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Viimastel kuudel taas pinnale 
kerkinud fosforiidi kaevanda-
mise ja võimalike uuringute 
läbiviimise küsimus on teki-
tanud üle kogu Eesti teravat 
vastukaja ning inimesed on 
sisuliselt jaotunud kolme lee-
ri.
Esiteks need, kes peavad kae-
vandamist ebavajalikuks ning 
kardavad, et potentsiaalsed 
uuringud toovad kaasa kae-
vandamise, mis viib omakor-
da elukeskkonna hävinemi-
seni. Teise grupi moodusta-
vad inimesed, kes pooldavad 
tuleviku tarbeks tehtavaid 
uuringuid, kuid ei pea kae-
vandamist tänasel päeval kui-
givõrd reaalseks. Ning kol-
mandaks leiame inimesed, 
kes peavad iseenesestmõiste-
tavaks nii uuringute läbivii-
mist kui ka kaevandamise 
alustamist.
Viimasesse gruppi ei kuulu 
üldjuhul Virumaa inimesed, 
kelle elu potentsiaalne kae-
vandamine otseselt mõjuta-
ma hakkaks. Kuid mida täp-
semalt virumaalased siiski 
kardavad?

Fosforiit 
Lääne-Virumaal
Kujutluspilt, kus tänane kau-
nis Lääne-Virumaa loodus 
asendub üüratute karjääride 
ja lõpmatute kaevandustega, 
tekitab loomulikult igas terve 
mõistusega inimeses õudu. 
Lääne-Virumaal on fosforiiti 

Rägavere vallast Viitna ja Väi-
ke-Maarjani. Kogu Rakvere 
linn istub fosforiidi peal. 
Lauskaevandamine tähendab 
inimestele kodu ja elukesk-
konna kadu. Kuhu plaanib 
valitsus kaevandamise korral 
kohalikke inimesi küüditama 
hakata?
Kaevandamise tehnoloogia 
võib ju olla aastakümnetega 
arenenud, kuid on raske us-
kuda, et maak saadakse kätte 
nii, et see midagi maa all või 
maapinnal ei muudaks ja näi-
teks veesoontele mõju ei 
avaldaks. Põhjavett aga enam 
ei asenda, olgu siis tegu kas-
või pururikka naftariigiga. 
Kui me ei soovi Lääne-Viru-
maast teha kuumaastikku, 
tuleb sealne maapõu jätta 
puutumata.

Fosforiit on 
puutumatu ressurss
Alles mõned aastad tagasi 
keskkonnaministriks olnud 
Keit Pentus-Rosimannus kor-
das oma ametiajal üle aasta-
kümnete ametlikult valitse-
nud seiskoha, et fosforiit on 
puutumatu ressurss. Paraku 
näeme, et ärimeeste ajupesu 
on koalitsioonipoliitikute ri-
dades vilja kandnud ja nii 
majandusminister Michal kui 
ka peaminister Rõivas on 
oma poolehoidu fosforiidiuu-
ringute läbiviimiseks juba 
selgelt ka väljendanud.
Uuringute läbiviimisest on 

muidugi räägitud varemgi, 
kuid kunagi enne pole see va-
litsuse tasandil toetust leid-
nud. VKG kui eraettevõte tah-
tis mõni aeg tagasi fosforiiti 
uurida, kuid rahva vastuseisu 
tõttu luba ei saadud. On sel-
ge, et kui eraettevõte teostaks 
oma kulu ja kirjadega kalleid 
uuringuid, oleks tal ka õigus-
tatud ootus kaevandamisele. 
Seega kannavad tänased uu-
ringud eesmärki luua ette-
kääne Lääne-Virumaal mas-
siliste kaevandamistega pih-
tahakkamiseks.

Juba rikutud elukesk-
konda hiljem ei taasta
Peaminister Taavi Rõivas on 
sõnanud, et uuringuid on va-
ja kasvõi selleks, et kindlalt 
väita, et tänane tehnoloogia 
ei võimalda veel kaevandami-
sega alustada. Kuid mis saab 
siis, kui uuringud toovad vas-
tupidise kindluse? Karta on, 
et kindlustunne kaevandami-
se alustamiseks võib tulla pii-
savalt hägune, mis võimal-
daks siiski töödega peale ha-
kata. Hiljem, kui kaevandus-
tööd on juba täies hoos ja 
Lääne-Virumaa kuumaasti-
kuks muudetud, võib kunagi-
si otsustajaid, kes siis juba 
ammu haljal oksal peesita-
vad, tulutult kiruda.
Kaevandajad võivad oma 
kontseptsiooni maha müüa 
võimatu lubadusega kesk-
konda mitte kahjustada, sest 

neil on kasutada kõige uuem 
tehnoloogia. Reaalsuses on 
taoliselt kaevandatud fosfo-
riiti raske müüa, sest 
omahind tuleks liialt kõrge. 
On tõenäolisem, et keskkon-
naküsimused ning protestid 
surutakse tuimalt maha ja 
alustatakse lauskaevandami-
se ja elukeskkonna hävitami-
sega.

Ahnus algatab 
protestilaine
Eksisime, kui sinisilmselt us-
kusime, et 80ndatel lahvata-
nud fosforiidisõda Eesti aja 
taassaabumisega igaveseks 
unustustehõlma vajus ja 
enam iial virumaalasi kimbu-
tama ei kipu. Aastakümnete-
ga taastasime küll omariiklu-
se, vahetusid valitsused, kuid 
üks asi ajas siiski ei muutu – 
võimumeeste ahnus oma 
rahva arvelt hõlptulu teenida.
Julgen siiski ennustada, et 
plaan Virumaal fosforiiti kae-
vandada kukub valitsusel lä-
bi, sest rahvas, erinevalt koa-
litsioonipoliitikutest, ei ole 
valmis oma kodumaad maha 
müüma. Kui aga plaanidega 
sellest hoolimata jõuga ja tee-
rullimeetodil edasi minnakse, 
saab ka rahva vastus protesti-
dena vägev olema!

Siret Kotka,
Riigikogu maaelukomisjoni 

aseesimees

Virumaa uue fosforiidisõja ootuses
Terves kehas terve vaim
Üha enam räägitakse üldise füüsilise aktiivsuse ja tervises-
pordi kasulikkusest meie kehale ning meelele. Ent kui palju 
eestlased sellealaseid üleskutseid kuulda võtavad ning mil-
lised võimalused ja eelistused neil on?
Vahetasime Kuulutaja toimetuses omakeskis kogemusi ja 
arutlesime erilaadi kehaliste tegevuste mõju üle.
Inimesele loomuomast aktiivset liigutamist ning sportimist 
ei saa pidada samaväärseteks, kuid mõlemad on vajalikud.
Kontoritöötajad kasutavad päeva jooksul oma lihaseid kor-
dades vähem, kui seda on läbi aegade teinud talupidajad ja 
maainimesed. Piisav liikumine, paremal juhul värskes õhus, 
mõjub aga hästi – seda ütleb meile ka hilisem enesetunne. 
Jalutuskäike värskes õhus soovitatakse ka stressi raviks, 
miks mitte proovida olukorda samal meetodil ennetada?
Meie meeskonna liikmed on küllaltki aktiivsed tervisespor-
di harrastajad – kes ujub, kes jookseb, kes käib jõusaalis.
Trenni tehakse erinevatel põhjustel- ühed tahavad kaalu 
langetada, teised tugevaid lihaseid, kolmandad head tervist. 
Toitumisteadlased ning treenerid kutsuvad inimesi üles 
päevas vähemalt poole tunni jooksul sportima. Siinkohal 
mõeldakse sellist aktiivset liigutamist, mis südame löögisa-
gedust tõstaks. Lihtsamini öeldes tuleks 30 minuti vältel te-
ha sellist trenni, mis higiseks ajab. Mõõdukas treening soo-
dustab seedimist ning annab hea enesetunde.
Siinkohal peab aga teadma, mida täpselt teed. Valesti tree-
nimine võib mõjuda laastavalt. Tänase Kuulutaja kaheksan-
dalt leheküljelt saate täpsemalt lugeda valesti sooritatud 
jõutreeningu mõjudest.
Tahaksime kutsuda teid üles rohkem kasutama võimalusi, 
mis igapäevaselt avanevad. Vahel võib tööle autoga sõitmise 
asemel jalutada ja lifti asemel treppi kasutada. Või veelgi 
parem, lõhkuge vanaema talvepuud ära või minge nädala-
vahetusel matkama.
Kui vähegi aega ja jõudu jätkub, siis ei teeks paha analüüsi-
da treeningvõimalusi, mis eelistuste, rahakoti ning enne-
kõike igaühe vajadustele vastaksid.

Kuulutaja
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Rakvere Pauluse kirikut on 
sakraalhoonena kasutatud 
vaid kümmekond aastat.
Alar Kotli projekteeritud kiri-
ku ehitust alustati 1937. aas-
tal ja see kerkis praeguse nn 
gümnaasiumi ringtee äärde, 
mis toonases Rakvere gene-
raalplaanis pidi kujunema 
linna keskväljakuks. Ehitus-
töö jäi aga rahapuudusel ka-
heks aastaks seisma.

Tegutses rohkem spor-
dihoone kui kirikuna
1939. aastal õnnestus tööde-
ga jätkata ja 1940. aasta juu-
nis, vahetult enne punast rii-
gipööret kirik pühitseti, ehkki 
hoone polnud veel valmis – 
seda ei jõutud krohvida, ehi-
tamata jäid ka kaks tornikiiv-
rit ning kantseleiruumid.

Sõjas hoone kannatada ei 
saanud ja Rakvere Pauluse 
kogudus kasutas seda 11 aas-
tat. 1951. aastal andis aga 
Rakvere Täitevkomitee kiriku 
üle spordiühingule Kalev, kes 
võttis selle kasutusele spordi-
hoonena. Õnneks hoidsid 
sportlased seda heapereme-
helikult.
Pärast Eesti taasiseseisvumist 
sai kogudus hoone tagasi, 
kuid selle kasutamist jätkati 
spordisaalina. 2007. aastal 
tekkis Rakvere linnal idee ehi-
tada Pauluse kirik ümber Ar-
vo Pärdi kontserdimajaks. 
Kogudus ei soovinud toona 
hoonet müüa, aga oli nõus 
andma linnale hoonestusõi-
guse lepingu, kui sinna tõesti 
kontserdimaja oleks rajatud.
Vaatamata sellele, et toimus 

Kolmainu kogudus pakub 
Rakvere linnale Pauluse kirikut
EELK Rakvere Kolmainu kogudus tegi Rakvere lin-
nale ettepaneku, et viimane ostaks ära koguduse-
le kuuluva kinnistu aadressil Võimla 1 ehk Pauluse 
kiriku. Kuigi müügihind on soodne (80 000 eurot), 
ei rutta linn tehingut sõlmima: enne on vaja ära ot-
sustada, mida mõistlikku oleks selle hoonega pea-
le hakata.

Aivar Ojaperv

ka arhitektuurikonkurss, jäi 
asi rahapuudusel siiski poole-
li. Pauluse kirikukogudus on 
endiselt hoone omanik, kuid 
seda kasutab linn, rentides 
ruume avatud noortekesku-
sele ja spordikooli maad-
lusosakonna trennisaaliks.
„See teema tuli esmakordselt 

jutuks umbes pool aastat ta-
gasi,“ lausus Rakvere linna-
pea Mihkel Juhkami. „Kogu-
duse nõukogu kompas n-ö 
maad ja avaldas soovi hoone 
võõrandada, kuid hind oli 
suurem kui nüüdses pakku-
mises.“
„Meile üsna ootamatult jõu-

dis 15. aprillil linnavalitsusse 
kiri juba konkreetse pakku-
misega,“ jätkas linnapea ja li-
sas otsekoheselt, „Linnal selle 
asja suhtes seisukoht puu-
dub. Kui volikogul on konk-
reetne mõte võimalik ost mõ-
ne projektiga siduda, siis on 
asjal mõte olemas, kui aga 

hoonele rakendust pakkuda 
pole, siis ei näe ma ka ostmi-
sel mõtet.“

Kontserdimajaks 
vist enam ei sobi
Juhkami jutt viitab asjaolule, 
et idee ehitada Pauluse kirik 
Pärdi kontserdimajaks on si-
suliselt maha maetud. Esiteks 
seadnuks olemasolev hoone 
piirid publikule – optimistli-
ku hinnangu kohaselt mahtu-
nuks sinna maksimaalselt 
400 pealtvaatajat ja näiteks 
täiskoosseisus sümfooniaor-
kester poleks samuti lavale 
mahtunud. Teiseks on viima-
se kümne aasta jooksul Rak-
vere kontserdimajale paku-
tud mitu asukohta, neist üks 
keskväljakule Laada tänava 
äärde, mis linnaehituslikult ja 
linna arengu seisukohalt on 
palju sobilikum.
Rakvere volikogu teemat siis-
ki päevakorrast päris maha ei 
võtnud. Aseesimees Alek-
sandr Holst: „Ootame ära kõi-
gi fraktsioonide ja valimislii-
tude seisukoha. Kui ostmine 
millegagi siduda, siis see 
võiks olla kultuur ja sport, 
seega tuleks teema selle vald-
konna inimestega arutada.“
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Politseitöö on ettearva-
matu ja seda eriti täna-
val töötavate patrullpo-
litseinike jaoks. Nad ei 
tea kunagi, millised 
ohud võivad väljakutsel 
ees oodata.

Kaius Mölder

Süütuna näiv külamees võib 
haarata kirve või paadunud 
retsidivist vastupanu osuta-
da. Vahel võib tekkida küsi-
mus, kas väljakutsele sõitva 
patrullisekipaa�zhi kahest 
ametnikust piisab, et suurele 
märatsevale kambale vastu 
astuda. Paljudes piirkonda-
des pole igal ajahetkel võima-
lik appi kutsuda eriväljaõppe 
saanud kiirreageerijaid ning 
toime peab tulema olemas-
olevate jõududega.

Sagedased rünnakud
Väiksemaid rünnakuid polit-
seinike vastu tuleb ette üsna 
sageli. Pealinna suurima kuri-
tegevusega piirkonda teenin-
dava jaoskonna juhi Kaido 

Saarniidu sõnul tuleb selli-
seid juhtusid kuus ette um-
bes kolm korda. „Kui meedia 
korjab üles ainult suuremad 
juhtumid, siis ei saa öelda, et 
selliseid väljakutseid muidu 
vähe oleks,“ rääkis Saarniit. 
Reeglina saadakse sellised 
vastuhakud kiiresti kontrolli 
alla ja viimasel aastal midagi 
drastilist juhtunud ei ole.
Politsei käitumine vastuhak-
kajatega on resoluutne. Rün-
daja peetakse kahtlustatava-
na kinni, isiku suhtes alusta-
takse kriminaalmenetlus ja 
politsei taotleb tema vahi alla 
võtmist. Viimased juhtumid 
on saanud lõpplahenduseks 
ka vanglakaristuse. „Tegemist 
on väga tõsise teoga ja kui 
vaadata ründajate tausta, siis 
nad on sageli seadusega pa-
huksis,“ ütles Saarniit.
Samas ei saa jaoskonna juhi 
sõnul teha ründaja profiili 
osas üldistusi, kõik oleneb 
seltskonnast, kellaajast ning 
sellest, kas ollakse joobes või 
mitte.
Viimane tõsisem juhtum, kus 
riigi esindajate vastu lugupi-
damatult käituti, leidis aset 

möödunud aasta sügisel, kui 
politsei pidi kirvega mehe 
rünnaku tõrjumiseks kasuta-
ma teenistusrelva. Toona teh-
ti ründaja suunas mitu lasku 
ning üks kuul tabas agressiiv-
set meest õlavarde.
Meedia vahendusel tuli avali-
kuks ka Viljandimaal toimu-
nud vahejuhtum, kui kohale 
sõitnud patrull jäi purjus ja 
sõnakuulmatu seltskonna 
ohjeldamisel hätta. Viis polit-
seinikku said samas vahejuh-
tumis vigastada, kui kamp 
noorukeid ametnikke aialip-
pidega ründasid.

Jalaga näkku
Rakvere politseijaoskonna 
menetlusteenistuse vanema 
Key Paju sõnul Lääne-Viru-
maal nii ekstreemseid juhtu-
meid registreeritud ei ole, 
kuid sel aastal on alustatud 
kolm menetlust.
Neist kahel juhul on algata-
tud kriminaalmenetlus, tegu 
oli konkreetselt politseiniku 
löömisega.
Esimese juhtumi puhul tabati 
autoroolist purjus juht, kes 
dokumentide vormistamise 

käigus tungis politseiametni-
kule kallale ja lõi teda. Teise 
juhtumi puhul paigutati ühte 
naisterahvast politseikongi 
ning selle käigus lõi naine po-
litseinikku jalaga näkku.
Paju sõnul on naisterahvad 
kohati isegi agressiivsemad ja 
ettearvamatud kui mehed. 
„Juhtumeid on kindlasti roh-
kem, kuid nende puhul ei ole 
politseinik tundnud valu või 
saanud nähtavaid vigastusi,“ 
kommenteeris Paju.
Politseinik annab igale juhtu-
mile oma subjektiivse hin-
nangu ja iga väiksemat rüse-
lemist ei saa pidada veel vas-
tuhakuks. Saarniidu sõnul te-
hakse suuremate juhtumite 
puhul põhjalik analüüs. Sa-
muti koolitatakse politseinike 
rünnakuid adekvaatselt hin-
dama ja vastavalt ka enneta-
ma. „Politseinik on siiski sea-
duse esindaja ja rünnates 
mundrikandjat, rünnatakse 
otseselt riiki,“ ütles Saarniit 
lõpetuseks.
Politseiniku ründamine võib 
endaga kaasa tuua kuni viie 
aasta pikkuse vanglakaristu-
se.

Möödunud nädalal sat-
tus Maksu- ja Tolliameti 
liikuvkontrolli rühm pea-
le omapärasele leiule, 
kui peatas kontrolliks 
Kohtla-Järvelt Tallinnas-
se teel olnud sõiduki. 
Masinast leiti 20 kanist-
rit, milles oli kokku sa-
da liitrit salaalkoholi.

Kaius Mölder

Tollikorralduse osakonna ju-
hataja asetäitja Tiit Kõluvere 
sõnul näitas kiirtest, et tege-
mist oli omavalmistatud um-
bes 30protsendilise kanguse-
ga pruuni värvi alkoholiga, 
mis meenutas brändit. „Sala-
kaup oli nii kaubandusliku 
välimuse kui kvaliteedi poo-
lest kõvasti üle keskmise tase-
me, millega oleme tavaliselt 
harjunud jooke leidma,“ lisas 
Kõluvere.
Sõiduk oli teel Soome ning 
eeldatavasti oligi kogu kraam 
mõeldud naaberrahvale tu-
rustamiseks. Kõluvere kinni-
tusel oli autoroolis brändiäri 
eestvedaja ise, Ida-Virumaalt 
pärit keskealine meesterah-
vas. Ta elas juba aastaid Soo-
mes, kuid aeg-ajalt külastas 
ka kodukanti. „Seal pani ta 
oma aparaadid tööle, tegi joo-
gid valmis ning toimetas val-
mistoodangu üle lahe, kus te-
da kliendid juba ees ootasid,“ 

Arutleti maakonnaliinide 
riigieelarvelise toetuse mahu üle
23. mail toimus Tallinnas Maanteeameti ühistranspordi 
osakonnas arutelu Lääne-Viru maakonnaliinide riigieelar-
velise toetuse mahu üle 2016. aasta teiseks poolaastaks. Esi-
mesel poolaastal oli toetuse summaks 516000 eurot. „Taot-
lus on esitatud. Teisel poolaastal loodame saada samasse 
suurusjärku kuuluva summa või natukene rohkem,“ ütles 
Lääne-Viru maavalitsuse arengu- ja planeerimisosakonna 
vanemspetsialist Martin Keskküla.
Toetussummat kasutatakse olemasolevate bussiliinide käi-
gushoidmiseks. Uute liinide avamist lähiajal plaanis ei ole, 
küll aga laieneb maakonna bussiliinide võrk suletud kom-
mertsliinide asendamise kaudu. „Reisijate arv väheneb ja 
kommerts- ning kaugliine suletakse,“ rääkis Keskküla. „Kui 
liin suletakse, võib see paljudele inimestele probleeme val-
mistada.“
Ta tõdes, et sellisel juhul tuleb välja selgitada, kas liini sulge-
mine mõjutab kohalikke elanikke ,ning vajadusel otsida la-
hendusi maakonnaliinide toel.
Näiteks asendati veebruaris varem toiminud Avinur-
me-Rakvere-Tallinna bussiliin Avinurme-Rakvere-Avinur-
me maakonnaliiniga. Tallinnasse saavad vastava liini kasu-
tajad ümberistumisega.
Riigieelarvelise toetuse arutelul oli kõne all ka Rakve-
re-Mustvee liini asendamine.

Liisi Kanna

Pensioniühistu Tuleva võitleb 
kõigi pensionikogujate eest
Tuleva pensioniühistu, millest mõned nädalad tagasi ka 
Kuulutaja veergudel juttu oli, tegi 23. mail rahandusminist-
rile Sven Sesterile ettepaneku vähendada pensionivalitseja-
te tasusid.
Ametlikus pöördumises tegi Tuleva ettepaneku kaotada 
pensionifondi vahetamistasu, milleks täna on 1 protsent 
kogutud pensionist. Ühistu hinnangul on ebaõiglane küsi-
da pensionikogujalt lisatasu, kui ta soovib lahkuda halva 
tootlusega fondist, seda enam, et sisuliselt ei kaasne lahku-
misega eraldi kulusid.
Lisaks soovitati kaotada piirangud, mis keelavad teistes Eu-
roopa Liidu liikmesriikides registreeritud pensionivalitseja-
tel teenuse osutamise Eestis.
Tuleva eestvedajate arvates on praegune tasude vähenemi-
se tempo ebapiisav. Näiteks väheneb pensionivalitsejate ta-
su praeguse tempo korral keskmiselt 0,8 protsendini alles 
10 aastaga, kuid Tuleva hinnangul oleks selline langus või-
malik juba 2017. aastal.
Tuleva juhatuse liikme Tõnu Peki sõnul on pensionikogujad 
mitmele Eesti pangale suurimaks tuluallikaks ning seetõttu 
ei ole konkurentsi suurendamine olnud nende huvides. 
“Pensionikogumise maailm on viimaste aastatega palju 
muutunud ning ka Eesti pensionikogujatele saaks täna pak-
kuda soodsamaid ja läbipaistvamaid valikuid,” ütles ta.
„Proovime siis sellist varianti,“ kommenteeris Pekk kirja-
saatmist Facebookis. „Võibolla ei olnud keegi seni lihtsalt 
Rahandusministeeriumile meelde tuletanud, et meie pen-
sioniraha valitsemise hinda võib langetada nüüd ja kohe, 
mitte 10 aasta pärast. 1000 pensionikogujat on nüüd oma 
soovi avaldanud.“
Kirja läkitamise eesmärk on suurendada konkurentsi pen-
sionivalitsejate seas ning säästa Eesti pensionikogujatele 
kuni 20 miljonit eurot juba järgmisel aastal.
Tuleva on Eesti pensionikogujate ühistu, mis koondab oma 
liikmeid pensionivara kogumiseks parimatel tingimustel 
ning seisab pensionikogujate õiguste eest laiemalt. Mai al-
guses asutatud ühistuga on ühinenud tänaseks rohkem kui 
tuhat inimest. Ühistu eesmärgiks on jõuda lähikuudel 3000 
liikmeni.

Katrin Kivi

Suitsev aku tekitas segadust
Esmaspäeval kella 9 ajal said päästjad väljakutse, et Rakve-
res Võidu tänaval tossab auto. Kohale sõitis Rakvere pääste-
komando meeskond, kuid kaks naist, kes alustasid oma 
päevatoimetusi sõiduautoga Peugeot, olid olukorra juba 
kontrolli alla saanud. Selgus, et sulama oli hakanud 
akuklemm, mis ajas kapoti alt suitsu välja, tehes naised mu-
relikuks. Päästjad kontrollisid olukorra veel kord üle, ohtu 
enam ei tuvastatud ning päästjad lahkusid sündmuskohalt.

Kaius Mölder

Politseinikke ründavad agaralt ka naised

Mees valmistas 
välisturule võltsbrändit

Autost avastati suur kogus võltsbrändit. 
Foto: MTA

kergitas Kõluvere „ärimehelt“ 
saladuseloori.
Tollitöötajate jaoks oli tege-
mist täiesti tundmatu inime-
sega ning kinnipidamisel oli 
mehe esimeseks küsimuseks, 
mis karistus teda ees ootab. 
Osakonna juhataja asetäitja 
ütles selgituseks, et kuna te-
gemist oli arvestatava koguse 
alkoholiga, siis järgneb krimi-
naalkaristus kuni kolmeaas-
tase vangistusega.
Sellise välisturule mõeldud 
omatehtud alkoholi leidmine 
tuli kogenud tollitöötajatele 
üllatusena. „Toodang oli väga 
kvaliteetne, tavapärased leiud 

võib liigitada enam-vähem 
solgi nime alla, mis on toode-
tud käepäraste vahenditega 
ning teadmata päritolu lähte-
ainetest,“ selgitas Kõluvere.
Ta tõdes, et Maksu- ja Tol-
liamet on viimasel ajal oma 
fookuse seadnud idapiiri 
poole ning liikuvkontrolli 
rühmad on üsna sagedased 
külalised nii Ida- kui Lää-
ne-Virumaal. Kogu piiriäärne 
salakaubandus seisabki kol-
mel põhilisel tootel, milleks 
on alkohol, sigaretid ja kütus. 
„Mida lähemal on piir, seda 
rohkem mõjutab sealne kau-
bandus piiriäärseid regioo-

ne,“ selgitas juhataja asetäit-
ja.
Samas kui mõned aastad ta-
gasi moodustas salasigaretti-
de osakaal Eestis peaaegu 
veerandi, siis hetkel on see 
langenud 12 protsendini. Sa-
lakaubanduses mängib suurt 
rolli töötute suur arv ning 
seal, kus on nõudlus, on ka 
pakkumine. Lausa 46 prot-
senti salasigarettide müüja-
test on Maksu- ja Tolliameti 
püsikliendid. Nendega käib 
pidev töö, kuid kahjuks pöör-
duvad nad oma tegevuse 
juurde tagasi.
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Noortalunike võistlus 
peeti tänavu maha juba 
16. korda. Kolmanda ko-
ha saavutas Lääne-Viru-
maalt Rastla külast pä-
rit noormees Meelis 
Lindret.

Liisi Kanna

Esikolmikusse jõudsid Järva-
maa Kutsehariduskeskuse 
õpilased. Võidu noppis teisel 
kursusel õppiv Dirgis Jõemaa, 
talle järgnes teist aastat kut-
sekoolis õppiv Jessica Kull.
Kolmandaks platseerus meie 
maakonna poiss Meelis Lind-
ret, kes on 17aastane ning 
õpib esimesel kursusel põllu-
majandustöötajaks. „Põllu-
majandus on südameläheda-
ne ja olen sellega eluaeg kok-
ku puutunud,“ põhjendas 
noormees oma erialavalikut.

Hea kogemus
Noortaluniku võistlus sai al-
guse 16 aastat tagasi toonase 
Põllumajandusministeeriumi 
ja kutsekoolide koostöös. Jär-
vamaa Kutsehariduskeskuse 
põllumajandusõppe osakon-
na juhataja ning võistluse 
korraldaja Külli Marrandi lei-
dis, et selline mõõduvõtt on 
ennekõike oluline osalejate 
jaoks. „Õpilased saavad vaba-
riiklikul tasemel mõõtu võtta 
ja oskused proovile panna.“
„Võistlus oli huvitav, sai hea 
kogemuse,“ arvas kolmanda 
koha omanik. Ülesanded te-
ma sõnul rasked ei olnud. 

„Minu lemmikud olid kaks 
ala, kus traktoriga sõita tuli. 
Need ülesanded läksid päris 
hästi,“ sõnas Meelis Lindret. 
„Kolmas koht üllatas, sest 
sain ainult ühe alavõidu.“

Kümme võistlusala
„Läbi aegade on kavas olnud 
traktori täpsussõit ja põllu-
tööriistade haakimine trakto-
rile, sammudega põllu suuru-
se ning veise eluskaalu mää-
ramine,“ selgitas Marrandi.
„Pikka aega on korraldatud 
ka ajalooliste tööriistade 
tundmise ja viljakottide kaa-
lumise alavõistlust. Lisaks 
võeti mõõtu koduloomade ja 
–lindude sõnniku tundmises 
ja lüpsimasina hoolduses.“
Uuemate aladena tõi Marran-
di välja või purgis valmista-
mise ja lillede istutamise 
võistluse, samuti külvinormi-
de arvutamise.
Alade valik ja väljatöötamine 
toimus Marrandi sõnul Ma-
aeluministeeriumi, õpetajate 
ning teiste võistluse läbivii-
misel kaasa lööjate koostöös.
„Võistlus propageerib põllu-
majandust ja meedia suure-
nenud tähelepanu on igal ju-
hul tunnustus põllumajan-
duslikule haridusele,“ rõõ-
mustas Marrandi.
Lisaks kutsevõistlusele viidi 
Türi lillelaadal läbi vippide 
viljavõistlus, kus kümme tun-
tud inimest viiel võistlusalal 
jõudu katsusid. Vürtsi lisas ka 
igamehe jõukatsumine, mille 
käigus laadakülastajad võistu 
kartuleid noppisid. 
Kompleksvõistlusel osalesid 

ka Olustvere Teenindus- ja 
Majanduskooli õpilased ning 
üks Eesti Maaülikooli tudeng. 
Iga kool esitas oma võistlejad. 
„Meie valime välja kõige tub-
limad õpilased, kes võistlema 
võiksid minna. Loomulikult 
peavad nad ise ka soovi aval-
dama,“ rääkis Marrandi.

Kaks nädalat 
harjutamiseks
Järvamaa Kutsehariduskes-
kus viib kahe nädala jooksul 
enne võistlust läbi ka spet-
siaalseid ettevalmistustunde. 
„Sel aastal muutsime treenin-
gud avalikuks. Kes oma kooli 
juures harjutada ei saanud, 
see võis meie juurde tulla. 
Näiteks maaülikooli võistleja 
käis siin harjutamas,“ kirjel-
das korraldaja.
Võistlusest olid osa võtma 
oodatud ka kooliväliseid kuni 
40aastased noortalunikud. 
„Kahjuks pole neid veel endi 
hulgas näinud. Mõistan, et 
võistlus toimub kibekiirel 
põllutööde ajal. Aga see on 
ikkagi vabariiklik kutsevõist-
lus, mitte ainult kooliõpilas-
tevaheline,“ arutles Marran-
di.
20liikmeline zhürii hindas 
kiirust, täpsust ja ülesande 
korrektset sooritamist. „Osad 
alad on lihtsamad, osad üles-
anded eeldavad aga konk-
reetseid teadmisi,“ ütles Mar-
randi. „Näiteks külvinormi 
arvutamiseks pead seda eel-
nevalt õppinud olema. Või 
valmistamisel loevad aga kii-
red käed.“

Noortalunikud võtsid 
mõõtu kümnel alal

Teise koha saavutas Jessica Kull (vasakul) ning kolmandaks platseerus Meelis Lindret (paremal). 
Foto: Sihtasutus Innove

• Rakweld OÜ otsib alumiiniumkee-
vitajat. Kohapeal on võimalus oskusi 
lihvida. Tel 5666 9401

• Otsin ehitustöölisi. Tel 5693 3673

• Otsin töömehi Soome. Töövahendus. 
Tel 5646 7038

•  Vaja n  k a hte  k o g e mu s t e ga 
ehitusmeest eramu sisetöödele. 
Tel 5116 367

• Ettevõte pakub tööd lame- ja viilka-
tuste ehitajatele. Kasuks tuleb eelnev 
töökogemus. Tel 5286 294

• Raum OÜ otsib uste, akende osakon-
da tootmistöölisi, asukoht Rakvere 
Tootmise 6. Tel 5156 342

• Viitna Kõrts otsib kartulikoorijat. 
Transport tagatud Rakverest ja selle 
lähiümbrusest Viitnale. CV saata: 
info@viitna.eu . Tel. 56612288

• Pakume tööd puhastusteenindajatele 
Rakveres. Töö on osalise tööajaga ja 
graafi ku alusel. Kontakttel. 5259 495

• Vajatakse koduabilist. Tel 5618 6714

• Vajatakse mittealkohoolikust 
noort pensionäri (mees), kes 
hoolitseks kodu ja koduloomade 
eest. Tasuks elamine ning toit. Tel 
5634 7360

• Viinistu rannaresto pakub 
suvehooajaks tööd kokkadele 
ja kelneritele-ettekandjatele. 
K a n d i d e e r i m i s e k s  s a a d a 
sooviavaldus ja CV aadressile 
rannaresto@viinistu.ee või helista 
53 736 446

•  K a d r i n a  T r i s t v e r e  k o h v i k 
otsib oma kollektiivi kokka ning 
saaliteenindajat. Kandideerimine 
ja lisainfo tristvere@gmail.com ja 
5156451

• Vajatakse C-, E-kat. autojuhti. Nõutav 
autojuhi ametikoolitus. Tel 5305 2600

• Võtame tööle C-, E-kat. autojuhi. 
Kindel marsruut EST-SWED-LV-EST, 
stabiilne töö, kindel palk. Tel 5061 861

• Firma otsib osalise tööajaga C- kat. 
autojuhti. Info tel 5381 9930

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192 
0899

•Kadrina vallas vajatakse lüpsjat 
(torusselüps).  Tehtud töö eest 
korralik palk. Soovitatavalt perekond. 
Elamiseks maja. Tel 5699 0533

• Lüpsja ja karjak on oodatud tööle 
Lääne-Virumaal tegutsevasse farmi. 
Tel 5242 139, 5187 282

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

• 47 a keskeriharid.  energiline 
tehnikaga tuttav mees otsib sügisest 
või ka varem norm. tööajaga tööd 
Rakveres või selle lähedal (koos norm 
töötasuga) CV-ga saab tutvuda CV-
keskuse lehel nr. 487348. Tööle asumise 
aeg kokkuleppel. Tel 5663 7200

• Naine otsib siseviimistlustööd. Tel 
5275 026

• Lihalõikaja ja paberiga lihunik 
otsib tööd. Hinnad kokkuleppel. Tel 
5741 7266

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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MAKO abi OÜ

PAKUME TÖÖD KODUABILINE-HOOLDUSTÖÖTAJALE

SAKSAMAALE

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Lisainfo

MAKO abi OÜ pakub eakatele inimestele koduhooldusteenust nii Eestis kui ka Saksamaal. Omame

usaldusväärset kogemust kodumajapidamise korraldamisel ning vanurite abistamisel. Missioon on

pakkuda kliendile kvaliteetset koduhooldusteenuse terviklahendust Saksamaal ja Eestis, arvestades

iga kliendi konkreetseid individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus.

Eramajas või korteris kodumajapidamise korraldamine

Eaka inimese igapäevane abistamine

Eaka inimese kodu (vajadusel ka aia) korrashoid

Pesu pesemine / triikimine

Kauplusest sisseostude tegemine ja toidu valmistamine

Kasuks tuleb eelnev töökogemus eakatega

Soovitav saksa keele oskus, vähemalt algtasemel

Organiseerimisvõime, otsustusvõime

Hea stressitaluvus

Tasakaalukas ja abivalmis

Kasuks tuleb juhilubade olemasolu

Töötaja tagab omalt poolt :

- vanurile füüsilise ja psüühilise toetuse

- talle usaldatud eaka inimese heaolu

- mõistliku ajalise pühendumuse organisatsioonile

Pakume pikaajalist või tähtajalist koostööd

Töökohta Saksamaal

Majutust eramajas või korteris (töötajale tasuta elamispind ja söök)

Usaldusväärset ja seaduskuulekat töösuhet

Sõidukulude tasumist Saksamaale ja tagasi

Korralist puhkust 28 päeva ja võimaldame 28 päeva palgata puhkust, vastavalt kokkuleppele

Kandideerimiseks saata CV aadressile info@makoabi.ee, CV´le lisada "KAASKIRI" ja võimalusel

foto, lisainfo saamiseks helistada E-R, 56999436 või 56900692, kella 09.00´st kuni 16.00´ni.

Otsime

suvehooajaks Karepa
lastelaagrisse.

Töö on vahetustega
juunikuust

augustikuuni.

Kohapeal
ööbimisvõimalus.

Lisainfo 56277110

KOKKA

Otsime oma meeskonda

Rakveres

TELEFONIMÜÜGI
KONSULTANTE

Töö sobib igas vanuses

inimestele.

Päevane vahetus 9.00-16.30

ja õhtune 16.30-21.00

www.telemarketing.ee

Tel 5887 2220,
327 0023

CV palume saata raivo@reinpaul.ee

Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd

HAKKEVEO AUTOJUHILE
Vajalik eelnev töökogemus

Töö vahetustega (6 p. tööl, 6 p. vaba)

Avalik konkurss

Rakke lasteaia Leevike direktori

ametikoha täitmiseks

Konkursil osalemiseks tuleb kandidaadil esitada:

10. juuniks 2016

1) kirjalik avaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi
motivatsiooni kohta ametikohale asumiseks;

2) elulookirjeldus;
3) kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate

dokumentide koopiad;

Dokumendid tuleb esitada hiljemalt Rakke
Vallavalitsusele, saates need postiga aadressil Simuna tee 10
Rakke alevik Rakke vald Lääne-Virumaa 46301, tuues
eelnimetatud aadressile kohale või saates e-posti teel digitaalselt
allkirjastatult aadressile vald@rakke.ee.

KAS SINA OLED MEIE 
UUS MÜÜGIKONSULTANT?
Rakvere K-rauta kauplus otsib oma meeskonda müügikonsultante.

Kelle peamised tööülesanded on:
• klientide professionaalne ja efektiivne teenindamine;
• kauba vastuvõtmine, ladustamine ja väljastamine;
• kauba korrashoiu jälgimine;
• kaupade paigutamine müügisaali;
• kaupade komplekteerimine.

Edukas kandidaat on hea suhtlemisoskusega ning tahtega klienti kuulata ja aidata, aktiivse ja 
positiivse ellusuhtumisega, korrektne ja aus ning hea eesti, soovitavalt ka vene keele oskusega.

Omalt poolt pakume kaasaegset töökeskkonda, head sissetulekut, väljaõpet ja koolitusi, 
sõbralikku ja toetavat meeskonda, töökohta rahvusvaheliselt tuntud ja kiiresti arenevas ettevõttes.

Töö asukoht: Rakvere kauplus, Tõrremäe küla, Põhjakeskus

Tööle asumise aeg: kokkuleppel, esimesel võimalusel.

Kontakt: Arne Võidula, Rakvere kaupluse juht, arne.voidula@rautakesko.ee

Kui soovid meie meeskonnaga liituda, siis palun saada oma CV aadressil arne.voidula@rautakesko.ee

Rautakesko on Põhjamaade ja Baltikumi juhtiv ehitus- ja sisustuskaubamaja, tegutsedes Soome, Rootsi, 
Eesti, Läti, Leedu, Venemaa ja Valgevene turgudel. Eestis ja Lätis opereerime K-rauta kauplusteketti.  
Meie sooviks on aidata inimestel oma koduunistusi lihtsamalt ellu viia.  www.k-rauta.ee
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OG Elektra peahoones 
Tobia külas avati tööta-
jatele mõeldud jõusaal, 
kus treeneri ametisse 
on asunud Lääne-Viru-
maa Omavalitsuste Lii-
du tegevjuht ja kvalifit-
seeritud treener Sven 
Hõbemägi.

Katrin Kivi

Möödunud nädalal, vahetult 
enne esimest ringtreeningut 
püüdis Kuulutaja toimetus 
vast valminud jõusaali uksel 
kinni treeneri Sven Hõbemä-
gi ja uuris, mis teoksil.

Mitmekülgne treening
„Mina olen küll rahul, see on 
hea näide, kuidas tööandja 
oma töötajate tervisesse pa-
nustab ja loob selleks väga 
head tingimused,“ ütles Hõ-
bemägi küsimuse peale, mida 
ta kõne all olevast saalist ar-
vab. „Olen algusest saadik ol-
nud selle projekti loomise 
juures. Alguses me nii ambit-
sioonikad polnudki, eesmärk 
oli luua võimalused mitme-
külgseks treeninguks. Nii et 
saal sai mitmekesisem, kui 
algselt plaanitud, ja on kind-
lasti Lääne-Virumaa parema-
te seas.“

Hõbemägi rääkis, et on tree-
neriametit pidanud üle küm-
ne aasta. „Minu põhitöö on 
Lääne-Virumaa Omavalitsus-
te Liidus, treenerina töötan 
hobi korras ja õhtuti,“ selgitas 
ta. „Minu kutsumus on muu-
ta inimesi teadlikumaks: kui-
das trenni teha, milliseid 
koormusi valida, kuidas toi-
tuda ja taastuda.“
Treeneri kutsekvalifikatsiooni 
omav Hõbemägi selgitas, 
miks istuv elustiil on halb. 
„Pidevalt istudes suureneb 
koormus lülisambas olevatele 
diskidele umbes 2 korda ja 
diskide ainevahetus häirub, 
mille tulemuseks on seljahä-
dad ja ebamugavustunne lii-
kumisel. Seega on hädavaja-
lik, et inimene liiguks iga 
päev vähemalt 30 minutit jär-
jest või 3-4 korda nädalas 
tund korraga, tehes endale 
meelepärast trenni.“
„Väga tähtis on, et treening 
oleks võimalikult mitmekülg-
ne. Kui valida treening jõu-
saalis, siis panen südamele, et 
lihaseid tuleb treenida komp-
leksselt. See tähendab seda, 
et kui treenida ainult kõhuli-
haseid ja jätta treenimata ala-
seljalihased või kui treenida 
rinnalihaseid ja jätta treeni-
mata ülaseljalihased, siis lä-
heb rüht valeks. Lisaks sellele, 
et keha on proportsioonist 
väljas, tekivad alaseljavalud ja 

OG Elektra jõusaal võimaldab mitme

muud vaevused.“

Kvalifikatsioon on tähtis
Neile, kel teadmised õige 
treeningu ülesehitusest puu-
duvad, soovitab Hõbemägi 
treenida väljaõppinud juhen-

daja käe all. „EOK (Eesti 
Olümpiakomitee) kutsekvali-
fikatsioon on garantii, et tree-
ner on teinud vastavad kut-
seeksamid ja koolitab ennast 
pidevalt. Ta teab soovitada, 
milliseid harjutusi, kuidas te-

ha, paneb paika treeningup-
laani, arvestab sinu eesmär-
kidega jne.“
„Treener aitab valida ka õige 
treeningukoormuse - tree-
ning ja taastumine peavad 
olema paigas – vastasel juhul 

ohustab ületreening ja moti-
vatsioon kaob,“ jätkas Hõbe-
mägi. „Soovitan alati uurida 
treeneri tausta. Eriti peaksid 
seda tegema lapsevanemad, 
kes soovivad oma lapse pan-
na treeningrühma. Kui laps 
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kesist treeningut
nud on eksiarvamus, et valu-
sate lihastega tuleb trenni 
peale teha. Tegelikult tähen-
davad valusad lihased, et 
need pole treeningust taastu-
nud või tugeva valu korral on 
olnud treeningukoormus lii-
ga suur. Samas peaks teadma, 
et treening on teadlik keha 
kahjustamine, et saavutada 
arengut, aga seda peab tege-
ma teadlikult ja eesmärgista-
tult. Olenevalt eelnevast pin-
gutusest vajavad lihased pi-
gem puhkust või mõõdukat 
liigutamist kui intensiivset 
treeningut.“

Asjaolude 
kokkulangemine
Milleks OG Elektrale jõusaal? 
„Jõusaali valmimine on pal-
jude asjaolude kokkulange-
mise tulemus,“ selgitas ette-
võtte personalijuht Toivo Mu-
rakas. „Möödunud aasta lõ-
pus tegi meie ettevõtte Töö-
keskkonnanõukogu ettepa-
neku juhatusele otsida lahen-
dusi töökeskkonna riskiana-
lüüsist tulenevate ohtude vä-
hendamiseks. Samal ajal koli-
sime koosolekute ruumi üm-
ber uuele büroopinnale ja 
tekkis küsimus, milleks kasu-
tada vabanenud ruumi. Ette-
võtte omanik Oleg Gross pai-
gutas sinna mõned oma isik-
likud treeningvahendid. Ja 
mina treenisin Siriuse spordi-

klubis ning tutvusin lähemalt 
Sven Hõbemägiga.“
„Ideest teostamiseni kulus si-
suliselt kolm kuud,“ jätkas 
Murakas. „Küsisin nõu Hõbe-
mägi käest. Arutasime, milli-
seid seadmeid oleks mitme-
külgseks treeninguks vaja. 
Algselt oli plaan seadmed tel-
lida Hiinast, aga millegipärast 
viivitasin: seadmed maksa-
vad palju ja tulevad nii kau-
gelt, ei tahtnud riskida. Ju-
huslikult sattusin OÜ Hantel 
kodulehele ja selgus, et  see 
firma toodab Haapsalu külje 
all jõusaalivarustust. Ka hin-
nad olid mõistlikud. Koostöö 
nendega oli sujuv ja meeldiv.“

Rahulolev personal
Ka Kuulutaja toimetuse esin-
dajad olid esimesel rühma-
treeningul 19 osaleja seas. 
„Nii vägev oli,“ kommentee-
ris Kuulutaja küljendaja Ma-
rimai Kesküla. „Guugeldasin 
pärast treeningut, et lihaste 
kohta rohkem teada saada. 
Kindlasti lähen veel.“
Ka OG Elektra kinnisvarahal-
dur Kertu Olu oli treeningust 
vaimustuses. „Olin täitsa löö-
dud, kui kuulsin, et järgmises 
rühmatreeningus on kõik ko-
had täis.“
Jõusaal on avatud iga päev 
10-21 ja mõeldud vaid OG 
Elektra töötajate tervise 
edendamiseks.

satub isehakanud treeneri 
käe alla, siis on hiljem sageli 
väga raske midagi paranda-
da.“
„Lihased vajavad taastumi-
seks aega ja koormust tuleb 
tõsta järk-järgult. Laialtlevi-

Foto: Toivo Murakas

Kadrinas tegutseva ettevõtte 
HAKA Plast OÜ tegevjuhi 
Kaul Augasmägi initsiatiivil ja 
mitmete koostööpartnerite 
kaasabil toimub 28. mail Kad-
rina Keskkooli staadionil teist 
aastat järjest omalaadne ülla 
eesmärgiga sportlik jõukatsu-
mine.
Jätkatakse mullu alguse saa-
nud traditsiooni, kus osalejad 
läbivad kaitseväe üldfüüsilise 
testi, mida paljud kutsuvad 
suupärasemalt NATO testiks.
Mõõduvõtt koosneb kolmest 
alast - kahe minuti jooksul 
toenglamangus käte kõverda-
mine, kahe minuti jooksul se-
lili lamangust istesse tõusmi-
ne ning 3200 meetri jooks.
Sama test on kasutusel Kõr-
gema Sõjakooli sisseastumis-
katsetel, samuti sooritavad 
seda kaitseväes nii ajateeni-
jad kui tegevväelased.

HAKA Plasti kollektiivi mees-
liikmed läbisid testi mullu in-
dividuaalvõistlusena, kuhu 
kaasati mõned külalised. Üri-
tus õnnestus igati ja see ot-
sustati aasta hiljem korralda-
da võistkondliku mõõduvõ-
tuna.
Kaasa on lubanud teha triat-
loniklubi 21CC, kes paneb 
välja nii meeste, naiste kui ka 
noorte tiimi. Esimeste hulgas 
komplekteeris neljaliikmelise 
võistkonna Kaitseliidu Viru 
malev.
Võistkonnad on kirja pannud 
ka Kadrina Keskkool, Rakvere 
kergejõustikuklubi ViKe, tark-
varafirma Codeborne, mõis-
tagi HAKA Plast jpt. Kahe 
võistkonnaga on lubanud 
välja tulla Eestis viibivad 
Ameerika Ühendriikide sõdu-
rid.
Korraldajad rõhutavad, et 

sportliku ürituse eesmärk po-
le üksnes selgitada konkreet-
se võistluse võitjat, vaid pöö-
rata tähelepanu ning panna 
alus Kadrina Noorsportlaste 
Fondile.
Kõik ettevõtted ja eraisikud 
saavad anda oma panuse, te-
hes annetuse SA Kadrina 
Spordikeskus arveldusarvele 
EE292200221062033454. Sel-
gitusse tuleb märkida „Kadri-
na Noorsportlaste Fond“.
Võistkondliku NATO testi al-
gus on kell 10. Tasuta ürituse 
raames toimub ka 2-5 aastas-
te põnnide 100 meetri ja 6-10 
aastaste laste 400 meetri 
jooks.
Vahepausidel aitavad tuju 
hoida Cadencia tantsurühm 
ja Kadrina Pasunakoor.

Margus Martin

HAKA Plast OÜ toetab noorsportlasiHAKA Plast OÜ toetab noorsportlasi

Foto: Rein Sikk
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Rakvere Targas Majas 
toimus ressursisäästu-
konkursi Negavatt su-
perfinaal. Võitjaks ning 
10000 euro suuruse toe-
tuse saajaks valiti võist-
kond „Karbiketrajad“.

Liisi Kanna

Negavatt on energia- ja res-
sursisäästukonkurss, kuhu 
oodatakse tudengite nutikaid 
projektiideid, mis aitavad vä-
hendada ressursi- ja energia-
kulu nende ülikoolis. Tänavu-
sele konkursile kandideeris 
55 meeskonda, kellest küm-
me finaalis võistlesid. Lõpp-
võistlusele eelnes projektii-
deede testimine, mille kulgu 
ka finaalis tutvustati.
Võitjaks valiti Tartu Ülikooli 
meeskond „Karbiketrajad“, 
kelle projekt seisneb laborites 
kasutatavate pipetiotsikute 
karpide sellises töötlemises, 
et neist saaks 3D-printerite 
niit.
Teiseks platseerus Tallinna 
Ülikooli võistkond „Loobu to-
psingust!“. Nende idee võit-
leb ühekordsete topside jäät-
metekke vastu.
Kolmanda koha sai TTÜ Tartu 
Kolled�i projekt „SmartVent“, 
milles plaanitakse varustada 

„Karbiketrajad“ valmistavad 
plastikust 3D printeri niiti

Võitjatele (keskel) andis auhinna üle keskkonnaminister Marko Pomerants. 
Foto: Liisi Kanna

klassiruumid väikeste soojus-
tagastite ventilatsioonisüs-
teemidega, mis aitavad hoida 
kokku küttekuludelt ja suurte 
ventilatsioonisüsteemide 
paigalduselt.
Võiduvõistkonna „Karbiket-
rajad“ esindaja, Rakverest pä-
rit Tarmo Mölder, osales Ne-
gavatil sõbraga koos juba 

teist aastat. „Eelmisel aastal 
tahtsime kogu maailma ühe 
korraga ära parandada. See-
kord keskendusime ainult 
ühele probleemile, mis on 
plastikust jäätmete taaskasu-
tus,“ tõdes Mölder veidi enne 
võitjate väljakuulutamist. „Sel 
aastal on vastased isegi tuge-
vamad. Väga paljud projektid 

on testimisperioodil jõudnud 
juba väga kindla lõpptulemu-
seni,“ jätkas ta.
„Meie enda projekt on praegu 
sellel maal, et oleme testinud, 
suudame plastiku kokku ko-
guda, purustada ja töödelda. 
Aga et sellest jõuda tooteni, 
mida müüa, peab see saama 
palju paremaks.“

Tarmo Mölderi sõnul on nen-
de idee uudne, aga tegelikult 
väga lihtne. „Uudne on see, et 
me võtame ühe kindla plasti-
kutüübi – polüpropüleeni - ja 
töötleme nii, et seda on või-
malik uuesti kasutada.“
„Kodus kogutud pakendite 
puhul on parim, mis nendega 
juhtub, see, et neist saab 
uuesti soojusenergia. Meie 
tahame võtta pakendi ja teha 
sellest midagi, mida saab 
uuesti kasutada, esialgse idee 
järgi 3D printeri niidi,“ kirjel-
das Mölder.
Just laborites kasutatavate pi-
petiotsikute karbid valiti see-
pärast, et neid ladestub palju 
ning karbid on valmistatud 
üht liiki plastikust. Põhimõt-
teliselt saaks sama mõtet ra-
kendada ka kodus tekkiva 
prügi ja katkiste esemete pu-
hul, kui need ühest plastiku-
liigist valmistatud on. 
„Kodus kasutavad pakendid 
koosnevad üldjuhul mitmest 
materjalist. Näiteks jogurtito-
psikud on sellestsamast 
polüpropüleenist, kui topsi 
peal olev kile eemaldada, siis 
saaks ka neid sarnaselt töö-
delda.“
Tegelikult on „Karbiketrajate“ 
pikem plaan jõuda ka kodus-
te jäätmeteni. „Paljud män-
guasjad on sellest materjalist 
ja ka aiamööbel, mis õuetin-

gimustes sageli katki läheb. 
Kui me suudame tootmise nii 
käima saada, et seda toodet 
tõesti õnnestub müüa, siis 
võiks näiteks kampaania kor-
ras need kokku koguda,“ kir-
jeldas võitja tulevikuplaane.
Negavati zhüriisse kuulusid 
Uuskasutuskeskuse tegevjuht 
Katriin Jüriska, Rakvere Teatri 
kunstiline juht ja näitleja Ül-
lar Saaremäe, saate Rakett 69 
2015. aasta võitja Karl Rein-
kubjas, ettevõtte Joik asutaja 
Eva-Maria Õunapuu, kesk-
konnaminister Marko Pome-
rants ja KIKi juhatuse liige 
Lauri Tammiste.
Viimane neist nentis võitjate 
väljakuulutamisel, et konkur-
sil ei ole oluline mitte üksnes 
võit, vaid saadud kogemus. 
„Loodan, et olete kõik saanud 
seda, mida ootasite. Ma ei 
räägi siinkohal rahast, vaid 
kogemusest. Meie jaoks on 
suurim tänu see, et tudengid 
tahavad ja oskavad neid asju 
teha,“ lausus Tammiste.
Võistlusel olid välja pandud 
ka toetajatepoolsed auhin-
nad, millest kaks samuti „Kar-
biketrajate“ kätesse jõudsid. 
Toetajatelt said lisaks esikol-
mikule tunnustuse ka projek-
tid „Miinus 1“ ja „Kanalisise-
ne vertikaalne tuulegeneraa-
tor“.
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Maavanem kohtus haridus- ja 
teadusministriga
Maavanem Marko 
Torm kohtus haridus- 
ja teadusminister Jür-
gen Ligiga, et arutada 
hariduse tuleviku üle 
maakonnas.
2020. aastaks on ees-
märk avada igas maa-
konnas vähemalt üks 
riigigümnaasium. Lää-
ne-Virumaal pole veel 
selge, kuhu riigikool 
luuakse.
„Pean väga oluliseks 
Rakvere linna initsiatii-
vi teemat sügavuti arutada nii volikogu kui komisjonide 
abil, kaasates aruteludesse koolijuhte, pedagooge ja koolide 
hoolekogusid. Riik pakub raha haridusse investeerimiseks 
ja valitud isikute kohustus on sellesse tõsiselt suhtuda,“ sõ-
nas Torm.
„Riigigümnaasium ei ole ainult betoon, vaid see on ka enam 
valikaineid, kursuste süsteem, akadeemilisem õhkkond, pe-
dagoogide korralik koormus jpm,“ selgitas ta.
Tormi sõnul võiks mõelda n-ö kastist välja. „Ehk ei peakski 
mõtlema ühe või teise gümnaasiumi pinnal rajatava riigi-
gümnaasiumi peale. Ehk on mõistlikum üldse uue väärtu-
sega uus hoone? Neid arutelusid saab pidada antud juhul 
omavalitsus. Kõige tugevamal positsioonil läbirääkija võiks 
olla Rakvere linn. See saadaks õigeaegse signaali ka omava-
litsustele, kes peavad ühinemisläbirääkimisi ja saavad info 
alusel kavandada ja organiseerida oma haridusvõrku.“
Kõrghariduse osas oli maavanema soov saada riigipoolselt 
tuge ja investeeringuraha piirkondlikele kolledzhitele. „De-
mograafiline olukord sunnib kõrgkoole tegema valikuid, 
kuid asjade senine käik on näidanud, et Lääne-Virumaa va-
jab väga tugevat kõrgkooli või koole,“ arutles maavanem.
Erivajadustega laste õppe puhul olid arutlemisel Vaeküla ja 
Porkuni kooli võimalused ning tugispetsialistide küsimus 
üldhariduskoolides.

Kristel Kitsing

Maavanema (paremal) soov on 
näha riigipoolselt ette täiendavat 
tuge ja investeeringuraha piir-
kondlikke kolledzhite tugevdami-
seks. 

Foto Kristel Kitsing

Veterinaar- ja Toidua-
met viib kaks korda aas-
tas läbi metsloomade 
marutaudivastase vakt-
siini külvamist ohusta-
tud piirialadel, kuid en-
diselt on kohustuslik ka 
lemmikloomade vaktsi-
neerimine. 

Enel Niin,
Veterinaar- ja Toiduameti 

marutaudi projektijuht
Allikas: maablogi

Alates 2013. aastast on Eesti 
ametlikult marutaudivaba 
riik. Kuna taud on jätkuvalt 
laialt levinud meie naaberrii-
gis Venemaal, peame pidevalt 
ennetama haiguse taaslevi-
mist Eestisse

Kuidas marutaud levib?
Marutaud levib nakatunud 
looma süljega. Tavaliselt kan-
dub haigustekitaja üle, kui 
marutaudis loom kedagi pu-
reb. Samuti on võimalus hai-
gus saada, kui marutaudi na-
katunud looma sülg satub 
värskele haavale, silma või 
suhu. Juhul, kui viivitamatult 
ei järgne vaktsineerimist, sü-
gavate haavade puhul ka im-

Marutaudi vastu vaktsineerimine 
päästab lemmiklooma elu

muunseerumi manustamist 
või ei ole hammustatu eelne-
valt vaktsineeritud, lõpeb 
haigus alati surmaga.
Üle 90 protsendi marutaudi 
surnud inimestest on haiguse 
saanud koerahammustuse 
tõttu.
Koduloomade ja inimeste na-
katumise vältimiseks on Ees-
tis aastast 1953 kasside ja 
koerte marutaudivastane 
vaktsineerimine kohustuslik. 
Paraku on hakanud inimesed 
marutaudi ohtu alahindama. 
Vaatamata regulaarse vaktsi-
neerimise vajadusele näitab 
statistika vaktsineerimiste ar-
vu langust.

Eesti loomadele kujutab ohtu 
eelkõige metsloomade ränne 
naaberriikidest. Haiguse võib 
tuua kaugemate vahemaade 
tagant, näiteks nõuetekoha-
selt vaktsineerimata lemmik-
loomadega.
Selle vältimiseks tuleb looma 
importimisel veenduda, et 
vajalikud vaktsineerimised 
on tehtud. Sedalaadi nakkuse 
taaspuhkemisi on Euroopa 
regioonis olnud mitmeid. 

Vaktsineerimine on 
ainus viis marutaudi 
vältimiseks
Esmakordselt tuleb koeri ja 
kasse vaktsineerida 3–4 kuu 

vanuselt, edaspidi vaktsiini 
infolehes toodud sagedusega, 
kuid mitte harvemini kui 24 
kuu möödumisel viimasest 
vaktsineerimisest. Vaktsinee-
rimise läbi viinud loomaarst 
teeb märke vaktsineerimise 
kohta looma registreerimis-
dokumenti või väljastab tõen-
di. Sellele märgitakse uus 
vaktsineerimise aeg. 
Oluline on teada, et koeri ja 
kasse tuleb vaktsineerida ole-
nemata sellest, kas neid pee-
takse toas või õues. Marutaud 
ohustab nii tubaseid kasse 
kui ketikoeri. Korduvalt on ol-
nud juhtumeid, kus marutau-
dis loom on tunginud piirde-
ga eraldatud alale või tuba-
seks peetud koduloom on 
omaniku juurest putku pan-
nes nakkuse saanud.
Hulkuvatest kassidest ja koer-
test tuleb teavitada kohalikku 
omavalitsust.
Lemmiku vaktsineerimiseks 
tuleb pöörduda kohaliku loo-
maarsti või loomakliiniku 
poole. Juhul, kui vaktsineeri-
mise teostab selleks volitatud 
veterinaararst, katab maru-
taudi vaktsiini ning süstimise 
kulud riik. Lähima volitatud 
veterinaararsti ja tema kon-
taktid leiab Veterinaar- ja Toi-
duameti kodulehelt.
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KORTER KÕRGEIMAL KORRUSEL 
RAKVERES KOIDULA 11

3 tuba, 48 m², korrus 4/4, seisukord rahuldav

24 900 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MAJA VIITNA SÜDAMES 
KADRINA VALLAS

Kinnistu 2761 m², elamu 96 m², uus katus ja aknad

37 900 € UUS HIND!

JÕEÄÄRNE SUVEKODU VÕI ELAMU
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU VKT

Kinnistu 4300 m², maja 172 m²,  väljast soojustatud

53 000 € UUS HIND!

Taivi Kask, 5567 1233

AVA R A  P L A N E E R I N G U G A  KO R T E R 
RAKVERES KUNGLA 5

Korrus 5/5, 2 tuba, 48 m², renoveeritud

55 000 € UUS!

PRIVAATNE TALUKOHT SUURE KINNIS-
TUGA KADRINA V. VAIATU KÜLAS

Kinnistu 9,8 ha, elamu 88 m², 3 tuba, veranda
Margus Punane, 504 9998

ÕDUSA SISEHOOVIGA TALUKOMPLEKS  
VIRU-NIGULA V. PADA-ARUKÜLAS

Krunt 6200 m², elamu 138 m², 4 tuba, saun

18 000 € UUS!

HUBANE PANIPAIKADEGA KORTER 
SÕMERU ALEVIKUS ASTRI 3

Korrus 1/3, 1 tuba, 42 m², rõdu

HUBANE JA SOE KODU
RAKVERES MÕISAVÄLJA 10

2 tuba, 51,8 m², korrus 2/3, rõdu, köögimööbel

Margus Punane, 504 9998

Taivi Kask, 5567 1233

13 900 € UUS!

Nele Lauk, 5697 5217

31 000 € UUS HIND!

Triin Heinluht, 5391 0678

53 900 €  

Nele Lauk, 5697 5217

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Lauk
Kutseline maakler
5697 5217

17 000 €

Andrus, 527 1011

48 m², IV k 33 000 €

Carmen, 5346 8877

48 m², I k

Andrus, 527 1011

13,3 ha34 500 € 50,2 m²

139 000 € 138 m²

29 000 €

41 000 €

Andrus, 527 1011

61,8 m², IV k

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

19 000 €

77,7 m²

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVERE V.

• Kinnistu 1,8 ha, elekter, kaev
• Elamu, kuur, saun ja 
  põllukivist vundament

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAJA
LILLEMÄE VIRU-NIGULA V.

• Kinnistu 1,4 ha, 2 tuba, köök, saun
• Puurkuur, kaev, elekter
• Kunda kesklinnast 4 km kaugusel

60 000 €

Andrus, 527 1011

69 000 €

Carmen, 5346 8877

128 m²

35 000 €

Carmen, 5346 8877

103,5 m²

Carmen, 5346 8877

43 200 €

64,3 m²

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
VÕIDU TN RAKVERES

• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

MÜÜA MAAKODU
KIVA KÜLA VIHULA v.

• Kinnistu 12,16 ha, 2 magamistuba
• Kõik mugavused, abihooned
• Hoonetel kasutusluba

30 000 €

Andrus, 527 1011

163 m²
MÜÜA MAAMAJA

SAARA KÜLA VINNI VALLAS
• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba ja köök
• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

56,2 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 KAEVU TN RAKVERES

• Renoveeritud korter, toad eraldi
• Läbi maja planeering
• Elektrikerisega saun

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Toad kahel korrusel, ahiküte
• Osaliselt renoveeritud
• Läbi maja planeering

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering
• Rõdu, hea asukoht

MÜÜA PALKMAJA
EISMA VIHULA VALLAS

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

ERIHIND 
JAANIPÄEVANI!

MÜÜA PAARISMAJA BOKS
RAUDTEE TN TAMSALUS

• Uus katus, aknad, 4 tuba
• Uus kanalisatsiooni ja veetorustik
• Suur kelder, terrass, bassein

MÜÜA ELAMUMAA
 ULJASTE, RÄGAVERE VALLAS
• Asfaltbetoonkattega tee
• Põhjapoolses osas metsatukk
• Detailplaneering

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Vajab sanitaarremonti
• Uued aknad
• Puhas ja viisakas korter

RAKVERE KESKLINN, VILDE 6A
25,7 m2 ja 24,4 m2, II korrus

TAPA, JAAMA 1

28 m2 0 korrus
9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 17,8 m2 ja 
36,1 m2 II korrus

OTSID 
UUT KODU? 
MÜÜD AUTOT? 
PAKUD TEENUST?

Parim võimalus selleks on avaldada 

kuulutus Kuulutajas!

Edasta kuulutus telefonil 32 25 093 

või saada kuulutuse

 tekst e-pos   aadressile 

kuulutus@kuulutaja.ee



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

•  O s t a n  k o m p l e k t s e 
n õ u k o g u d e a e g s e  v õ r r i  v õ i 
mopeedi. Ei pea olema töökorras. 
Tel 5562 2919
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

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

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

• Ostan 1 -2toalise korteri Rakveres, 
võib vajada kap remonti. Hind kuni 
20 000 €. Tel 5062 896

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

• Ostan ehitusjärgus või valmis 
maja Rakveres. Pakkuda võib ka 
elamumaad. Helista 5271 819

• Soovime osta väikese maja 
Rakveres. Oodatud kõik pakkumised. 
Tel +372 5893 2671

• Soovin osta remonti vajava maja 
Rakvere linnas. Tel 5514 547

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 
€. Tel 5550 0588

• Soovin osta garaaži Mulla tänaval. 
Tel 5649 5366

• Soovin osta või üürida garaaži 
Haljalas. Tel 5552 7229

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Üürile anda eramajas tuba ühele. 
Hind 120 €. Tel 5662 1987

• Üürile anda kesklinnas 1toaline 
k.m. möbleeritud korter. 150 €+ 
komm. maksed. Tel 5219 328

• Anda üürile või müüa 1- ja 2toaline 
korter Sõmerul. Tel 5137 604

• Üürile anda Sõmerul väike, aga 
korralikult remonditud ja möblee-
ritud mug. 1toaline korter. Hind 
145 € + kom.maksud. Tel 5664 4088

• Tapal üürile anda 1toaline ahiküt-
tega korter. Üür 60 €. Tel 5623 4575

• Anda üürile Lennuki tänaval 2 
2toalist korterit otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 66 
kõigi mugavustega 2toaline (44,2 
m2) ja 1toaline (19,5 m2) korter. 
Info tööpäevadel tel 5852 9942

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korralik korter Sõmerul. Tel 5332 
2987

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

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Imastus, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5196 4657

• Anda üürile 3toaline korter Kun-
das. Tel 5667 0309

• Anda üürile Roelas heas seisu-
korras kõigi mugavustega 4toaline 
korter. Soovi korral korteri müük. 
Info telefonil 5051 902

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

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

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
m o o t o r r a t a s t e l e ,  AT V- l e . 
Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa BMW 1996. a tumepunane. 
Kindlustus ja ülevaatus okt. Heas 
korras. Tel 5667 0309

• Müüa BMW 316 96. a töökorras. 
Ülevaatus puudub. Hind 300 €. Tel 
5385 9150

• Müüa 2004. a Ford Focus, 
1,8 85 kW diisel. Auto väga 
korralik, just läbinud ülevaatuse. 
Midagi tegemist ei vaja. Kaasa 
praktiliselt uued Nokia naastud. 
Lisad: kliima töötab korralikult 
ja puhub külma, kompuuter, 
nahksisu, Xenoni lähituled, 
hooldusraamat, pagasi ja salongi 
eraldavad trellid, puldist avatav 
luuk, välistemperatuuri näidik, 
R17 valuveljed, kesklukk, el 
peeglid, el aknad, helivõimendi 
ja woofer. Sillad väga vaiksed ja 
mootor ei leki. Sisu väga korralik. 
Auto asub L-Virumaal Rakveres. 
Hind 2200 € ja hind pole kivist. 
Tingi! Tel 5623 0615

• Müüa Chrysler Voyager 2,5 1998. 
a turbodiisel. Kehtiv ülevaatus ja 
kindlustus. Hind 800 €. Tel 5593 1834

• Müüa Land Rover Freelander 1,8 
B, man., norm korras. Tel 5113 414

• Müüa  MB A160  automaat 
2001. a, heas korras, ülevaatus 
ja kindlustus kehtib,  uued 
lamellid. Kõik, mis peal, toimib. 
Asub Rakveres. Hind 1600 €, 
tingimisvõimalus. Tel 5740 7782

• Müüa Opel Meriva 1,6 bensiin 
2004. a. Rikkalik lisavarustus. 
Lisainvesteeringuid ei vaja. Kehtiv 
tüv. Soodushind. Tel 5028 156

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003. a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16tollistel valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa sõiduauto  Seat L eon 
2006. a 1,9 77 kW manuaal, diisel, 
tumepunane, ls 167 000 km, Eestist 
ostetud. Hind 4150 €. Tel 5178 181

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 
1,6 73 kW 02. 1996 . a bensiin, ls 182 
306 km. Talve + suverehvid, konks. 
Muud elektrilisad. Seisukord hea. 
Hind 460 €. Info 5152 665

• Müüa Škoda Fabia 2010. a 1,2 51 
kW hõbedane, universaal, bensiin, 
manuaal. Hind 4900 €. Tel 5264 108

• Müüa sõiduauto VW Golf IV, 2000. 
a, 1,6, bensiin, 74 kW, tumehall, 
hästi hoitud ja hooldatud. Uued 
suverehvid. Tel 5591 3858

• Müüa Volkswagen Passat 
sedaan 1997. a 74 kW mootor 1,6 
bensiin. Tel 5904 0151

• Müüa Toyota Yaris 1,4D v.a 
11.2010. a. Auto väga heas korras, 
paljude lisadega ja hooldatud 
ainult esinduses. Tel 5664 8318

• Müüa väike veoauto UAZ 3303 ja 
minitraktor TZ-4K-14. Tel 5347 4492

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

• Soovin üürida pikemaks ajaks 
soodsama väiksema elamispinna 
(ahiküttega) Rakveres. Tel 5277 340

• Korralik pere soovib üürida 
Ka d r i n a s  2 - 3 t o a l i s e  ko r t e r i 
pikemaks ajaks. Oodatud on kõik 
pakkumised! Telefon 5679 2881

• Soovin üürida 2toalise keskküttega 
korteri Sõmerul. Samas otsin ka 
garaaži. Tel 5814 0356

• Soovin üürida 1-2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres kuni 
200 € + kom.maksud. Tel 5823 1496, 
5450 6303, õhtuti

• Võtan üürile soodsa ahiküttega 
korteri Rakveres. Tel 5525 640

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

• Vahetada kaks korterit kesklinnas 
keskmise maja vastu äärelinnas. 
Võib remonti vajada. Tel 5348 8161

• Müüa 1toaline korter. Tel 5230 428

• Müüa ahiküttega korter Rakv. (40 
m2) või vahetada eraldi sissekäiguga 
korteri vastu Rakv. Võib vajada 
remonti. Tel 5113 414

• Müüa 1toaline korter (keskküte) 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa korter (31 m2) Rakveres 
Rägavere teel .  Lisainfo kv.ee 
ID:2742785. Tule vaata ja kauple! 
Tel 5021 543

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Tuleviku tn 7. Remont lõpetamata. 
Tel 5552 5460

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

• Müüa Rakvere linnas otse 
omanikult 2toaline renoveeritud 
ahiküttega korter. Tel 5373 3385

• Müüa 2toaline renoveeritud korter 
(54,6 m2) Sõmeru vallas Uhtnas. II k., 
rõdu, panipaigad, õhksoojuspump. 
Samas juures ka lasteaed ja kool. 
Rakverega hea bussiühendus. Hind 
8 300 €. Tel 5391 4469

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

• Müüa Tapa kesklinnas 2toaline 
korter (II korrus). Tel 5697 5317

•  Müüa renoveer itud avatud 
planeeringuga 2toaline korter 
Tapal Hommiku pst. 2. Neljas korrus. 
Hind 14 900 €. Võimalik ka üürida. 
Tel 5262 267

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

• Müüa 3toaline korter Huljal. Tel 
5815 1192

•  M ü ü a  H a l j a l a s  3 t o a l i n e 
r e n o v e e r i t u d  k o r t e r  k o o s 
sisustusega. Hind 20 000 €. Tel 5906 
6112

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Ääsi tn 19. Hind kokkuleppel. Tel 
5566 3712

• Müüa norm. korras  3toaline 
keskküttega korter Kundas. Hind 
4000 €. Tel 5615 9556

• Müüa kap.remonti vajav 3toaline 
korter Jänedal. Esimene korrus, 
aknad vahetatud. Hind 13 900 €. Tel 
5262 267

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

• Müüa soodsalt Roelas Järve tn 
3toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5295 808

• Müüa Rakveres elamu II korrus. 
Ahiküte, tsentraalvesi, aiamaa. Tel 
5358 6829

• Müüa väiksem maja otse omanikult 
Näpil Voore 5. Hind 25 000 €. Kontakt 
5264 115

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

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

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Orguse külas. 3 tuba ja köök + 
abihooned. Lisainfo tel 5557 5340 

• Müüa 2korruseline maja Tapal otse 
omanikult. Kinnistul on viljapuuaed, 
peenramaa, kõrvalhoone garaaži, 
kuuri ja saunaga. majas vesi ja 
kanalisatsioon. Hind kokkuleppel. 
Rohkem infot tel 5307 8990

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

•  Mü ü a  m a j a  V i r u - K a b a l a s 
(40201:001:0156, 2778 m2). Hind 
3500 €. Tel 5697 5217

• Müüa kivist majakarp Amblas. 
Krunt 1200 m2. Maja 157 m2, 2 
korrust.  Olemas hindamisakt 
hinnale 19 000 €, hind 19 000 €. Tel 
5262 267

• Müüa soodsalt talumaja koos 
maaga Viljandi maakonnas otse 
omanikult. Tel 5827 4262

•  Mü ü a  e l a m u m a a  R a kv e r e 
kesklinnast 4 km. Soodne asukoht. 
Tel 5805 0766

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

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

• Müüa elamukruntkrunt maal 
(Rakverest 5 km). Tel 5113 414

• Müüa krunt (1240 m2) Rakveres. 
Tel 5570 990

• Müüa korralik kanaliga garaaž 
Herne tänaval, uus katus. Tel 5561 
9853

• Tamsalus müüa 2boksiline garaaž 
(vaheseinata). Tel 5809 1057 või 
5665 7671

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

• Soovin üürida soodsalt 2-3toalise 
ahiküttega korteri Rakveres (ka 
eramajas). Nõus aitama vanainimest. 
Tel 5597 5770

• Müüa soodsalt sõiduautosid. Tel 
5588 5956

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

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

• Müüa uued autorehvid velgedel 
(175/65R14). Hind 20 €/tk. Tel 5660 
3408

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511, viru@toonklaas.ee
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 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• 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

TEENUSED

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  Va l m i s t a n  j a  p a i g a l d a n 
vihmaveesüsteeme. Renn ilma 
liitekohtadeta. Tel 5664 3436

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

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

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

•  P u i d u s t  a k e n d e ,  u s t e  j a 
fassaadide värvimine. Tel 5116 641

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

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

• Teostame lammutustöid. Tel 5562 
2919

• Lammutusteenus. Kolimisteenus. 
Veoteenus. Tel 5646 7038

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

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

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

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

• Teostame soodsate hindadega 
t ä n a v a -  j a  ä ä r e k i v i d e 
p a i g a l d u s t ;  k i v i p l a t s i d 
e r a m a j a d e l e ;  t ä n a v a k i v i s t 
pandused; kõnniteede ehitust; 
mururajamist; üldehitustöid. Tel 
5673 4632

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/rake  

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS 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

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

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga loomavõrgust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 58 889 999

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

Loe kuulutusi ka www.kuulutaja.ee
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

Pakun niitmisteenust Pakun niitmisteenust 
raiderigaraideriga

5667432656674326

MURUNIITMINEMURUNIITMINE

facebook.com/teks  ilipuhastus

Teostame 

pehme mööbli ja vaipade 

keemilist puhastust 

teie kodus!

Rakveres ja lähiümbruses!
 Info 5853 4560 või 5827 1622

* 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

•  Toru-,  keskkütte-,  ja san.
tehnilisedtööd.  Tel 5332 4749

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute ja mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd.  Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

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

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanidvahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 
454 853

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

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

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

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

•  S o o d s a l t  m ü ü a  k o d u -  j a 
tööstusoverlok (220V) jt masinaid. 
Tarvikud. Info 24/7 tel 5588 429, 32 
45 085

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

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

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

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

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

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

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

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista ja 
küsi infot tel. 5811 7740 (eesti) 

ja 5348 5514 (vene)

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

•  Te ostame fekaaliv e ote enust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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

• Ohtlike puude langetus. Tel 5686 
8990

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

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Muruniitmine. Küsi lisa tel 5695 4670

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

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

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

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



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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850
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• Müüa soodsalt küttepuid koos 
veoga. Asume Kadrina lähedal. Tel 
5199 4895

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

• Müüa lõhutud  küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

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

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

•  Mü ü a  s o o d s a l t  l õ h u t u d 
küttepuid. Tel 5554 6093

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

•  Mü ü a  l õ h u t u d  kü t t e p u i d 
(pikkusega al  30–60cm) koos 
k o h a l e  t o o m i s e g a .  S a m u t i 
pakume küttepuude saagimis- 
ja  lõhkumisteenust  mobii lse 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103 või +372 
5308 8742

• Armesser OÜ müüb kuivi ja 
värskeid küttepuid (kask, sang-  
ja valge lepp) koos transpordiga. 
Võimalus osta kuivi kütteklotse 60L 
võrkkottides ja 3m küttematerjali. 
Järelmaksu ja kuludokumendi 
võimalus. Tel 5122 025

• Müüa saetud ja lõhutud kuivi 
küttepuid Kunda lähedal. Pikkused 
on mitmes mõõdus. Tel 5631 6913 
ja 5636 5652

• Müüa saetud-lõhutud lepahalud 
(37 cm) kohaletoomisega. 30 €/
ruum. Ka väiksed kogused. Tel 
5077 961

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

KUULUTUSED

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

Kasutatud riidedUUS KAUP!

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremontVEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

P k l ilif k i

www.prtgrupp.ee

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

• Männi Äri Huljal müüb ja ostab 
kasutatud es emeid mööblist 
elektrimootorini. Laupäeviti ka 
õuemüük. Tel 5530 783

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss) ,  s ö ö g ilau d  ja  6  to oli 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d ,  2 
jalgratast (noorte ja täiskasvanute), 
puidust lamamistool, plastikust 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke  süle- 
ja  lauaar vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Ära anda sümboolse tasu eest 
vähe kasutatud ihuga kokkupuuteta  
voodimadrats (kahele) (1,6x2 m). 
Tel 5392 0439, 5397 4001

KODU

• Müüa diivanilaud (must, 90x55, 
10 €), TV alus (must, 150x40, 30 €), 
männipuidust lastevoodi (80x200) 
+ vedrumadrats (100 €). Helistada 
5084 832

• Ära anda diivan ja 2 tugitooli. Tel 
5557 2856

• Müüa tüdrukule sobiv voodi 
(90x200, roosa) koos madratsiga ja 
metalljalgadel  kirjutuslaud.  Hind 
kokkuleppel. Tel 553 0976

•  Mü ü a  l a s t e t o a m ö ö b e l , 
h e a s  k o r r a s.  Hi n d  1 8 0  € . 
Transpordivõimalus. Täpsem 
i n f o  Ku l d s e s  B ö r s i s  ( I D : 
79725777), tel 5566 8377

• Odavalt müüa köögimööbel, 
diivan, valamu, uksed, 2 jalgratast. 
Tel 55947776

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

• Kaarkasvuhoonete hooaja 
lõpumüük (3x4; 3x6; 3x8m). Hea 
hind, transpordi võimalus. Info ja 
tellimine tel 5673 0411

• Müüa käsiader, kalmistupinke. 
Tel 5382 8432, 5590 7361

• Müüa hauapinke, elupuuistikuid 
ja lillevanker. Tel 5566 3501

•  Mü ü a  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
spordimedaleid.  Samas müüa 
naistejalgratas koos valgustusega 
(Riia). Tel 5347 2060

• Müüa soodsalt kasutatud jalgratas 
Bondo. Tel 5198 6023

• Müüa Vene jalgratas Turist. Tel 
5833 0153

• Müüa korralik ja väga kerge 
jooksuga Soome sõjaväe jalgratas 
(paksud kummid, 2 pakiraami), vähe 
kasutatud Tšehhi naistejalgratas 
Madisson (28tollised kummid, 18 
käiku). Tel 5174 186

• Müüa lapsevanker  Maljuga 
(pruun). Tel 5196 7159

• Müüa lõõtspill Karmoška. Tel 
5302 0065

• Müüa 2 kingsepa lappmasinat 
S i n g e r  2 9 K 5 1 ,  2 9 K 5 8  j a 
p e a l s e m a s i n  S i n g e r  1 8 - 3 , 
tööstuslik õmblusmasin Altin 
el.mootoriga. Tel 5174 186

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

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud,  mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i k v i d e e r i m i s e l  v õ i  k e v a d 
koristamisel jäänud esemeid kila-
kolani. Vajadusel prügivedu. Tel  
5031 849

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

• Ostan nii hõbe- kui kuldmünte, 
kullast maksan kuni 20 €/gr. Tel 
5616 5761

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

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

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. 
Võivad vajada remonti. Tel 56 454 
853

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
ümmarguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kee ja suuremaid 
merevaigu tükke, maksan kuni 600 
€ kohe kätte. Tel 5871 0351

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

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

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

KÜTTEPUUD

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%
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MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

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

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

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

6m materja hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Müüa 

HALLI LEPPA 
(toores)

30-50cm pikkused. 

Kvaliteetne ja 

korralik kogus. 

Vedu hinnas. 

Asukoht Pajusti lähedal. 

Tel 5811 2030

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Info 5547 194

• Kodu vajavad piltilusad kassipojad. 
Tel 5613 6790

• Pakun merisigu. Tel 5685 8009

KADUNUD

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

LOOMAD

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

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

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

• Müüa saunaahi (sügavus 50cm, 
laius 40 cm, kõrgus 70 cm, toru Ø 
12,7 cm). Ahi on uus. Tel 5904 0151

• Müüa soodsamalt PVC kattega 
aiavõrku (kõrgusega 1,2 m, läbimõõt 
2,2 mm, silm 100x100 mm, 20 jm 
rullis, 4 tk). Samas müüa katuse 
aluskate (laius 1,5 jm, rullil 75 m2, 
2 tk). Info tel 5175 977

• Vajan abi ja nõu kehvasti paigal-
datud katuseakende paigaldamise 
puhul. Tel 5677 9340

• Müüa soodsalt kerget šamotti (230 
tk) ja punast auguga tellist (2580 tk) 
uued, kasutamata. Hind kokkulep-
pel. Tel 5280 605

EHITUS

• Ostan Veneaegseid laepaneele 
3-5m paksusega 15 cm. Tel 5039 650

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

• Müüa kartuliseeme „Laura“ 0.20 
€/kg, nisu 0,15 €/kg ja nisujahu 0,20 
€/kg. Tel 5200 783

• Amplitaimed ja teised suvelilled 
Annemäe aiandist. Asume Rakvere 
vallas Taaravainu külas Annemäe 
teel. E-R 8-16. Tel 5069 685, 5648 
7435

• Raadiko talu müüb ettekasvatatud 
maasikataimi “Sonata” 28. mail 
maaelu festivalil Sõmerul. Annavad 
saaki juba käesoleval suvel

•  M ü ü a  a l u s t a v a l e 
harrastusme sinikule täielik 
algvarustus. Tel 5398 2858

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kva l i t e e t s e t  u m b ro huva b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

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

• Peaaegu tasuta sõnnik. Tel 5845 
5248

PÕLLUMAJANDUS

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

•  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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270059

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

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

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

• Müüa DT-20 varuosasid. Tel 5608 
1118

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358 
6829

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

• Vajad peolauda või muul moel 
toitlustamist, siis helista kokale 
tel 5550 5817. Samas anda rendile 
peotelgid 5x10 ja 5x8 m. Tel 5829 
8297

TEATED

• AS GoBus annab teada, et alates 
1. juunist ei ole käigus liinil nr 16 
väljumised Rakverest kell 6.25 (E-R) 
ja Kadrinast kell 7.05 (E-R). Liinil nr 
26 väljumised Rakverest kell 9.00 
(E-L) ja kell 14.00 (E-R).

www.kuulutaja.ee
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TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Südamlik kaastunne Rajale ja tema 
lähedastele kalli abikaasa 

JÜRI RAZUMENKO

 kaotuse puhul. 
Liidia ja Oleg Krugol

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Seisuga 26. mai 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

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

Seemnekartul kg 0,20 0,30

Värske kartul kg 3,00

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 5,00

Salat kg 5,00

Salatikurk kg 1,50 3,00

K u r k ,  v ä i k e 
(Poola)

kg 2,00 Eesti 4,00

Tomat (Poola) kg 2,00 4,00

Tomat (Eesti) kg 4,50 5,00

Redis kimp 1,00

Kibepipar kg 10,00

Värske küüslauk tk 1,00 1,50

Karulauk punt 3,00

Värske hapukurk kg 5,00 7,00

Värske kapsas kg 1,10

Rabarber kg 2,00

Aprikoosid kg 4,50

Maasikad 
(Kreeka, Hisp.)

kg 3,50 Eesti 16,00

Kultuurmustikad kg 12,00 15,00

Murelid (Hisp.) kg 8,00

Arbuus kg 2,00

Tippsibul kg 2,80 Peipsi 3,90

Kreeka pähklid kg 3,90

Maapähklid kg 4,90

Sarapuu pähklid kg 4,90

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

*kevadised lõikelilled

*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

*hea valik püsikuid eriti soodsa hinnaga

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimed

*lilleamplid

*avatud maasika- ja köögiviljaletid

* tööstuskaup

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

Kallis Ljudmila Kuzmina perega, 
meie siiras kaastunne poja 

JEVGENI KUZMINi 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased Multi Margerist

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5567 5755

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa Saksa suhkruvatiaparaat. 
Võ i m s u s :  2 5 0 0  W .  Kaa s a s 
pann, spetsiaalne võrk koos 
klambritega. Tel 5052 060

• Müüa kaunis kodu keset lilli, 
koduloomadele pakun talli. On 
musta mulda, rohumaad. Soodsalt 
endale saad. Tel 5568 3080

• Müüa paksushöövel (mootor 5 
kW, võimalus kasut. freesi või ka 
saagi). Samas müüa seoses majapi-
damise likvideerimisega igasugu 
muud kaupa. Tel 5398 2858

• Müüa Ehituskauplus Kundas 
kas ettevõttena või hoone ja 
kinnistuga. Tel 5804 1431

•  Va n e m  m e e s t e r a hv a s,  ku i 
vajad abi Rakveres oma maja 
remontimisel, pakun puitmaterjali, 
sooviga tulla kaasüüriliseks. Oman 
liiklusvaheneid. Tel 5568 3080, Ivi

MUUD

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

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

METS

Avaldame sügavat kaastunnet 

Niina ja Viktor Ivanovile armsa 

ema ja ämma 

surma puhul. 

Rakvere Pikk 36 majaelanikud

Vaikus ja rahu on Sinuga,

head mälestused jäävad meiega. 

Mälestame head ja töökat naabrinaist 

LUULE NOORLINDU 
Südamlik kaastunne lähedastele. 

Lõuna põigu majaelanikud

Südamlik kaastunne Helve Sadrakule 
õepoja 

kaotuse puhul. 
Korteriühistu Saue 5

Vaikus ja rahu on Sinuga,

mälestused jäävad meiega. 

Südamlik kaastunne Heljule, Vilvele, 
Eljele ja kõigile lähedastele

LUULE NOORLINNU 
kaotuse puhul. 

Mälestab sõbranna Helje

• Müüa traatkeevitus (1-faasiline, 
ideaalses korras). Tel 5398 2858

JK Tarva punktiskoor ei 
taha kuidagi kasvada
Eesti jalgpallimeistrivõistluste meistriliigas pidi Rakvere JK 
Tarvas vastu võtma järjekordse kaotuse – koduplatsil jäädi alla 
Sillamäe Kalevile 0:3.
Jevgeni Kabajaev avas külaliste skoori 8. minutil ja 22. minutil 
tegi sama mees juba 2:0. Teise poolaja alguses otsustasid küla-
lised mängu ära – Alaeksandr Volkovi tabamus ja 3:0 väljaku-
peremeestele enam suuri lootusi ei jätnud.
JK Tarval on meistriliigas võiduarve jätkuvalt avamata (mitte 
punktiarve, nagu eelmises Kuulutajas meeltesegaduses kirju-
tasin, sest 2:2 viik Narva Transiga on tabelis kenasti alles).
Nüüd ootab meeskonda väike hingetõmbepaus, järgmine 
kohtumine on JK Tarval alles 9. juunil, kui kodus mängitakse 
Tartu Tammekaga.

Aivar Ojaperv

Foto: Ain Liiva
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Algavad aia- ja lillepäevad
Sel laupäeval ja pühapäeval toimuvad Jänedal taas aia- ja 
lillepäevad, mis on suurimate hulka kuuluv kevadlaat Lää-
ne-Virumaal.
Nii müüjad kui ostjad pööravad traditsiooniliselt erilist tä-
helepanu kõikvõimalikule taimekraamile istikutest, taime-
dest ja seemnetest värskete köögiviljadeni välja. Ürituse 
peakorraldaja Enno Musta sõnul on tänavuseks eripäraks 
rohke Lätist pärit taimemüüjate osalemine.
Laadal on suur valik toidukraami, kuid osta saab ka rõivaid, 
jalanõusid ja kõike seda, millega majapidamist ja aeda kau-
nimaks ning paremaks muuta.
Kokku on müüjaid tänavu tulemas umbes 500. Kaugemate 
külalistena on oodata veinimüüjaid Georgiast ja vürtsimüü-
jaid Türgist.
Kaupa tasub vaatama minna ka kõigil neil, kes hindavad au-
tentseid käsitööesemeid. Musta Täku Talli teisel korrusel 
avatakse käsitöökeskus.
Korraldajad on hoolitsenud sisuka meelelahutusprogrammi 
eest välilaval. Laupäeval kell 12.30 saab kuulata Tapa 
mandoliiniansamblit. Ka tantsusõpradel on põhjust rõõ-
mustada, sest teiste seas esinevad Azra kõhutantsijad Ta-
palt, liinitantsijad Lehtsest ja Jäneda rahvatantsurühm Mõi-
sapiigad. Laupäeval astub välilaval üles ka Anne Loho, õhtul 
täkutalli simmanil rahvast tantsitava Anmatino naissolist.
Peakorraldaja Enno Must ütles, et kesknädalal sai kinnitust 
ka lõbusõidukopteri osalemine, mis nii nagu möödunud 
aastalgi kõik huvilised pileti eest taeva alla kauneid vaateid 
imetlema viib.

Tõnu Lilleorg

Alates 28. maist linas-
tub Rakvere kinos film 
„Pea püsti“, mille kesk-
mes on 16aastane kutt 
Malony (fotol). Ekraanil 
saame näha neid päevi, 
nädalaid ja kuid poisi 
elus, mis teda just ni-
melt segadusse ajavad.

Tõnu Lilleorg

Mis muud kui segadus saaks-
ki tulemuseks olla, kui algma-
terjaliks on nooruki plahva-
tuslik temperament, loomulik 
anne sepitseda pättusi, püsi-
matu loomus, tagasihoidli-
kud oskused tunnetega toi-
metulekul ja raugematu soov 
end maksma panna.
“Ta on sünnist saati olnud 
kurjategija,” iseloomustab 
noormehe ema (fotol koos 
Malonyga) teda, kui taas kord 
on vaja arutada nooruki pare-
male teele pöördumise või-
malusi noorsookohtuniku ka-
binetis. Kõlab üsna karmi 
avaldusena ema suust oma 
järeltulija kohta, kas pole? 
Ema pillas selle lause siiski 
emotsioonide mõju all olles.
Tegelaste emotsioonide mõju 
all saavad olla ka vaatajad, 
sest film on tõesti hästi teh-
tud. Pinevus, tegelaste kaasa-
haaravus, üllatuslikud 

Rakvere Karmeli kogu-
duse eestvedamisel 
käib juba kaks aastat 
koos viiekümneliikmeli-
ne noortekoor. Ettevõt-
mise korraldaja Irina Pi-
kat andis ülevaate Fu-
sion-kooride ideest ja 
tegemistest.

Tiia Paist

Millega tegeleb Fusion-koor 
ja kust idee pärit on?
Nende kooride eestvedaja on 
Terry English, kes rajas esi-
mese koori 2009. aastal Tšeh-
his. Tänaseks on koore 
Ida-Euroopa riikides ligi 25: 
Lätis, Eestis, Poolas, Tšehhis, 
Sloveenias, Slovakkias ja Uk-
rainas. Suund on võetud ka 
Bulgaaria poole - peagi alus-
tab sealgi tegevust sarnane 
koor.
Koori eripära seisneb selles, 
et tulla võivad kõik soovijad 
alates kolmeteistkümnendast 
eluaastast. Muusikalist hari-
dust omama ei pea. Laulame 
laule, mida noored ise taha-
vad, näiteks pop/rokkstiilis, 
aga ka muud laadi lugusid.
Lisaks laulmisele õpetame ka 
muusikainstrumente mängi-
ma ning korraldame video-, 

Segadusse ajavad päevad prantsuse moodi

süzheepöörded, värske vaate-
nurk - see kõik on draamafil-
mis olemas. Tegevuses ja te-
gelastes sisaldub mitmeid 
kihte, mis ettearvamatult 
nähtavale ilmuvad.
Käsitluslaad on sotsiaalrea-
listlik ning pildikeel kohati 
lausa dokumentaalfilmilik. 
Film ei näita vaid ühe nooru-
ki probleeme, siin on juttu 
lapsevanemaks, eeskujuks, 
hoolitsejaks ja sõbraks olemi-
sest, samuti usaldusest, ar-
mastusest ja rikkumatusest.
Ekraanil näeb peategelase elu 
muutumist paari aasta jook-

sul. Hästi ütles Malonyle eri-
kooli kasvataja, kui noor-
meest aasta eest pooleli jäe-
tud kooliteed jätkama julgus-
tas: “Sa ei ole täna see poiss, 
kes sa olid siis.”
Tuleks rõhutada, et filmis 
teeb hea rolli prantsuse ki-
nolegend Catherine Deneu-
ve, kes esitab suure sisemise 
elegantsi ja soojusega noor-
sookohtuniku osa.
Filmi peaosatäitja Rod Para-
dot leiti ossa kutsekooli õp-
peklassist, kus ta oli ametis 
tislerikutse omandamisega, 
ning selle rolliga võitis noor-

mees prantsuse filmiauhinna 
Césari parima noore mees-
näitleja kategoorias. Kvalitee-
dimärgiks on kindlasti ka see, 
et film avas mulluse Cannes`i 
filmifestivali.
Kõrvuti moodsa räpi ja rei-
virütmidega on filmis kasuta-
tud ka Arvo Pärdi muusikapa-
la “Peegel peeglis”.
Usun, et iga vaataja leiab sel-
les linateoses midagi enda 
jaoks huvitavat. “Pea püsti” 
on hästi tehtud film inimlik-
kusest ja argipäevast ning sel-
le seltsis tasub 120 minutit 
veeta.

Fusion-noortekoor on hoos

Hetk mullustelt aia- ja lillepäevadelt. 
Foto: Ain Paloson

helindamis- ja tantsutöötu-
basid. Eesmärgiks on anda 
noortele võimalus avastada 
endas andeid ning panna en-
nast proovile.
Kooriproovides ei ole nii-öel-
da pealtvaatajaid, sest kõik 

noored on seotud vähemal 
või suuremal määral organi-
seerimisega. Nii tuleb täita 
igas proovis teatud ülesan-
deid mängude läbiviimisest 
ruumide koristamiseni välja.
Lisaks on kooriproovis alati 

kerged näksid laual. Korral-
dame vestlusringe, kus räägi-
me väga elulistel teemadel. 
Anname mõtteid, mis julgus-
taks noori või paneksid vahel 
elule teise pilguga vaatama.
Kuigi see on pop/rokk-koor, 

siis tegelikult on suurem rõhk 
suhtlemisel. Koori ettevõt-
mistes osalemine pakub 
noortele tegevust ning kesk-
konda, kuhu kuuluda ja kus 
olla vastuvõetud täpselt selli-
sena, nagu keegi on. Kokku 
saame kord nädalas.

Mitu Fusion-koori Eestis on?
Eestis on hetkel kaks Fu-
sion-koori: Rakveres ja Keilas. 
Rakveres tegutseb koor Rak-
vere Karmeli koguduse ning 
Keilas sealse baptistikogudu-
se all.

Koor korraldab ka laagreid?
Igal aasta korraldame su-
velaagreid. Sel aastal on tee-
maks “Did you get my messa-
ge”,  Rakvere koori laager toi-
mub 27. juunist kuni 1. juuli-
ni Sõmeru Põhikooli hoones. 
Oleme oma laagriga seal juba 
teist korda, kuna kooris laul-
vate noorte arvates on see pa-
rim koht ja sealses köögis pa-
rimad kokad.
Õpime viie päeva jooksul sel-
geks ligi 10 laulu koos pilli-
mängu ja tantsukavadega. 
Laager lõpeb alati suure kont-
serdiga, nii ka sel aastal.
Osaleda saab ka töötubades, 
kust teemasid spordist kuns-
tini. Laagrisse saavad tulla 
kõik soovijad. Lisainformat-
siooni leiab koori Facebooki 
lehelt ning www.laagrid.ee.

Kus võib Fusion-koori esine-
mas näha?
Anname igal aastal paar suu-
remat kontserti Karmeli ko-
guduse saalis. Üks on kind-
lasti jõulude ajal. Oleme üles 
astunud mitmes koolis. Ja 
muidugi esinesime Tšehhis 
toimunud festivalil.

Missugusest festivalist on 
jutt?
29. aprillist 1. maini toimus 
Tšehhis suur rahvusvaheline 
Fusiondary festival, kuhu tu-
lid kokku Fusion-koorid üle 
Euroopa, kokku ligi 700 
noort. Festivali raames said 
kõik koorid esitada pooletun-
nise kontserdi. Lisaks sellele 
sai osa võtta ligi 30 töötoast 
või seminarist.
Ühel päeval toimus Frydlandi 
keskväljakul kohalikele ini-
mestele suur pidu. Festivalil 
tegid kaasa ka kohalikud bän-
did.
Eestist oli kohal 53 noort, kes 
said väga toreda kogemuse, 
leiti palju uusi sõpru ja tutta-
vaid. Ühtlasi nähti ja kogeti, 
et sarnaseid koore on Euroo-
pas väga palju ja meil on mi-
dagi ühist. Paljud noored ni-
metasid seda oma elu siiani 
parimaks reisiks ja seda oli 
väga hea ning julgustav kuul-
da.
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rakvereteater.ee

28. mai kell 16:45 ja 21:05
30. mai kell 18 ja 20:30

Draama
(Alla 14-aastastele keelatud!)

PEA PÜSTI

30. mai kell 16
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PRANTSUSE PAAR

28. mai kell 19
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

MEES NIMEGA OVE

BERIT KONTSERT

Kaunid Kontserdid 
Käsmus 2016

ja                         kutsuvad:

Loodus, muusika ja melu
02.-09. juuni Käsmu kaptenikülas

09.06 
Las jääda kõik, mis hea – 
20 aastat hiljem.
LAS OLLA KÕIK.
Tõnis Mägi & Ivo Linna 

07.06 
Jäääär 25 
Kontserdi avab soolo-
kavaga InBoil, koos juu-
bilariga laval ka Indrek 
Kalda ja Riho Sibul!08.06 

Karl-Erik Taukar 
ja Liis Lemsalu 

03.06 
Tanel Padar & 
The Sun ja sõbrad 
Kaasas Eeva ja Villu Talsi, 
Jaan Pehk ja Kadri Voorand04.06 

Ott Lepland 
ja Noorkuu 
"Laulud rannaliival"

Piletid müügil Piletilevis ja kohapeal.
Lisainfo www.kaunidkontserdid.ee

02.06 
Vello Orumets 75 – 
suur meenutuskontsert.
Koit Toome, Uku Suviste, Märt 
Avandi, Ott Leplaan, Rolf Roosalu, 
ansambel Laine jt.

VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teater
31. mail kell 18.30 Rakvere Teatrikohvikus Erni Kase 
muusikaviktoriin

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 �
Kella 23.00ni sissepääs tasuta!
27. mail reedene tantsupalavik, hitimasina käivitab 
DJ Margus Teetsov (Hit FM)
28. kütab maikuu viimase laupäeva kuumaks DJ 
Kalle Allik
03. juunil lööb nädalavahetuse käima DJ Ailan Kytt
04. juunil muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik

N ä d a l a l e h t

Eraisikute kuulutusi saab nüüd anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22

Eraisikute kuulutusi saab nüüd anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22
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GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

Tartus mob: 53 476 476, tartu@kvaliteetkliima.ee

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

UUS, SUUR VALIK
rõivakangaid saabunud!
Müügil ka väga hea valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid.

KAUPLUSES
MÜÜA

3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

Pidevalt müügil rikkalik valik

Soodalt müügil

heas korras kasutatud

murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid

ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid,

raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,

oksapurustajad ja akutooted.

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

Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee

Juveeliäris Candra

Mansetinööbid,
lipsunõelad...
koolilõpetajatele
palju kingitusi leiate
just meie poest!

www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere,
Tsentrumi l korrus, E-R 9-18, L 9-15.
Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Uus kaup, hõbedast kaelaketid al 5.-
Hõbedast ja ülekullatud kõrvarõngad

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,98
2,50

2,95

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Sealiha
veerand seast
Praad kondiga
Grill-liha

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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