandus- ja re-
monditöid,“ lisas Vaselenko. 
„Koerte puurid vajaksid vari-
katuseid, kassimaja ventilat-
siooni, amortiseerunud koe-
rakuudid väljavahetamist jne. 
„Kui seda ei tehta, satub var-
jupaigas viibivate loomade 
tervis ja heaolu ohtu.“
Komisjon juhtis ka tähelepa-
nu asjaolule, et varjupaigas 
olevate loomade kohta võiks 
ilmuda rohkem teavet nii in-
ternetis, sotsiaalmeedias kui 
ka ajakirjanduses, aga ka Rak-

vere linna koduleheküljel ja 
linna sotsiaalmeedia väljun-
dites, et loomad leiaksid liht-
samini uue kodu ning võima-
likud abistajad ja toetajad 
leiaksid omakorda lihtsamini 
üles varjupaiga ja selle prob-
leemid.
Komisjon soovitab Varjupai-
kade MTÜl luua ja taastada 
head ning usaldusväärsed 
kontaktid kohalike looma-
sõprade ja nende ühenduste-
ga, et üheskoos tagada elu 
hammasrataste vahele jää-
nud loomadele paremad tin-
gimused.

Aivar Ojaperv

Volikogu komisjon inspekteeris 
lemmikloomade varjupaika
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Kinnisvara nõustamiskeskus aastast 1992 6 200 300
Helista

24/7

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee

Laada 14 |  Tel 324 0888 |  www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA MAAMAJA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER MÜÜA 2-TOALINE KORTER

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

MÜÜA 3-TOALINE KORTER KAUNIS MAAKODU

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA MAJA MÜÜA 1-TOALINE KORTER

MÜÜA RIDAMAJA

• puuküte, 3 tuba
• maja ehitatud puidust
• toad läbikäidavad
• tsent. vesi ja kanal.

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD

L.KOIDULA TN 6, RAKVERE

MURRU TN 7, RAKVERE TULEVIKU TN 13, RAKVERE

PÕLLU TN 9, SÕMERU VETIKU KÜLA, VINNI VALD

KARJA TN 45, RAKVERE

KÜTI TN 16, RAKVERE

JAANI TN 4, TAPA

HOMMIKU TN 1, PIIRA

TUULTEPESA TN, JÄNEDA

LAADA TN 23, RAKVERE

Hind 39 900 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 23 000 €

• 6 km Rakverest
• uus pliit ja soemüür
• vesi ja kanal.
• saun, garaaž

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

• II korrus 
• korras, puhas, ilus
• magamistoad eraldi
• läbi maja planeering

Hind 24 000 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 88 000 €• 3 tuba, köök
• eraldi saun, puhkeruum, kuur
• wc / dušš
• kinnistu 1107 m²

• keskmine seisukord
• läbi maja planeering
• vahetatud aknad
• sahver, boiler

• I korrus
• üldpind 39 m²
• aknad vahetatud

• 4 tuba, köök
• ehitusalust pinda 120 m²
• varjualune 2 autole
• terrass

• Rakverest 25 km
• kinnistu 8191 m², metsa ääres
• elamu 112 m²
• saun, garaaž

• hea asukoht
• aknad-uksed vahetatud
• avatud köök, rõdu
• madalad kom.kulud

• I korrus
• pakettaknad, uus torustik
• uus el.süsteem
• keldriboks

• renoveeritud
• uued aknad-uksed
• garderoob
• avatud köök

• möbleeritud
• sisehoov, hea asukoht
• trepikoda lukus
• parekttpõrandad

Hind 22 000 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 49 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 45 000 €

Hind 69 900 €

Andrus Peiel, 
tel 527 1011

Hind 24 000€

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 32 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Hind 8 500 €

OTSIN KLIENDILE: 3toalist korterit Rakvere kesklinnas. Andrus Peiel, 527 1011

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

Silja Juursalu, 
tel 523 2661

ÜHETOALISED KORTERID
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  
H: 2500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, II k, üp 28,2 m2  
H: 3300 € tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 15, 27m2, Ik  
H: 3900 � tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Hiie tn 2, 25 m2, II k, 
pliidiküte, H: 2900 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tapa, Paide mnt 61, II k, 30 m2, 
remonditud, H: 3900 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m², I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466,  
Helve
KAHETOALISED KORTERID
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 
m2, renov,  ahiküte H: 18 700 € 
tel. 52 88 670 Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare
Rakvere, Lai 1, IV k. üp 44,1 m2 
H: 23 000 � tel 58 00 36 48 Merle 
Rakvere,  Posti 25, I k, üp 57,6 
m2 , uus H: 40 000 � tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 
m2, rõdu  H: 9 200 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 15, III k, üp 36,1 m2  
H: 200 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu
Kunda, Pargi 8, III k, üp 35,7 m2 H: 
2 500 + KÜ võlg tel.: 50 13 658, Ani
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 
570 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 2, I k, üp 39,6 m2  H: 
1580 € + KÜ võlg tel.: 50 13  658 
Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. 
H: 8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Kabala 1, 49 m2 H: 7900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 39 m2, H:9900 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, 
ahiküte H:8500 € tel: 51 10 478 
Urmas
Tapa, Paide mnt 65, II k, 46,4 
m2, H: 6500 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa, Turu tn, Vk, 43,8m2 H: 
9000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Ülesõidu 6a, Ik, 38,9 m2 
H: 6500 €�� �tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Hommiku 2, IIk, 35,5 m2 
H: 4500 � € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, Ik, 38,2 m2 
H: 8500 � € tel: 51 10 478 Urmas

Tamsalu, Vasara 7, üp 51,6 m2, 
II k. H:12 500 € tel: 51 16 466 
Helve

Kadrina, Tehnika 9, IIk, 41,8m2 H: 
9900 €  tel: 51 10 478 Urmas   
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 
m2, I k H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve
KOLMETOALISED KORTERID
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., 
H: 8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 

Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 
m2,  H: 21 500 € tel.: 50 13 658 Anu  
Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, II k, 
rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 466 Helve
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 
1300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, IV k, üp 48,3 m2            
H: 4 500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 m2, 1/2 
korteriomandist  H: 1050 € + KÜ võlg 
tel.: 50 13 658 Anu
Tamsalu, Ääsi 11, üp 62,5 m2, rõdu. 
H: 4500 € tel: 51 16 466 Helve
NELJATOALISED KORTERID
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 
79,8 m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 
50 13 658 Anu
Kadrina v, Hulja, Tõnismäe tee, üp 
79,2 m2, III k  H: 16 000 € tel: 50 
13 658 Anu
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 
1200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda,  Koidu 85, V k, üp 75 m2, 2 rõdu  
H: 5500 € tel.: 50 13 658 Anu

MAJAOSAD
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 
m2, krunt 1600 m2 H: 23 900 € tel: 
51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 
153,5 m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 
€ tel: 51 16 466 Helve
ELAMUD
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 22 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle 
Rägavere v, Mõedaka, krunt 2,83 
ha, H: 33 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, 
krunt 11 727 m2, üp 104,6 m2      H: 
16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni al, Metsa, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H: 97 000 € tel 52 88 670 
Mare 
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 
m2, üp 61,6 m2 H 10 000 € tel: 51 
16 466 Helve
Väike-Maarja v, Simuna, Pargi 6, 
kivimaja, krunt 2273 m2, üp 295,3 m2 
H: 11 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 
38 Merle

Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, 
krunt 2966 m2! H: 68 900€ tel: 51 
16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, 
krunt 1068 m2 H: 39 800 € tel: 58 
00 36 48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 
m2, H: 25 000 € tel: 51 10 478 Ur-
mas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, 
H: 13 000 € tel: 51 10 478 Urmas

Tapa v, Rägavere k, krunt 1 ha, H: 
18 000 € tel: 51 10 478 Urmas    
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, 
üp 117m2, H: 18 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tapa, Koidu, krunt 911 m2, H: 46 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, krunt 2750 m2, H: 
29 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk 58, krunt 3193 m2, H: 
20 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pargi 15, krunt 2821 m2, H: 
45 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu, k 911 m2, H: 46 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde 7, krunt 1194 ha, 
üp 300m2, H: 39 000 € tel: 51 
10 478 Urmas
Tamsalu, Tamme, krunt 1200 m2, 
üp 174,5 m2 H 45 000 €� tel: 51 16 
466 Helve

ÄRIPIND

Tapa linn, Pikk 12, renov, eral-
di sissepääs, 39m2, H: 19 700 � 
tel: 51 10 478 Urmas  

ÜÜR
2toal, Rakveres, Tuleviku tn 7a, IV 
k H 200 �+ komm maksud tel: 51 
16 466 Helve

OTSID UUT 
KODU?
PAKUD 

TEENUST?
MÜÜD 

AUTOT?
Parim võimalus selleks 
on avaldada kuulutus 

Kuulutajas.
Tiraazh 15 000 ning 

kõik kuulutused 
nähtavad ka inter-
ne  s kuulutaja.ee

SAADA 
kuulutuse tekst

kuulutus@kuuluta-
ja.ee
TULE

toimetusse
E-R 9-17

Vilde 6a Rakvere
HELISTA

32 25 091
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Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa 2-toaline korter Rakvere sü-
dalinnas F. G. Adoffi   12. Korter asub 
viiendal korrusel. Üldpind 49,6 m2. 
HIND 28500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Huljal, Tõnismäe 21 esimesel 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 89 
m2. HIND 12600 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Kundas, Kasemäe 14 teisel 
korrusel 2-toaline korter. Üldpind 
49,5 m2. HIND 6500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-200 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, 
Rägavere 35 teisel korrusel. Suuruses 
12 m2, 20m2, ja 50m2. HINNAD: 12 
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda 2-toaline korter Rakveres 
Võidu 51 teisel korrusel. Üldpind 39,9 
m2. HIND 200 EUR.
Helista 5233830 Lisete

Müüa Venevere keskusest ca 2 km 
kaugusel privaatses kohas heas 
korras talumaja, aida, kaevu ja 
lagunemisohus kuuriga. Üldpind 
82,7 m2, krundi pind 4684 m2. HIND 
21000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja privaatses ja ilusas 
kohas Porkunis. Maja üldpind 102 
m2, krunt 4,4 ha. HIND 34000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Võsul Mere tänaval 4-toaline 
maja. Maja asub mere ligidal. 
Üldpind 148,6 m2, krunt 1601 m2. 
HIND 95000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa talumaja Vinni vallas Angusel. 
Krundi pind 12000 m2, üldpind 360 
m2. HIND 19000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa ilus väike maja Rakvere 
äärelinnas Heina tänaval. Üldpind 
88 m2, krunt 1218 m2. HIND 108000 
EUR. Helista 5530227 Eino

M ü ü a  p r i v a a t s e s  a s u k o h a s , 
Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a 
ridaelamuboks. Üldpind 167,6m2, 
krunt 382 m2. HIND 79000 EUR. 
Helista 5530227 Eino

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 
2 kolmandal korrusel 3-toaline 
korter. Üldpind 49 m2. HIND 28900 
EUR. UUS HIND, KAUPLE Helista 
5530227 Eino

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa Rakveres ahiküttega tuba 
ja köök, linna vesi ja kanal., dušš ja 
WC, eraldi sissekäik, 23 m2. Puukuur. 
Väga väikeste kuludega korter. Hind 
9200 €. Tel 5198 8087

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Hind 14 200 €. Info tel 
5333 3651

• Müüa või üürile anda 1toaline 
ahiküttega korter kesklinnas. Tel 
5347 3267, 32 576 48

• Müüa Vinnis 1toaline korter. Hind 
kokkuleppel. Tel 529 1819

• Müüa Kadrina alevis Kalevipoja 
10 1toaline korter. II korrus. Tel 
5392 2445

• Müüa  kap.remonti vajav 1toaline 
korter Kunda linnas Mäe tänaval.  
Korteril ei ole kommunaalvõlga. Tel 
5886 2663

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline 
korter. Kiire! Tel 5230 428

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil. Hea asukoht, väikesed 
maksed. Tel 5294 787

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres, otse omanikult. Hind 25 
000 €. Tel 5326 9908

• Müüa Rakveres 2toaline ahiküttega 
korter (36 m2). Vesi, kanalisatsioon, 
vajab remonti. Hind 15 500 €. Tel 
5569 5227, õhtuti

• Müüa 2toaline ahiküttega suure 
rõduga korter renoveeritud majas 
Rakveres Ilu pst 6. Korter asub II 
korrusel. Vaata pilte kv.ee. Hind 26 
700 €. Tel 5874 5469

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Tel 
5884 1397 

• Müüa 2toaline päikesepoolne 
ahiküttega korter Aasperes, II korrus.
Korralik ahi. Aknad vahetatud. Sisse 
jääb köögimööbel. Kelder, garaaž. 
Hind 6900 €, ilma garaažita 6300 €. 
Telefon 5567 8846

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 3500 €. Tel 5673 4299

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  a h i kü t t e ga 
renoveeritud korter (42 m2, II k) 
Väike-Maarjas Ehitajate tee 3-12. 
Tel 5343 1978

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Tamsalus. Tel 5558 8431

• Müüa 2toaline korter  Tapal 
aadressil Ülesõidu 6. Kontakt 5379 
1126

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II k., remonditud, aiamaa. 
Sobib suvekoduks. Hind 6000 €. Tel 
5340 5688

• Müüa Kohtla-Järvel kesklinnas 
2toaline möbleeritud korter (37,7 
m2). Hind 4000 €, tingi! Tel 5384 4102

• Müüa ilus 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas Veski tn 7. Hind 43 000 €. 
Tel 5024 944

• Müüa 3toaline remonti vajav 
korter Lennuki tänaval. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 21 000 €. Tel 
5690 1544

• Müüa 3toaline korter kesklinnas. 
Tel 5512 028

• Müüa 3toaline päikesepoolne 
korter Tamsalus Tähise põik. II 
korrus, 52 m2, majal oma katlamaja, 
odavad kom.maksud, internet, 
aiamaa, kauplus, kool, bussijaam 
lähedal. Hind 5800 €. Tel 5858 3437

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Ääsi  17 (65 m2).  Keskmine 
seisukord. 4/5, rõdu, tsentraalne 
soe vesi. Hind 3500 €, tingi! Tel 
5551 8067

KINNISVARA

• Võtan üürile elamispinna. Tel 
5199 1361

• Üürile anda väike 1toaline remon-
ditud korter Sõmerul. Hind 119 €/
kuu + kom.kulud. Tel 5664 4088

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. 
Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile pikemaks ajaks 2toa-
line k.m. korter Rakvere kesklinnas 
(osal. möbl., II k., külmik, TV). Üür 
160 € + kom.kulud. Tagatisraha nõue. 
Tel 5884 1201

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 180 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter  Tallinna 71-5. Tualett, 
dušikabiin, gaasipliit, vesi, boiler. 
Mööblit pole. Hind 160 €. Tel 5100 
276

• Üürile anda Lepnal  2toaline 
osaliselt möbleeritud korter. Tel 
5566 1274

• Üürile anda soodsalt 3toalisest 
korterist 2 tuba. Asub Veltsis. Tel 
5742 0668

• Anda üürile 2toaline möbleerimata 
korter Tapal. Üür 60 €/kuus. Kontakt 
5884 1113

• Anda üürile värskelt remonditud 
2toaline keskküttega korter (43 m2) 
Tamsalus Sääsel. Otse omanikult. 
Tel 5217 551

• Anda üürile osaliselt möbleeritud 
3toaline k.m korter Rakveres Võidu 
tn. 5 korrus. 220 € + kom.kulud. Info 
5011 478

• Üürile anda pikemaks ajaks 
3toaline k.m  korter Rakveres 
Lennuki tn. Osaliselt möbleeritud, 
I korrus. Üür 135 €/kuu, ettemaks 2 
kuud. Tel 5391 5613, 32 77 907

• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 
1490

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

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500

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

• Ostan 2toalise korteri Rakvere 
linnas, võib vajada kap. remonti. 
Tel 5187 979

• Soovin osta remonti vajava 
2-3toalise korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5188 770

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5550 0588

•  Ostan kl iendile  ahiküttega 
korteri Tamsalu, Tapa või Porkuni 
piirkonnas. Tel 5551 8067

• Ostan Kundas 2toalise korteri 
hinnaga kuni 3000 €. Tel 5503 994

• Soovin osta Rakveres maja või 
krundi. Tel 5656 4857

• Soovin osta vanema remonti vajava 
maja Rakveres või lähiümbruses. 
Hea pakkumise korral raha kohe 
kätte. Info telefonil 5354 2997

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• www.toonklaas.ee

•  Mü ü a  Au d i  8 0  B 4  1 9 9 2 .  a 
bensiin+gaas, sõidukorras. Hind 
600 €. Tel 5184 451

• Müüa Ford Focus C-Max 2004. a 
2,0 diisel 100 kW, 5 ust, kirsipunane 
metallik, kõik lisad. Hind mõistlik. 
Tel 5028 156

•Müüa Ford Focus 1,6 74 kW 1998. 
a bensiin, luukpära, heleroheline. 
Ülevaatus mai 2016, Rakvere. Hind 
990 €. Tel 5595 5502

• Müüa Ford Focus 1,8TD 2003. a 
laugpära. Auto heas korras, palju 
lisasid. Hind 2300 €. Tel 5024 288

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

• Müüa puksiirauto MAN 93. a, 
kraanaga. Heas korras. Hind 6000 €. 
Tel 5558 3686

• Müüa Op el Astra Caravan 
Edition 100 1,6i 2000. a, bensiin, 
hõbedane met., universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
k e s k l u k k ,  2 x e l . a k n a d ,  O p e l i 
valuvelgedel, veokonks, roosteta, 
heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus 06/2016, ökonoomne, 
soodsalt. Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Club 2,0DTI 
2000. a 74 kW, turbodiisel, hõbedane 
metallik, sedaan, kesklukk puldist, 
stereo, veokonks, suverehvidel, 
v ä ga  h e a s  t e h n i l i s e s  k o r ra s, 
superökonoomne, soodsalt 1790 €. 
Rakvere. Tel 5903 7780
• Müüa Opel Meriva 2006.  a 
mahtuniversaal, galvaniseeritud 
kere, ls 74 000 km, hooldusraamat. 
Hind 6000 €. Tel 5741 8150

• Müüa väike kaubik Peugeot 
Expert 2000. a, vajab iluravi, 
muidu sõidukorras. Hind 1450 
€, tingi! Tel 5636 4032

• Müüa Seat Toledo 1999. a 74 kW 
1,6 bensiin. Tel 5569 7736

• Müüa Toyota Avensis 2005. a 
diisel üv 11.2016, nahksisu, väga 
heas korras. Tehtud täishooldus. 
Järelmaksu võimalus. Tel 5111 
461

• Müüa Toyota Yaris 1,3 bensiin 64 
kW 2008. a, ls 56 000 km. Tel 5160 968

• Müüa VW Golf III GL 1,6i 1998. 
a, tumeroheline metallik, 5 ust 
luukpära. Sõiduk väga heas korras, 
r i k k a l i k  l i s av a r u s t u s.  O m a b 
ülevaatust 08.2015. Hind soodne. 
Tel 5079 984

• Müüa VW Golf III 1,8 66 kW 1992. a 
Rakveres. Hind 500 €. Tel 5554 0308, 
5553 8764

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 2002. a 74 kW, 
turbodiisel, universaal, tumesinine, 
kesklukk+sign. puldist, 4xel.aknad, 
tume salong,  veokonks,  heas 
tehnilises korras, kehtiv ülevaatus, 
väga ökonoomne, soodsalt. Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa VW Transporter Kasten 
2001. a.  Heas korras,  toodud 
Soomest. Tel 5083 997

• Müüa Volkswagen Transporter 
buss 2,5 bensiin 94. a nelivedu, 
vajab remonti. Kindl. ja üv. ei ole. 
Talverehvid. Hind 800 €. Tel 5565 
0445

• Müüa Volvo V40 1,9TDi 85 kW 
2003. a must metallik, universaal, 
5 ust, uuem mudel, sõiduk väga 
heas korras, üliökonoomne, rikkalik 
lisavarustus. Hind soodne. Tel 5079 
984

• Müüa Volvo 240 universaal, diisel, 
91. a, ls 187 000 km. Väga heas korras. 
Hind 2000 €. Tel 5558 3686

• Müüa Supermoto KTM 690 47 kW 
2007. a. Must, heas korras, hooldus 
tehtud. Hind 3800 €. Tel 5111 461

• Müüa haagis Zubrjonok 1988. 
a, norm. korras, üv ja kindlustus 
olemas, asub Rakveres. Hind 200 €, 
tingi. Tel 5663 7200

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve ning velgi (13-15 tolli). Tel 
5291 004

SÕIDUKID

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

•  A n d a  r e n d i l e  e n d i n e 
riidepood koos sisustusega 
Rakveres. Hind kokkuleppel. 
Tel 5636 4032

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Müüa remonditud ja möbleeritud 
3toaline korter Väike-Maarjas. Tel 
5648 0612

• Müüa Tapa kesklinnas 3toaline 
korter Pikk tn 8 (57,5 m2, I k.). Otse 
omanikult. Hind 7300 €. Kiire! Tel 
5363 9060

• Soodsalt müüa 3toaline korter 
Tapal Üleviste tn otse omanikult.  
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-
aknad vahetatud, kõik teenused 
lähedal – postkontor, kool, lasteaed, 
bussi- ja raudteejaam. Hind 5700 €. 
Tel 5391 5613, 32 77 907, 5840 9350

• Müüa Kundas Kasemäe tn 3toaline 
korter (I k., keskmine seisukord). 
Teenused lähedal, mereni 3 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5519 610

• Müüa maja-äripind  Rakvere 
kesklinnas ja krunt 3 km Rakverest. 
Tel 5196 7306

• Omanik müüb Rakveres heas 
asukohas Vahtra pst 34  maja. Hind 
58 500 €. Tel 5136 884

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri  külas.  4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
29000 €. Lisainfo tel 5812 7303

• Müüa maja  kõr valhoonega 
Rakvere linnas Linnuriigis rahulikus 
elamurajoonis. Krunt 1200 m2, 
kaev + linnavesi, keskküte, 25 A, 
elamiskõlblik, otse omanikult. Hind 
99 000 €. Tel 5136 690

• Müüa maja (144 m2), Rakverest 
12 km. Väga hea hind. Tel 5542 180

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa pool maja Rakverest 3 km 
kaugusel. Tel 5196 2074

• Müüa maja Näpil Kuuse tn 7. 
Tel 5054 575

• Müüa maamaja Haljala vallas 
Tatruse külas. Hind 25 000 €. Tel 
5348 0212

• Müüa maja (krunt 1,1 ha) Väike-
Maarja vallas. Kodutehnika. Tel 
5226 957

• Müüa suvila Rakvere vallas Päide 
külas Metsa 13. Krunt 2400 m2, 
500 m2 metsatükk, maja, saun, 
garaaž, kaev, naabrivalve. Rakvere 
kesklinnast 7 km. Kiirmüük! Hind 
25 000 €, tingi! Tel 5551 8067

•  Mü ü a  e l a m u m a a  ( 1 3 1 7 
m 2 )  K a d r i n a s .  O l e m a s 
kõik   kommunikatsioonid, 
kõrghaljastus. Tel 5052 060

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

• Ostan elamukrundi Rakvere linnas 
või lähiümbruses. Tel 5187 979

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5292 781

• Ostan suurema garaaži Rakveres 
või lähiümbruses. Võib vajada 
remonti. Tel 5590 3675

• Soovin osta remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

www.kuulutaja.ee
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TEENUSED
• Niidan muru (ka murutraktoriga). 
Tel 5742 0668

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Vaja-
dusel koos lõikusega. Info 51 46 788

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme ül-
dehitus- ja viimistlustöid. REGI OÜ, 
5562 6123

• Teen Rakvere piires sanitaar-
remonti (korterid, eramud). 
Vajadusel värvin teie maja. Tel 
5345 3914

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

• FIE Mart Nestor renoveerib vanu 
ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane 
nõustamine. Tel 5646 0674

• Kogemustega ehitusmees teostab 
üldehitus-, siseviimistlus-, maalri-, 
plaatimistöid ning vannitubade 
remonti. Tel 5290 735

• Teen plaatimis- ja maalritöid ning 
vannitubade remonti. Tel 5874 6389

• Teen väiksemaid remonditöid. Tel 
5787 7969

• Aknad-uksed. Remont, hooldus 
ja paigaldusteenus. Tihendite ja 
klaaspakettide vahetus. Tel 5116 
641

•  A i a m a j a d e ,  v ä l i k ö ö k i d e , 
s u i t s u a h j u d e ,  k e l d r i t e  j a 
kõrvalhoonete ehitus. Materjalid 
otse tootjatelt. Nõustamine ja 
hinnapakkumine meie poolt. Tel 
5685 6320

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Tel 5143 783

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
k a n a l i s t a t s i o o n i t r a s s i 
ehitustöid, septikute paigaldus. 
Tel 5373 3385

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
k a n a l i s a t s i o o n i t r a s s i 
e h i t u s t ö i d .  M ü ü m e  j a 
p a i g a l d a m e  s e p t i ku i d  j a 
r e o v e e m a h u t e i d .  Te h t u d 
töödele garantii. Küsi pakkumist: 
tel 5089 375

• Tänava- äärekivide müük ja 
paigaldus; piirdeaedade, ter-
rasside ehitus; väravate valmis-
tamine, paigaldus ja automaa-
tika; haljastustööd; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee, 5394 6666

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Sõiduautode diagnostika ja 
remont. Visa Transport OÜ. Tel 52 
06 306, www.puksiir.eu

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan kaubiku või sõiduauto, mil-
lel puudub ülevaatus ja vajab vähest 
remonti. Tel 5031 849

•  O s t a n  VA Z i d e  u u s i  p l e k-
ke, ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Samas os-
tan VAZi varuosadeks. Tel 5157 395

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - selle 
mootori, paadimootori. Tel 5648 
6638

• Ostan mõistliku hinnaga võrri, 
minimopeedi või delta. Tel 5345 
7017

• Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 5031 849

• Ostan T-25 ja vanema Jawa osi. Tel 
5558 5956

• Ostan auto järelkäru (kasutatud). 
Tel 5742 0668

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 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        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
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

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.      98
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                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
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       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/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       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO, MOTO,
TRAKTORI, 

MURUTAKTORI JA 
KÕIK MUUD AKUD. 

Palju soodsa hinnaga kaupa 
kohapeal. 

Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. 

Tel 32 58 970, 5260 545

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremonditööd. Teostame 
sõiduauto veermiku-, piduri-, 
mootoritöid, hammasrihma 
vahetust, hooldustöid. Asume 
Tallinna tn 38 Rakvere. Info ja 
aegade broneerimine tel 5569 
5292, Margus

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

• 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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• Veoteenus kaubikuga Renault 
Master 2010, abistan laadimisel, 
küsi pakkumist! Tel 507 6267

• Kolimisteenus (suur kaubik). Tel 
5552 8487

• Transporditeenus multilift kal-
luriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 
324 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 
7009

• Veoteenus väikekalluriga (kande-
võime 1,5 t või 4 ruumi küttepuid). 
Tel 5691 5810

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 
4643

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

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5811 7740 ja 5348 5514

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.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

* 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

PAIGALDAME TÄNAVA
JA ÄÄREKIVE, 

PIIRDEAEDADE EHITUS, 
HALJASTUSTÖÖD, 

TERRASSIDE EHITUS, 
LAMMUTUSTÖÖD. 

Tel 5361 3091, 

e-post: pavement@solo.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont.

 
3244103, 56621147,

enki.erel@gmail.com

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-130, 
TD-75), kopplaaduritööd. Trei-
mis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus 
ei aegu! Tel 503 2269

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

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

• Mullafreesi rent! Hind koos tööga 
soodne! Labidas jääb sirgeks ja selg 
terveks! Tel 5567 5755

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

• Pehme mööbli remont ja veotee-
nus. Tel 3227 822, 5061 547

• Soodsalt müügil uued overlokid ja 
õmblusmasinad. Garantii. Iga päev 
8-21. Tel 5588 429

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Korteriühistute juhtimine, raa-
matupidamine. Tel 5347 8168

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole!   Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie ürituse. 
Tel 5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850
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• Kevadine garaažide suurpuhas-
tus! Tel 5079 984

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa odavalt 1,5 m Võru sektsioon 
(tume, matt). Hind 60 €. Tel 5660 
3420

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4;  3x6 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos tranpordiga 350 €; 440 € Tel. 
5673 0411

•  Müüa kor ral ik  ts ingitud 
metallraamil aialaud koos 
pinkidega (seljatagustega, 
pikkus 1800 mm). Tel 5105 111

•  M ü ü a  s o o d s a l t  u u e d 
dušikabiini pendeluksed (ost. 
17.04). Paigaldamine tasuta. Tel 
5852 8509

• Müüa ideaalses korras vanaaeg-
sed käsiõmblusmasinad ja jalaga 
õmblusmasinad Singer (väga heas 
korras). Tel 5174 186

• Müüa odavalt tekstiili. Voodipesu, 
kardinad, katted. Tel 5559 8702

• Müüa hulgi kasutatud riideid. 
Hind kokkuleppel. Tel 5636 4032

• Müüa käikudega naiste jalgratas 
(kasutatud). Tel 555 93019

• Müüa taimetoed ja elektritara 
postid. Tel 5395 0313

• Müüa kasutatud murutraktor 
(muruniiduk) ExMark zeroturn, 
0-pöördega, 27-28 hj diisel, lõike-
laius 1,50 m. Hind 4800 €, tingitav! 
Tel 5372 7762

• Müüa mahlapressi seadmed: pu-
rusti, press, kaanetaja (tööstuslik, 
elektriline). Hind 520 €. Tel 5105 111

• Müüa soodsalt korralik Tako van-
kerkäru + lukuga kookon. Küsi lisa 
ja pilte.  Hind 65 €Tel 5551 9995

KODU

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan puupliidile malmist emai-
litud veenõu. Tel 5174 186
• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Renoveeritud talupidamise sisusta-
miseks ostame ajastukohase (enne 
1940. a) raamatukapi (klaasidega), 
kummuti, kanapee, lauanõusid ja 
söögiriistu. Samuti erinevaid sisus-
tuselemente. Esemed võivad vajada 
parandamist. Tel 5146 571
• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi, 
pliidi- ja ahjuukse. Tel 5031 849

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvita-
vad ka muud merevaigutooted) 
ja vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld- 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu ja 
palju muud. Maksan teie soovi-
tud hinna. Alati aus asjaajamine 
ja aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 
5067 819, 32 30 702

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel 
32 405 42

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

Muruniiduk MB 2R Viking

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestpluss.ee

• Lõikelaius 46 cm
• Multš
• Mootori seeria B&S seeria 450 E
• Kõrguse reguleerimine - sillapõhine
• Võimsus 1,9 kW (2900 p/min)
• Topelt kuullaagritega rattad
• Kaal 22 kg

259 €
Tavahind 309.-

Murutrimmer FS 38 Stihl

199 €

Laada 20, Rakvere
Pikk 25, Väike-Maarja
www.forestpluss.ee

• Töömaht 27,2 cm³
• Mootori seeria 2-MIX
• Võimsus 0,65 kW
• Kaal 4,2 kg

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

•  M ü ü a  k ä s i t s i  t e h t u d 
kadakapaneelid. Kiire!   Tel 
5348 5880

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, At-
lantic), meeste/noorte uus sügis-
talvejope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraaž, värava 
sepishinged, söögilaud + toolid, 
diivanilaud (kirss), nurgadiivan 
+ tumba (beež), 2 paari suusasaa-
paid (nr 38, valged ja sinised). Tel 
5104 147
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• Müüa küttepuid (lepp 33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp ja hall lepp). Tel 5137 659

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

• Müüa lõhutud lepa küttepuid. Tel 
5691 5810

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

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5m3 puidust konteinerites, 
30-60cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. Hind 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Armesser OÜ müüb soodsa 
hinnaga kuivi ja värskeid lõhutud  
küttepuid (lepp) kohaletoomisega. 
Jä re l ma k s  ja  ku l u d o ku m e nt. 
Boonusena kaks 60L kotti kuivi 
kütteklotse. Tel 5122 025

• OÜ Puider müüb kuivi lepa 
kütteklotse 40L võrkkottides. Ühe 
koti hind 1,50 €. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. Info 
10 - 12 esmasp, kolmap, reedeti tel 
32 249 29. Samas müüa ka sanglepa 
küttepindasid.

• Müüa küttepuud (kask, metsakuiv 
kuusk) kõik mõõdud. Tel 5645 0678

• Müüa 2 koormat lõhutud 
küttepuud (lepp). Ühe rm hind 
30 €. Tel 5851 1817

KÜTTEPUUD

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.
ee

• Müüa ehituslikku saematerjali 
n i n g  t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

EHITUS

• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või 51 962 628

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

• Müüa seemnesuurust kartulit 
„Maret“, „Piret“, „Laura“. Tel 5046 887

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. 
Tel 5398 1891

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
korpustaru (Langstrothi raamile, 
5 korpust koos raamidega, 2 põhja). 
Tel 5129 628

• Müüa noor lüpsilehm. Tel 580 
41375

• Müüa lehm (valikuvõimalus). Tel 
5358 1124

• Müüa hiidküülikuid. Tel 5831 8688

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus.  Lisainfo 
telefonil 5053 340, 5259 239

• Pakun odavalt sõnnikut. Tel 5811 
0900

PÕLLUMAJANDUS

• Ostan Vene päritolu ratastraktori. 
Võib olla remonti vajav! Tel 5360 
8638, Tarmo

• Ostan MTZ-82 vedava esisilla ja 
rattad. Tel 5349 9216

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%

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜA LÕÕHUTUD

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

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

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

• Ostan armatuurrauda, 150mm 
laepaneele ja i-kandetala. Tel 
5039 650

Samas müüa murutraktori 
käru ja Honda mullafrees 

ning mootorite varuosasid 
Lääne-Virumaal.

Tel 5372 7762

Müüa kasutatud ja uus 
murutraktor ja muruniiduk

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 21
Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.
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Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses
E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab 
toimetusse edastada 
ka telefonil 322 5091 
või e-posti teel
kuulutus@kuulutaja.ee 

Kuulutuste eest on 
võimalik tasuda 
pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui 
ülekanne on jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele 
neljapäeva kella 11.00

• Kuulutaja toimetus ei vastuta 
kuulutuste sisu eest.

• Kuulutuse sisu õigsuse eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda võlanõude ja 
lehe mainet kahjustavaid kuulutusi.

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00
antud kuulutus ilmub reedeses lehes.

Loe kuulutusi ka internetist: 
www.kuulutaja.ee

Loe kuulutusi interne  st
www.kuulutaja.ee

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

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 
14 (vana turuhoone), 

RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pöönin-
gult, toast ja aidast, külast 

ja linnast: kapid, kummutid, 
toolid, lauad, puhvetid, peeg-
lid, kirj.lauad, kunstiteosed 
(maalid, graafi ka jm) kirjan-
dus, postkaardid, fotod, albu-
mid, hõbeesemed, toidunõud, 
lühtrid, õlilambid, küünlaja-

lad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

pandlad, mõõgad, aumärgid, 
vormid), pildiraamid, män-

guasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

Seoses tegevuse 
lõpetamisega palub 

POHLA POOD 
klientidel 

komisjonimüügis 
olevad asjad 

ÄRA VIIA 

30. juuniks 2015.

  OÜ Trakauto
  E-R 9-16
  Lepna tee 3
  Tel 5210 534

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Kallid 
rätsepatöökoja 
truud kliendid! 

Teie truud teenindajad 
pakuvad alates juunist 

tasuta KLIENDIKAARTI, 
millega on võimalik saada 

erinevaid soodustusi. 

Täpsema teabe saamiseks 
tule kohale või helista. 

Rätsepatöökoda Laada 12. 

T-R 11-18, L 10-14, 

mob 5908 2755, 32 43 159

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

LOOMAD 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.

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 
418

• Müüa uus plastpaat (2,45x1,20 
m) - 375 € ja kestvusaku. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

• Müüa saarepakk (läbimõõt 0,8 
m, pikkus 1,7 m). Hind sümboolne, 
ostja transport Rakveres. Tel 5622 
8877

•  M ü ü a  r e g u l e e r i t a v a d 
võrkpallipostid siseruumidesse 
(komplektne, uus, Vene toode). Hind 
320 €. Tel 5105 111

•  O s t a n  v a n u  V e n e 
elektroonikaplaate, skeeme, 
dioole, lintmakke, katkisi või vanu 
arvuteid. Tel 5673 8790

• Ostan kasutatud hüdroõli 0,20 
€/liiter. Tel 5394 8017

• Ostan terava käsivikati. Võib 
olla vana. Tel 5613 0090

METS

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

• Ostan ja hindan vanu rahasid, 
märke, medaleid, ordeneid. Aus 
kaup ja korralik hind! Tel 5590 6683

• Ajaloohuviline ostab Saksa 
tääknoa, kiivri, vormi, vöörihma 
jne. Maksan hästi! Tel 5665 5551

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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel 
5079 984

VANAVARA

TEATED
• Kiltsi kool Lääne-Virumaal ootab 
oma vilistlasi, endiseid õpetajaid 
ning töötajaid kooli aastapäevale 
6. juunil 2015. Info kooli kodulehel 
või telefonil 5202 921

Avaldame sügavat kaastunnet Elvi 
Kondojale venna

VELLO KUSMINI
kaotuse puhul.

Rakvere Koidula 9 
majarahvas

www.kuulutaja.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame sügavat kaastunnet 
Ott Varimetsale kalli 

VANAISA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Art Cafest
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Kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Värske kapsas
Suvikõrvits
Redis
Tomat
Porgand
Peet
Põlduba
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Maasikad
Aprikoosid
Murelid
Mesi 
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 21. mai 2015

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

0,30
4,00
4,00
10,00
5,00
1,50
2,00
1,30
2,00

0,80
3,00
0,80
0,50
3,00
6,00
10,00
3,50
4,50
6,50
6,50
0,15
1,30
0,67

0,35

4,50

1,00
5,00
1,00
3,80

8,00

6,50

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

punt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
tk
kg

liiter

Info tel 32 23 877, 
turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* võõrasemad, kevadised lõikelilled, 
köögivilja-, püsiku- ja suvelilletai-
med 
* tööstuskaup (riided ja jalanõud)    
* kasutatud riided

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 
2473 
virumaa@varjupaik.ee,-
virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Larri on keskmises vanuses 
emane koer, sobib hästi 
koduvalvuriks, saanud kõik 
vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi. 

Bim on noorem isane 
sõbralik koer,  tal le  on 
t e h t u d  k õ i k  v aja l i ku d 
vaktsineerimised, tal on 
olemas nii mikrokiip kui 
lemmiklooma pass.

Punapea on 06.05.15 Jõgeva 
vallast Siimusti alevikust 
leitud isane koer. Iseloomult 
on Punapea väga sõbralik, 
sobib kõigiga, ent võib 
siiski ka maja valvata, sest 
oma territooriumi tunneb. 
Armastab väga mängida, 
ja oskab ilusti jalutamas 
käia. Ta on ka igati terve, 
ning saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning kiibi, 
ja  omab lemmiklooma 
passi.

Nobelius - omaniku kolimise 
tõttu varjupaika loovutatud 
isane umbes 2 aastane koer. 
Iseloomult enam vähem 
s õ b ra l i k ,  s aa nu d  k õ i k 
vajalikud vaktsineerimised, 
mikroki ibi  ning omab 
lemmiklooma passi.

Muki on umbes 7 aastane 
i s a n e  k o e r,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud ja 
mikrokiibistatud.26.03.15 
Koeru vallast Koeru mõisast 
omanikult loovutatud isane 
väike koer. Sõbralik, sobib 
nii teiste koertega kui ka 
lastega, ei hammusta ega 
ei nori tüli, vaid on pigem 
sellise vaikse iseloomuga 
mõnus vanataat. Sobib 
i d e a a l s e l t  e a k a m a l e 
inimesele seltsiliseks ja 
sõbraks, sest ka ta eelmine 
omanik oli vanem härra, 
kes aga hooldekodusse 
mineku tõttu temast ja tema 
perest loobuma pidi. Seega 
olekski vaja tal uut kodu, 
et vana omanik meelest 
läheks ja et ta saaks oma 
vanaduspõlve väärikalt 
nautida. Vaatamata eale 
on Muki siiski elav, terve 
ja energiline, ning oskab 
rihma otsas jalutada ning 
ka puhtust pidada.

V l a d i m i r  o n  u m b e s  1 
aastane isane kass, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
m i k r o k i i b i s t a t u d , 
kastreeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti

Taadu on 4 aastane isane 
kass, kes saabus meie juurde 
tervislike probleemidega- 
nimelt tulid tal karvad maha 
ja kiisu ei tundnud ennast 
eriti hästi. Selgus et tal on 
allergia tolmu, kirpude ja 
lestaliste vastu, ning seega 
sobib koju kus ta saaks 
käia õues värske õhu käes. 
Iseloomult on Taadu väga 
sõbralik, sobib ideaalselt 
sülekassiks ning sõbraks, 
n i n g  t a l l e  m e e l d i b  k a 
mängida, eriti just palidega. 
Sobib ka teiste loomadega, 
eriti  väikeste koertega. 
Saanud parasiiditõrjed, 
ussirohu, vaktsineeritud, 
m i k r o k i i b i s t a t u d  n i n g 
kastreeritud.

Kallid lugejad!

15. mai lehe turuhindades esines ebatäpsuseid.

Vabandame! Tarvas pidi leppima neljanda kohaga
Kuigi praegu käimas olev intriigiderohke ja üllatav Alexela 
korvpalli meistriliiga finaalseeria on varjutanud pronksiheit-
luse, jõudis ka see eelmisel reedel lõpule. Rakvere Tarvas kao-
tas kolmandas mängus TYCO Raplale 67:84 ja nii läksid 
pronksmedalid esmakordselt Rapla mängumeeste kaela.
„Tahaks tänada seda publikut ja võistkonda, ja ka Rakvere 
Tarvast, kes üritas tublilt 20 minutit. See on korvpallipidu, 
mis siin täna toimub,“ sõnas Delfi TV eetris väga õnnelik 
TYCO Rapla peatreener Aivar Kuusmaa.

Jalgpallurid teenisid väravaterohkes 
mänguvoorus viigipunkti
Eesti esiliiga jalgpallimeistrivõistluste 11. voorus korraldati 
tõeline väravatesadu: harjumuspäraste 1:0 ja 2:0 kõrval läksid 
tabelisse kirja ka resultaadid 7:3, 4:3 ning 3:3.
Ühes sellistest oli osaline ka Rakvere JK Tarvas, kes sai võõrsil 
kätte 3:3 viigi liidermeeskonnalt Tallinna Flora II. 
Mäng algas Rakvere meeskonna jaoks kurjakuulutavalt: 15. 
minutiks oli seis 0:2 ja 39. juba 0:3. Õnneks ei andud läänevi-
rulased alla ja võitlesid oma vapiloomale ja nimele kohaselt. 
Teise poolaja kümnendal minutil tegi Jaanus Kaasik 1:3. Vae-
valt viis-kuus minutit hiljem realiseeris Joonas Ljaš penalti ja 
seis oli 2:3.
Viigipunkt õnnestus rakverlastel päästa alles viimasel hetkel 
või isegi pärast seda, kui tähte närida. Mängu neljandal üle-
minutil teenis JK Tarvas penalti, kuid Ljašil ei õnnestunud sel 
korral resultatiivne olla. Õnneks oli ta aga ise tagasipõrkunud 
pallil esimesena jaol ja põrutas selle võrku.
Viigipunkt ei parandanud aga JK Tarva tabeliseisu: 11 vooru 
järel ollakse 13 punktiga 7. kohal. Kolmandas liigas hooaega 
kahe võiduga alustanud JK Tarvas II on nüüd saanud neli 
kaotust järjest ja paraku on alljäämised olnud ka suureskoo-
rilised. Kuuendas voorus kaotati Maardu Unitedile 1:5.
Pühapäeval, 24. mail algusega kell 19 mängib JK Tarva põhi-
meeskond kodus Nõmme Kalju IIga. Mängu toimumispai-
gaks on juba märgitud linnastaadion – seega pääseb võist-
kond kehvakeses seisus kunstmuruväljakult murule.

Aivar Ojaperv

Rakvere Kevadjooksu kiireima aja 
jooksis Kaidi Kivioaja
Laupäeval, 16. mail Rakvere linnatänavatel viie kilomeetri 
pikkuse Rakvere Kevadjooksu kiireima aja jooksis Kaidi Ki-
vioja, võites ühtlasi noorte neidude arvestuses Lääne-Viru-
maa meistritiitli krossijooksus.
Teine Rakvere Kevadjooks andis võitjate nimistusse meestest 
Margus Rõugi ja naistest Katrin Kuke nime. Rõuk jooksis välja 
aja 18:47.23 ja Kukk finišeerus ajaga 21:15.72.
Meestest finišeerus teisena Marek Truumaa ajaga 19:51.86 ja 
kolmandana tuli üle finišijoone Meelis Laanemets, kelle ajaks 
märgiti 20:52.69.
Naiste 5 km krossijooksu kiireimaks osutus Katrin Kukk ajaga 
21:15.72. Talle järgnesid teisena Triin Tomingas ajaga 25:01.53 
ning kolmandana finišeerus Ingrid Ait 26:17.36-ga.
Noortest neidudest võitis kuldmedali Kaidi Kivioja ajaga 
16:55.10. Hõbemedalile tuli Helen Lauri 41:02.96-ga. Pronks 
kuulus Liisi Sündile ajaga 41:54.89.
Noormeestest võitis meistritiitli Karl-Gustav Nagel ajaga 
18:56.57. Teise koha sai Aron Kuusik 20:05.86-ga. Pea 30 se-
kundit kaotas talle Rando Riks, kelle lõpuajaks fikseeriti 
20:34.55.
Naisjuunioride arvestuses läks võit aga Eleri Zadonskile, kes 
jooksis ajaga 18:58.14. Teisele pjedestaalikohale tuli Dagmar 
Lui 21:02.69-ga. Kolmanda koha võitles välja Melissa Veilberg 
ajaga 26:57.21.
Meesjuunioridest osutus võidukaks Ragnar Lui ajaga 
18:45.05. Teisena finišeerus Rainer Bõkov ajaga 19:59.24 ja 
kolmandana tuli üle finišijoone Georg-Harald Nagel, kelle 
ajaks märgiti 20:06.16.
Naisseenioritest oli kiireim Maie Alaots 25:45.80-ga. Talle 
järgnesid teisena Ülle Liiv ajaga 26:09.77 ning kolmandana fi-
nišeerus Külli Raudsalu 26:16.15-ga.
Meesseenioritest tuli meistriks Meelis Veilberg, kes jooksis 
välja aja 17:27.99. Teiseks tuli Andres Sune, kes finišeerus aja-
ga 17:46.01. Kolmanda koha võitles välja Üllar Lillmets 
19:17.73-ga.
Rakvere Kevadjooksu korraldas MTÜ Rakvere Maraton teist 
aastat. Tänavu selgitati kevadjooksul välja ka Lääne-Virumaa 
meistrid krossijooksus. Ajavõtuteenust pakkus Lääne-Viru-
maa meistrivõistluste raames Lääne-Virumaa Spordiliit.

Kristel Kitsing
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24. ja 25. mai kell 16
Seiklus

(Perefilm)

SUPILINNA SALASELTS

24. ja 25. mai kell 18:30 ja 20:30
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

KUIDAS SAADA
BROADWAY STAARIKS

Sport/vaba aeg

Tapa autokrossirajal on veo-
autokrossi sõidetud alates 
1995. aastast ja mõne üksiku 
erandiga on seal Eesti meist-
rivõistluste etapp toimunud 
igal järgneval aastal. Kuna on 
olnud hooaegu, mil Tapal on 
Eesti või Balti sarjas võistel-
dud hooaja jooksul ka kahel 
korral, siis on see rada võõ-
rustanud kaugelt üle 20 võist-
luse ja tegemist on kõige jär-
jepidevamalt kasutatava au-
tokrossirajaga pärast Eesti 
taasiseseisvumist.

Mis on sel aastal teisiti?
Viimased 15 aastat on Tapa 
krosside eestvedajaks olnud 
Mart Kork, kes omal ajal ise 
veoautokrossis meistrivõist-
luste medalini jõudnud ja po-
le kiivrit lõplikult nurka visa-
nud tänase päevani – väga 
võimalik, et 13. juunil on ta 
oma GAZiga taas rajal. Et asi 
igavaks ja rutiinseks ei muu-
tuks, on ta pea igal aastal tei-
nud rajale mõne uuenduse. 
Selle aasta võistluseks on val-
minud uus stardikoridor ja 
paaril eelmisel aastal põne-
vust pakkunud „jokkeriring“ 
on kolinud samuti teise koh-
ta.
„Autode kiirus on kasvanud 
ja vana stardisirge ning sellele 
järgnenud 90-kraadine kurv 
kippusid ohtlikuks muutu-
ma,“ põhjendas ta. „Pealtvaa-
tajaile on muidugi põnev, kui 
keegi avarii teeb või katusele 
paiskub, aga see ei saa olla 
korraldaja eesmärk – parem 

ikka, kui kõik autod rajal pü-
siksid ja võistluse lõpuni kon-
kurentsi pakuksid.“
„Loodan, et uus stardikoht on 
hea veel selle poolest, et raja 
esimesed meetrid on nüüd 
parima pealtvaatamiskoha 
vahetus läheduses – publikul 
on hea ja ohutu stardirüsinat 
jälgida. Samuti on raja esime-
sel sadakonnal meetril laiust 
maa ja ilm, nii et kõik autod 
mahuvad sinna korraga ära ja 
keegi ei saa kurta möödasõi-
duvõimaluste üle.“
Rada peab aga tõesti lai ole-
ma, sest korraldajad looda-
vad, et kolmes võistlusklassis 
(veoautod GAZ 51/52 ja 53 
ning veobagid) tuleb kokku 
rajale vähemalt 30 autosport-
last, mis tähendab, et konku-
rents on igas sõidus tihe.
„Lisaks eestlastele ootame 
6-7 autot Lätist,“ märkis Mart 
Kork. „Ega neid palju rohkem 
enam seal alles olegi, kuid sa-
mas on nad aktiivsed ja just 
nende initsiatiivil korralda-
takse Balti sarja. Lätlased kor-
raldavad, aga neljast etapist 

kolm sõidetakse Eesti rada-
del, sest nende endi rajad so-
bivad rohkem sõiduautodele, 
mille kross on seal ülimalt 
populaarne, ja nõnda pea-
vadki nad võistlemas käima 
põhiliselt Eestis.“

Mis on jokker?
„Jokkeri“ ehk põhiringile li-
sanduva rajaosa idee pärineb 
sõiduautode rallikrossi 
üleilmsest sarjast. Kork nägi 
seda omal ajal televiisorist ja 
Tapal katsetati ideed juba 
oma 10 aastat tagasi ühel mit-
teametlikul võistlusel.
Hiljem lisati selline uuendus 
ka Eesti sõiduautode rallik-
rossi juhendisse ja kolm aas-
tat tagasi hakati „jokkerit“ ka-
sutama ka Eesti veoautokros-
si meistrivõistlustel.
„“Jokker“ teeb asja põneva-
maks, lisaks kiirele sõidule 
peab võistleja olema ka hea 
taktik,“ põhjendas Kork.
Nimelt tuleb igal võistlejal 
igas sõidus käia üks kord „jok-
keris“, aga Tapal näiteks lisab 
see ringiajale umbes 15 se-

kundit. Millal „jokker“ läbida, 
on võistleja vaba valik, kuid ta 
peab arvestama, et „jokkeris“ 
viibimise ajal pääsevad kon-
kurendid temast mööda ja 
sealt väljudes võib aeglasema 
konkurendi taha „karpi“ jää-
da. Näiteks kaks aastat tagasi 
minetas Tapal „jokkeri“ tõttu 
oma esikohavõimaluse lätla-
ne Andris Jurcins, kes läks 
sinna taktikaliselt valel ajal, 
pärast väljumist jäi talle üks 
aeglasem konkurent ette ja 
läänevirulasel Marko Tiinasel 
õnnestus seetõttu napsata 
magus võit.
„Selleks aastaks ehitasime 
uue jokkerilõigu – nüüd on 
see otse publiku silme ees, 
igaühel on lihtne arvet pida-
da, kes seal käis või ei käi-
nud,“ selgitas Kork. „Ainuke 
probleem on selles, et võist-
luskiirusel läbimist pole veel 
õnnestunud proovida – veo-
autokrossis oleks ideaalne, 
kui jokker pikendaks ringi 15 
sekundi võrra. Aga jõuame 
veel ja kui vaja, saab „jokkeri“ 
kas kiiremaks või aeglase-
maks teha.“

Eesti meistrivõistlused 
juba alanud
Kui Balti meistrivõistluste ar-
vestuses on Tapa veoauto-
kross hooaja esimene, siis 
Eesti meistrivõistluste punk-
tide järel on mehed (ja tegeli-
kult ka üks naine) juba käi-
nud. Talvel võrumaal Matsi 
krossirajal toimunud etapi 
võitis GAZ 53 pärast paari va-
heaastat rajale naasnud võru-
ke Sigmar Tammemägi, GAZ 
51l oli aga kiireim mullune 
Eesti meister, läänevirulane 
Marko Tiinas. 
Veoabagid alustavad Eesti 
hooaega Tapal.
Omaette nähtus veoautokros-
sis on Võrumaa neiu Tuuli 
Pilv, kes ei pelga sel mehisel 
alal meestega võrdsetes olu-
des võistelda. Talvisel etapil 
oli ta neljas, sama koha sai ta 
ka eelmise hooaja viimasel 
etapil, kuigi oli väärt ka kõr-
gemat: tema sõidu rikkus ära 
üks ringiga jalgu jäänud 
meeskonkurent.
Tuuli on pärit läbi ja lõhki 
veokameeste seltskonnast – 
tema isa Avo Pilv omab veo-
autokrossis legendi staatust 
(võitis 2000ndate alguses üle 
10 etapi järjest), samuti kuu-
lub Eesti parimate sõitjate 
hulka tema elukaaslane Ott 
Kevvai. Tapa võistlusega ongi 
see probleem, et kumb - kas 
Tuuli või Ott? – rooli istub, 
sest selle aasta võistluslit-
sents on neil välja võetud mõ-
lemal, aga võistlusautosid on 
peres hetkel teadaolevalt vaid 
üks. Kusjuures sama GAZ 
peab terveks jääma ka pärast 
ametlikku võistlust, sest selle 
lõppedes tulevad rajale vete-
ranid ja mis veteranide võist-
lus see oleks ilma Avo Pilveta?

Tapa autokrossirada valmistub 
Balti meistrivõistlusteks
Selle suve suurim au-
tospordivõistlus Lääne-Vi-
rumaal on Tapal 13. juunil 
toimuv Balti meistrivõist-
luste avaetapp veoauto-
krossis, kuhu korraldajad 
ootavad umbes 30 osalejat, 
lisaks kümmekonda vete-
ransportlast, kes kihuta-
vad võistlusvälises prog-
rammis.

Aivar Ojaperv

Eesti meistrivõistlustel on üks etapp juba peetud. Esiplaanil 
liidriks asunud läänevirulane Marko Tiinas. Autot nr 29 roolib 
aga naisvõistleja Tuuli Pilv. 

Foto: Kalle Allik

Kevadjooksjad kogusid Vinni 
perekodu lastele 1500 eurot
Laupäeval, 16. mail Rakveres MTÜ Rakvere Maraton eestvõt-
tel toimunud viie kilomeetri pikkune heategevuslik kevad-
jooks kogus Vinni Perekodu lastele sporditarvikute soetami-
seks ja laste suviste ekskursioonide rahastamiseks 1500 eu-
rot.
Võistluse peasekretäri Riina Ignatovi ütlusel tegi tänavu Vinni 
perekodu lastele head ligi 200 särasilmset liikumise sõpra. 
„Suur tänu kõigile, kes kaasa lõid, nii noored, kui vanad. Ülla 
eesmärgi nimel saab teha suuri asju. Suur-suur aitäh kõigile,“ 
sõnas võistluse peasekretär Riina Ignatov.
Rakvere Heategevusliku Kevadjooksu korraldaja on MTÜ 
Rakvere Maraton. Korraldusliku kulu võistluse organiseeri-
misel ja turundamisel kattis Rakvere Maraton MTÜ koos toe-
tajatega.

Kristel Kitsing

SPORT



Kuulutaja reede, 22. mai 2015 23Kuulutused
KUHU MINNA

Virumaa Tütarlastekoori selle 
hooaja kevadreis viis Põlva-
maale. 14.-15. mail nauditi 
kaunist loodust ja arhitektuu-
ri Mooste mõisas. Tänu heale 
haldjale, õpetaja Annele 
Mooste koolist saadi teadmisi 
Mooste mõisa ajaloo kohta 
ning tehti jalutuskäik mõisa-
kompleksis. Põnev oli vaada-
ta, kuidas sepa käe all valmis 
sõrmus ning kahvlitest käe-
võru. Savitoas saadi teada, 
kuivõrd värviküllane on Ees-
timaa savipinnas ja mida kõi-
ke sellest teha saab.
Esimesel päeval said tüdru-
kud õppida vanu seltskonna-
tantse ja –mänge Mooste 
Rahvamuusikakooli direktris-
si Krista Sildoja juhendamisel 
ning valmistada omale pärli-
test ehte.
Õhtul toimus kooriproov 
koos sealse klaverisaatja ja 
muusikaõpetaja Jaanus Prü-
kiga. Mooste mõisa saal on 
väga hea akustikaga, mis an-
dis eriti hea ja üleva tunde. 
Reisi eesmärgiks oli saada 
uusi kogemusi, õppida tantse 
ja mänge ning anda kontser-
did Mooste Põhikoolis ja Põl-
va Ühisgümnaasiumis. 
Kontserte juhtis Laura Mätlik 
Tamsalu Gümnaasiumist, so-
listina esines Brita Moorits 
Väike-Maarja Gümnaasiu-

mist. Koori kavas oli laule spi-
rituaalidest rahvalauludeni 
ning Tormisest Rannapini. 
Tänan kooritüdrukuid õn-
nestunud kontsertide eest 
ning eriline tänu kontsert-
meister Jaanus Prükile eduka 
koostöö eest. Koori juhatasid 
Kaie Aja ja Ly Ipsberg.
Kooritüdrukute arvates oli 
reis tore. Järgnevalt mõned 
mõtted tüdrukutelt.
Helis Järvepere-Luik (Kunda 
Gümnaasium): „Virumaa Tü-
tarlastekooriga on alati lahe 
koos reisida, sest siin on head 
sõbrad ja musikaalsed inime-
sed.“
Maryte Mooses (Vinni-Pajus-
ti Gümnaasium): „Mooste 
mõis oli nii seest kui väljast 
väga ilus. Ümbrust kaunista-

sid suur järv ja uhked mõisa-
hooned. Mooste on üks ilusa-
maid kohti Eestis, mida tu-
leks kindlasti veel külastada.“
Mona Seppern (Simuna 
Kool): „Meeldis meile öömaja 
pakkunud Mooste Põhikooli 
külalislahkus.“
Marrit Lehtpuu (Rakvere 
Gümnaasium): „Mõisakoolis 
pidavat ka kummitama, kuid 
õnneks meie kummitusi ei 
näinud. Meid võeti soojalt 
vastu ja kontserdid tulid hästi 
välja.“
Keneli Pohlak (Väike-Maarja 
Gümnaasium): „Lõuna-Eesti 
reisi juures meeldis see, et 
nägin palju ilusaid ja uusi 
paiku. Sain oma sõpradega 
koos olla ning nüüd on „nae-
rulaengud“ pikaks ajaks täi-

detud.“ 
Virumaa Tütarlastekooris 
laulavad tüdrukud maakonna 
üheksast koolist. Enamus 
tüdrukuid pidasidki reisi juu-
res eriti oluliseks seda, et saa-
di läbi laulu ja mängu omava-
hel paremini tuttavaks. 
Virumaa Tütarlastekoori 13. 
hooaeg lõpeb esinemistega 
Rakvere linnapäeval ning 
Popkooripeol Tartus. 
Kui Sulle meeldib laulda, esi-
neda ja reisida, siis ootame 
Sind järgmisel hooajal laulma 
Virumaa Tütarlastekoori!

Ly Ipsberg,
Virumaa Tütarlastekoori 

dirigent

Virumaa Tütarlastekoori 
lauluhääled kõlasid Põlvamaal

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta
22. mail Lollipop party - pidu kus tantsupõrand täitub pul-
gakommidega. Piduliste eest kannab hoolt DJ Ailan Kytt
23. mail vanu häid tantsulugusid 80ndatest, DJ Janis

Rakvere Teater
23.05 kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
23.05 kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)

Tapa Kultuurikoda
30. mail kell 8–15 Tapa turul linna laat, rohevahetus ja kir-
buturg. Rohevahetus on tasuta. Taimed, paljundusmaterja-
lid või muud aiatarbed on ainult ära andmiseks või vaheta-
miseks, müüki ei toimu. Rohevahetuses võib jagada-vahe-
tada kõike, mis aiahuvilistele korda läheb - seemned, ilu-
põõsad, püsililled, mugulad, sibulad, toalilled, veetaimed, 
suvelille- ja köögiviljataimed. Lisaks taimedele võib roheva-
hetusele tuua ka üleliigseid taimeanumaid (potid-kastid) 
ning aiakirjandust (ajakirjad, ajalehed, raamatud). Võta 
kaasa ka kotte, potte, pabereid taimede pakkimiseks ja ohu-
tuks transportimiseks. Samuti ei tee paha tasku pista pliiats 
taimede nimede ülestähendamiseks. Lisaks rohenäppudele 
ootame turule ka laadakauplejaid ning kapituulutajaid. 
Müü kõike, mida süda ihkab ja on omale liigne! Platsi hind 
kirbuturule 2 eurot. Laadakohtade ja rohevahetusele regist-
reerimine telefonil 506 1361 Piret Pihel või piretpihel@hot.
ee; kirbuturule 5559 5461 Heili Pihlak või heili.pihlak@kul-
tuurikoda.ee. Registreerimise viimane tärmin on 28. mai!

31. mail kell 12 
Tapa Muusikakooli pargis lastekaitsepäeva trall. 
kell 13 rattaralli abiratastega jalgratastel mudilastele (3- 5 
aastastele). Registreerimine kohapeal.
kell 12.30-13.50 teeb mürtsu kohalik noortebänd FreshStart
kell 14.15 - 15 JJ Street, Liisa ja Anni tantsijad
Palju meisterdamist (pärlitöö, roopillid jm), lõbusad võist-
lused, batuut, esinemised jpm. Avatud Puhv! Tule kohale ja 
võta pere kaasa!
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TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

•

•

•

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

Sealiha veerand

Klassikaline saslõkk

2,35

5,40

/kg

/kg

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seajalg /kg0,70 €

Jätkuvalt soodsad lihatooted ja hakkliha

Rikkalik valik
kardinakangaid
ja kevadsuviseid
rõivakangaid

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Mugavad
Saksa ja Prantsuse

suvekingad

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* OMBELLE

+372 53466235
info@kvaliteetuks.ee

KÕIK UKSED
ÜHEST KOHAST

TÖÖSTUSESSE,
KOJU JA
GARAAZI

www.kvaliteetuks.ee
Kvaliteetuks

PAKUME EHITUSTEENUSENA:

OTSIME:

Asume Tamsalus

Kontakttel: +372 58167712

Timo Tiisler

Tegevjuht

outimtar@gmail.com

- elu- ja mitteeluhoonete ehitamist (vundamendid, fassaadid,

katused, tehnosüsteemid, kinnistusisesed vee- ja

kanalisatsioonisüsteemid, viimistlus)

- hoonete, kinnistute, rajatiste hooldust ja remonti

- ehituse omanikujärelevalvet, projekteerimist,

detailplaneerimist

- ülesmõõdistusprojektide ja jooniste koostamist

- ehitus- ja projekteerimishangete läbi viimist

parima teenusepakkuja leidmiseks

- juriidilist konsultatsiooni ja ehitusvaidluste lahendusi

enne ehitust, ehituse ajal ning garantiiperioodil

- ehitustöölisi, palk kokkuleppel

Rakveres Kreutzwaldi 22a, tel: 6 863 303, mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas Suur-Sõjamäe 8A, tel: 6 844 884, mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee
Tartus Teguri 37A, mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee
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