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Tantsiv Munk - "Hetk ON" plaadiesitluskontsert
Jamaica Jaanituli  - DJ Virtual
Taavi Peterson Show
Bashment - Tarrvi Laamann
& Dice Rudy
Number Ö -
Põhupunk@Ukulele
Check Di Riddim -
MC FEEMA(Jamaica) -
Masu - Ras Wu
Comedy Estonia
TMF Live@Ukulele
Tony&Veljo Live@Ukulele
+ VõsuJazz 2017 Afterparty Võsu, Mere 27Ukulele Suveköök avatud ürituste ajal kuni 02.00!

Sissepääs TASUTA ja PIDU HOMMIKUNI!

Värskeim info Facebookist Ukelelevõsu
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MÕNE REAGA

TASUB TEADA

Suvi on alanud ja siinkohal 
tõmban minagi mitme kuu 
jooksul ilmunud artiklitesarja 
otsad kokku. Lõpetuseks kor-
dan veelkord üle uut seadust 
puudutavad põhipunktid.

1. jaanuarist 2018 jõustub 
Eestis uus korteriomandi- ja 
korteriühistuseadus (KrtS). 
Uue seadusega asendatakse 
kaks praegu kehtivat seadust 
– korteriomandiseadus 
(KOS) ja korteriühistuseadus 
(KÜS).

Eestis on ligi 21 000 korte-
riomandi esemeks olevat kin-
nisasja ja umbes 470 000 kor-
teriomandit. Seadusemuuda-
tused puudutavad ligi miljo-
nit inimest.

Olen uuest seadusest keva-
de jooksul käinud rääkimas 
mitmekümnes vallas üle Ees-
ti. On hea meel, et need koo-
litused on andnud tulemusi 
ning mitmel pool toimuvad 
positiivsed arengud, ka siin-
samas Virumaal.

Positiivse näitena võiks ära 
märkida arengud Rakke, 
Tamsalu, Tapa, Kadrina ja 
Viru-Nigula vallas. Tahaks 
esile tõsta just eelpoolnime-
tud vallajuhtide initsiatiivi 
inimesi muutuvates seadus-
andlikes oludes aidata ja suu-
nata. Ringi käies on olnud 
näha, et segadust tekitab ka 
see, et lisaks seadusandlikele 
muudatustele elukorralduses 
toimub valdade ühinemine, 
mis omakorda võib tuua 

muudatusi seni omavalitsuse 
poolt stabiilselt korraldatud 
eluasemevaldkonna teenuste 
osutamisse.

Uues seaduse osas kordak-
sin aga veelkord üle, et ole-
masolevatele korteriühistute-
le ei ole uue seadusandlusega 
kaasnevad muudatused suu-
remahulised. Soovitan uue 
aasta alguses ühistu põhikiri 
rahulikult üle vaadata, arves-
tades oma ühistu eripära, sest 
uus seadus võimaldab põhi-
kirjaga paljusid asju teisti re-
guleerida, kui seaduses kirjas. 
Vajadusel võiks konsulteerida 
liidu juristidega.

Majades, kus ühistut ei ole, 
soovitan kasutada sooje suve-
kuid ja veel selle aasta jooksul 
korteriühistu asutada. See ta-
gaks uue seaduse jõustumisel 
stabiilsema ülemineku ja või-
maldaks vältida uue seaduse 
rakendamisel tekkida võivaid 
ebakõlasid.

Puutume ju uue aasta algul 
kokku üsna ainulaadse olu-
korraga Eesti õigusruumis - 
majades, kus järgmise aasta 
jaanuariks ei ole moodusta-
tud korteriühistut, tekib see 
automaatselt seaduse alusel. 
Seega olemasolevatele korte-
riomanditele, mille majanda-
mine toimub kuni uue seadu-
se jõustumiseni korterioma-
nike ühisuse vormis, loob riik 
ise korteriühistu. Kuidas see 
praktikas toimuma hakkab, 
näitab aeg. Kindlam on uuele 

aasta vastu minna juba toimi-
vas korteriühistus.

Teemaga seotud uudiseid 
saate jooksvalt jälgida Eesti 
Korteriühistute Liidu kodu-
lehel www.ekyl.ee ja Face-
bookis. Usutavasti korralda-
me liiduga veel sügise poole 
ka mõne sisulise infopäeva, 
kus praktilised küsimused üle 
korrata.

Usun, et Kuulutaja artikli-
tesarja kaudu said mõnedki 
küsimused selgemaks ja leid-
sid vastuse. Tänan lugejaid 
aktiivse tagaside eest!

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Läsna-Loobu küla 
valiti rahva lemmikuks

Eesti külaliikumine Ko-
dukant valis ERRi lugejate 
ja televaatajate abiga aasta 
küla kandidaatide seast väl-
ja rahvalemmiku, kelleks 
osutus sel aastal Läs-
na-Loobu.

Läsna-Loobu sai 2232 
häält ehk 16,7 protsenti 
kogu tulemusest. Teisele 
kohale jäi Teenuse 1603 
häälega ja kolmandaks va-
liti Kaisma 942 häälega.

Kodukandi aasta küla va-
limised toimuvad üle aasta, 
samal aastal Eesti külade 
maapäevaga. Sel olulisel 
päeval antakse aasta küla 
aunimetus külale/külade 
piirkonnale või alevikule, 
mis on saavutanud nähta-
vaid tulemusi külaelu aren-
damisel.

Tänavune laureaat kuu-
lutatakse välja 4. augustil 
Viljandimaal.

Kuulutaja

Korteriühistud muutuste tuules XV
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Telefon: 687 1277
e-mail: telli@linery.ee

Linery OÜ, Mäo, Paide vald 
72751 Järvamaa

VARUOSADE MÜÜK

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!

led jagunesid kolm-kaks 
sundliitmise kasuks,“ selgitas 

maavanem. „Sel korral ei 
olnud vajadust hääletada, 

arutasime detailid läbi ja ot-
sus oli ühehäälne. Mõistus 
võitis.“

Torm nentis, et vaadates 
maakonda tervikuna, on ena-

mus moodustuvad oma-
valitsused viie kuni 

seitsme tuhande liik-
mega ning Haljala 

ja Vihula ühi-
nemisel 

tekkiv 
4500 ela-
nikuga 
vald ei 
jää 
seega 
teis-
tele 

palju 
alla. 

„Usun, et 
nad saavad ke-

nasti hakkama.“
Komisjoni otsus ei ole aga 

lõplik – nüüd tuleb oodata 
valitsuse seisukohta. „Esime-
ne valitsuskabinet peaks toi-
muma 29. juunil ja mida seal 
otsustatakse, ei ole prognoo-
sitav. Teeme selles osas tööd 
edasi,“ märkis maavanem.

Eel- misel piir-
kondliku komisjoni koosole-
kul, kus samas küsimuses va-
litsusele ettepanek koostada 
tuli, jäädi teisele arvamusele. 
„Toona tegin ettepaneku hää-
letada ja üheksast komisjoni 
liikmest kohal olnud viie hää-

UUDISED

Teisipäeval kogune-
nud haldusreformi 
Põhja-Eesti piirkond-
lik komisjon otsustas 
ühehäälselt teha va-
litsusele ettepanek 
mitte jätkata Rakve-
re, Sõmeru, Haljala ja 
Vihula valdade sund-
liitmisega.

Liisi Kanna

Möödunud nädalal kiitis 
valitsus heaks otsused, mille 
järgi viiakse kohalike omava-
litsuste ühinemised lõpuni 9. 
veebruaril langetatud otsuste 
järgi.

Kuue ühinemissuuna osas 
kinnitati erandid. Nende hul-
ka ei kuulunud Rakke ja Koe-
ru ühinemissoov, mis tähen-
dab, et valitsuse otsuse koha-
selt liidetakse Rakke Väi-
ke-Maarjaga ja Koeru ühen-
datakse tulevase Järva vallaga.

Nelja ühinemisettepaneku 
osas soovis valitsus piirkond-
likelt komisjonidelt täienda-
vat arvamust, teiste hulgas 
Haljala ja Vihula vallast moo-
dustuva Haljala valla ning 
Rakvere ja Sõmeru vallast 

Komisjon pooldab eraldiseisvaid 
Haljala      

moo-
dustuva 
Rakvere valla sundliitmi-
se kohta.

Nii Rakvere ja Sõmeru kui 
Haljala ja Vihula sõlmisid 
ühinemislepingu ette antud 
tähtajaks. Tulevane Rakvere 
vald vastaks ka seaduses too-
dud elanike arvu kriteeriumi-
le, moodustatav Haljala vald 
jääks napilt alla 5000 elaniku 
miinimumpiiri.

Haldusreformi Põhja-Eesti 
piirkondlik komisjon kogu-
nes teemat arutama teisipäe-
val. Komisjoni liikmeks olev 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm ütles koosoleku jä-
rel, et Rakvere, Sõmeru, Hal-
jala ja Vihula küsimuses ot-
sustati teha valitsusele ettepa-
nek mitte minna sundliitmi-
sega edasi. „Komisjoni otsus 
on töövõit kohalike juhtide ja 
elanike jaoks, terve maakon-
na jaoks,“ sõnas Torm.

võitis.“
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V anaduspõlve nautimi-
seks ja haiguste ning 
ülekoormusvigastuste 

ennetamiseks peaksid ka vää-
rikas eas inimesed regulaar-
selt liikuma. Eesmärk pole 
mitte niivõrd organismi aren-
dada, vaid tunda ennast tava-
toimingutes paremini ning 
n-ö lükata seeläbi enesetun-
dest lähtuvalt vananemist 
edasi.

Anatoomilised ja füsio-
loogilised muutused

Vanuse lisandudes toimu-
vad nii anatoomilised kui fü-
sioloogilised muutused. Va-
nuse tõustes hakkab hõrene-
ma luukude. Menopausi ajal 
väheneb naistel luumass mär-
gatavalt hormonaalsetel põh-
justel. Meestel on luumass 
suurem ja vananemisega seo-
tud luukadu on natuke aegla-
sem.

Vanemaks saades muutub 
lihasmassi vähenemise tõttu 
ka lihastöövõime väiksemaks, 
sest lihasrakkude suuruse ja 
arvu vähenemisega väheneb 
ka lihasjõud.

Seoses lihasmassi vähene-
misega aeglustub omakorda 
põhiainevahetus, mille tule-
musena on ka kehakaal kiire 
tõusma, kuna toiduga saada-
vat energiat ei kulutata enam 
nii palju ära.

Samuti muutub vanusega 
hapnikutarbimisvõime. Va-
nanedes südame löögisagedus 
ja löögimaht vähenevad, mille 
tulemusena väheneb südame 
töövõime. Langeb ka maksi-
maalne südamelöögisagedus 
ja tõuseb vererõhk. Lisaks 
muutub vanemaks saades lii-
geste liikuvus kehvemaks.

Nende näitajate leevenda-
miseks on oluline pöörata tä-
helepanu regulaarsele liiku-
misele ja õigele toitumisele, et 
saada piisavalt vitamiine, mi-
neraale jms.

d õl ti i

LIIKUMINE 
    VÄÄRIKAS EAS

NÕUANDED TREENINGUKS:
• Hästi sobivad kepikõnd, veetreeningud, kergemad lihastree-

ningud, spetsiaalsed eakate võimlemised jms.
• Vali liikumisviis, mida naudid. Eelista treeninguid, mida saad 

teha rühmas. Koos on lihtsam!
• Kindlasti peaks treeningule eelnema soojendus umbes 20 

minutit, kuna koed ei ole enam niivõrd elastsed kui nooremas 
eas, samuti paraneb seeläbi verevarustus lihastes.

• Alusta treeningutega vähehaaval. Näiteks kõnni alguses 
(1,5-2 kuud) 2-3 korda nädalas 30 minutit. Vähehaaval 
pikenda aega 60 minutini ja hiljem lisa näiteks veel 1 tree-
ningkord.

• Aeroobsel treeningul väldi suurt hapnikupuudust. Treening 
peaks tekitama kerge hingelduse, mis ei sega kaaslasega 
rääkimist.

• Jõutreeningul on välistatud väga suured raskused, esialgu 
võiksid raskused olla kuni 50 protsenti maksimaalsest, et liha-
sed koormusega harjuks. Korduste arv harjutuse kohta võiks 
olla 3 seeriat ja 15-20 kordust seerias lihasgrupi kohta.

• Peale treeningut tee venitusi, kuna venitusvõime nii sidemetes, 
kõõlustes kui lihastes on vähenenud.

• Ära vali liikumisviisi, kus on traumaoht!
• Kui mõni harjutus tekitab valu või näib võimatu sooritada, siis 

vali lihtsam variant või muu liikumisviis.
• Puhka kindlasti nädalas 1-2 päeva, et organism saaks taas-

tuda (massaaž, saun jms). Peale 3-4 treeningnädalat võiksid 
1 nädala puhata.

Õigesti läbiviidud lihastree-
ning on oluline sest:
• paraneb tasakaal ja 

koordinatsioon
• ennetab ja parandab 

kaela- ja õlapiirkonna 
ning selja vaevusi

• paranevad rüht ja lihas-
tasakaal

• teovõime püsib suurem
• liikumine kiirendab aine-

vahetust - mida rohkem 
lihaseid kehas on, seda 
kiirem on energiakulutus 
puhkuse ajal

Regulaarne kehaline aktiiv-
sus aitab vähendada krooni-
liste haiguste riski, olemas-
olevaid haigusi kontrolli all 
hoida, nii kehaliselt kui vaim-
selt paremini toime tulla, väl-
tida vigastusi ja elada kauem 
iseseisvat elu.

Treening ja 
arstlik kontroll

Liikumisviisi valikul peaks 
jälgima, et see oleks võimali-
kult mitmekülgne - arendaks 
nii hapnikutarbimiselund-
konda, lihasvastupidavust, 

koordinatsiooni kui ka tasa-
kaalu. Enne treeningutega 
alustamist on ka eakal inime-
sel vaja läbida arsti juures ter-
visekontroll, et välistada tea-
tud treeningud, sest esineda 
võib näiteks puusa-, põlve-ja 
õlaliigese kulumist, kõrget 
vererõhku ja teisi haigusi. 
Kui tervisekontroll on teh-
tud, siis võiks pöörduda välja-
õppinud treeneri või füsiote-
rapeudi poole, kes koostab 
treeningkavad ning annab 
nõu.

NÄDALA HARJUTUS 
EEST TÕMBED TRENAŽÖÖRIL
Mida treenib? Põhilise koormuse saab seljalailihas.
Sooritamine: Võta kätega käepidemetest kinni ja suru 
rinnak vastu spetsiaalset tuge. Lase õlad kergelt ette ning 
tõmba käepidemetest käed taha kuni abaluud on kok-
kusurutud. Harjutust saab sooritada ka ühe käega, mille 
tulemusena on liigutuse amplituud natuke pikem.
Mida jälgida? Jälgi, et õlavars liiguks kogu harjutuse 
sooritamise vältel keha lähedalt ning et küünarnukk liiguks 
otse taha. Hoia kogu harjutuse sooritamise vältel rinnak 
vastu tuge.

Algasend Lõppasend

•  A ra rat  G r i l l  k o r ra l d a b 
konkursi koka, ettekandja, 
n õ u d e p e s i j a  a m e t i l e . 
Ametialaseid dokumente pole 
vaja. Väljaõpe kohapeal. Kui 
oled töökas, abivalmis ja aus, 
siis on see töökoht sulle! Tel 
5331 0487

• Aiapiirete ja puidutöödega 
tegelev ettevõte  otsib oma 
meeskonda töötajat. Info 5683 
5424, Erki

• Mesindus-marjakasvatustalu 
p a k u b  h o o a j a t ö ö d  - 
marjakorjamine, rohimine, 
heakorratööd.  Info telefonil 
5 0 9  8 2 5 3 ,  k a n d i d e e r i m i n e 
aavikumesila@gmail.com või 
facebook/aavikumesila

• Väike piimafarm pakub tööd 
karjakule-abitöölisele. Asukoht 
Rakvere lähedal. Lisainfo tel 5593 
2226

•  P a k u n  t ö ö d  t ä n a v a -
äärekivide paigaldajatele, 
vajalik iseseisev töö kogemus. 
Tel 5394 6666

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soo-
me ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +372 5816 
9972 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• Kogemustega ehituspuusepad ja 
katuste ehitajad saavad koheselt 
tööd. Sobib ka 2-3meheline 
brigaad. Info 527 8191

• Vajatakse oskuslikku ehitus-
meest sisetööle. Tel 5680 1956

• Pakun tööd E-kat. autojuhile 
Eestis ja välismaal. Lisainfo 513 
1650

• Ettevõte pakub tööd C- kat. au-
tojuhile (kraanaga veoauto). Tel 
5554 7177

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
peristein@hot.ee, tel 517 0260

PAKUN TÖÖD
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Aaspere Agro OÜ
Lääne-Virumaal otsib

uude robotfarmi

Töötajalt eeldame
algtasemel arvutioskust

ja head töötahet.
Meiepoolselt pakume
konkurentsivõimelist

palka ja korteri
võimalust.

OPERAATORIT
ja NOORKARJA

TALITAJAT

Tel 5757 0088

AS Estonian Cell on Kundas asuv Euroopa suurim haavapuitmassi tehas, mis alustas tootmist 2006. aasta aprillis. Ettevõtte omanik on Austria
päritolu Heinzel Holding GmbH. Ettevõtet iseloomustab juhtimistasemete ja otsustusprotsessi lihtsus ja kiirus.. Lisainformatsioon:
www.estoniancell.ee
Tehas toodab üle 172 000 tonni haavapuitmassi aastas, mis on erineva kvaliteetpaberi tooraineks. Ettevõtte kliendid asuvad Euroopas ja Aasias,
tarnijad Eestis ja Lätis. AS Estonian Cellis kehtivad põhiväärtused on vastutuse võtmine, austus, täiuslikkus ja ettevõtlikkus, mille järgimist
oodatakse igalt ettevõtte 86 töötajalt. Lisainformatsioon: www.estoniancell.ee

Ootame oma meeskonnaga liituma VEEPUHASTUSJAAMA OPERAATORIT

Kelle ülesandeks on toor- ja reoveepuhastusjaama, mudatöötluse ning biogaasijaama opereerimine.

- Tehase toor- ja heitveepuhastusjaama, biogaasijaama ning mudatöötluse protsesside jälgimine ja
juhtimine vastavalt kvaliteedi- ja tootmisnõuetele;

- Protsessiseadmete kontroll ja opereerimine vastutuspiirkonna ulatuses;
- Protsessihälvete analüüs ja korrektuuride teostamine;
- Veepuhastusjaamade, mudatöötlusmaja ja biogaasimaja koristamine;
- Vajadusel ummistuste likvideerimine;
- Muud ametikohaga kaasnevad töökohustused.

- Omad vähemalt keskharidust;
- Omad tehnilist taiplikust;
- Oskad kasutada arvutit lõppkasutaja tasemel;
- Oled kohusetundlik ja hea pingetaluvusega
ning valmis vahetustega tööks;

- Kasuks tulevad keemiaalased teadmised ja
eelnev kokkupuude veepuhastuse protsessiga;

- Kasuks tuleb inglise keele oskus.

august 2017. Jaama 21, Kunda, Lääne-Virumaa. Lisainfo veepuhastusjaama juhilt telefonil
687 0010. Kandideerimiseks saata oma CV e-posti aadressile info@estoniancell.ee märksõnaks
„vpj operaator“ või kandideeri läbi CV-Keskus keskkonna.

Tööülesanded

Ootused kandidaadile

Tööle asumise aeg: Töökoht:
hiljemalt 3. juuliks 2017.a

Pakume
- Graafiku alusel 12-tunniste vahetustega tööd
- Konkurentsivõimelist palka
- Nüüdisaegseid töötingimusi
- Sportimis- ja massaazivõimalusi
- Ühisüritusi

PAKUME TÖÖD PUULÕHKUMIS-
MASINA OPERAATORILE

Tasu mehe vääriline (kokkuleppel)
Väljaõppe võimalus kohapeal

Tel 5900 0140

Scanmet OÜ on 1999. aastal loodud metallide mehaanilise lihvimise ja
poleerimisega tegelev allhankeettevõte.
Alates asutamisest on ettevõtte eesmärgiks olnud oma klientidele metallide
pinnatöötlusega seonduvate kvaliteetsete teenuste pakkumine.

Seoses ettevõtte laienemisega Lääne-Virumaale
otsime oma meeskonda tublisid, positiivseid
metallitööala spetsialiste.

Meeskonda ootame:

Meie pakume:

CNC metallitööpinkide operaator
Roostevaba metallide TIG keevitaja

Kaasaegseid töötingimusi
Stabiilset töökohta
Konkurentsivõimelist töötasu
Arenemisvõimalusi

Kandideerimiseks saada oma CV meiliaadressile:
kalev@scanmet.ee
Mob.: +372 534 00779

- lehetöötlus CNC stantspingiga

- painutustöid CNC painutuspingiga

- keevitustöid TIG tehnoloogial

Aadressil Tööstuspargi põik 3, 46601 Vinni alevik, Lääne-Virumaa
Kontakt: juri@scanmet.ee Mob: +372 504 2133

ALATES AUGUSTIST 2017 PAKUME ROOSTEVABAST
TERASEST MATERJALIDELE ALLHANKETÖID:
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Alates sügisest liitub 
Rakvere Teatri trupi-
ga Jaune Kimmel, kes 
sai äsja kätte näitleja-
diplomi Tartu Üli-
kooli Viljandi Kul-
tuuriakadeemiast. 
Näitlejatar mängib 
ka uues suvetükis 
„Viimane võllamees“.

Tõnu Lilleorg

Jaune, kes te olete ja kust 
tulete?

Olen 22aastane neiu, kes on 
pärit Türilt, pisikesest Eesti 
linnast. Juba lasteaias meeldis 
mulle väga esineda ning edas-
pidi see tunne kasvas. Esime-
sed seitse eluaastat veetsin 
Tallinnas, siis pidime kolima 
Türile, kus algul oli minu 
jaoks kõik täiesti uus, ma ei 
tundnud kedagi. Mul väga 
vedas algklassi õpetajaga, kes 
pani mind näiteringi ja viis 
meid teatrisse. Väiksena 
meeldis mulle ka mängida 
oma toas, kus suutsin luua 
endale tohutu maailma.

Kas peale keskkooli oli sel-
ge, et tahate näitlejaks saa-
da?

Jaa! Nüüd akadeemia lõpu-
tööd kirjutades leidsin oma 

neljanda klassi loovtööde vi-
hikust sissekande, kus seisis: 
tahan saada heaks näitlejaks, 
aga sinnamaani on veel pikk 
maa. Keskkoolis teadsin juba 
kindlasti, et tahan õppida Vil-
jandis Kalju Komissarovi pä-
rast ja õnneks sain ka kohe 
sisse. Praegu, kui kool läbi 
saanud, on tunne, et neli sei-
na murtakse su ümbert ära, 
keegi ei turva enam. Tuleb 
astuda elukooli.

Mis on teile Rakveres silma 
hakanud ja kas olete jõud-
nud linnaga juba pisut ko-
haneda?

Minu jaoks on väga koomi-
line ja omamoodi ilus siin lin-
na serval üksteise kõrval ole-
vate asutuste kooslus. Teater, 
ööklubi ja linnus on ühel pii-
ril ja esindavad niivõrd erine-
vaid ajastuid. Teater kui ajatu 
koht, seejärel tänapäevane ja 
siis ajalooline.

Rakveres olen avastanud 
kaltsukaid, mis mulle väga 
meeldivad ja „Pätsi“ kohvi-
kust raudteejaama lähistel os-
tan imemaitsvaid koogiservi, 
mis on rahakotile hoopis vä-
hem tüli tegevad.

Ma arvan, et kohanemine 
võtab palju aega, sest Viljan-
disse jääb nii palju, sealne 
meeletu ilu. Kui koolis oli 
pingeline aeg, sai alati minna 
lossimägedesse, järve äärde – 
seal sa justkui puhastud. Ning 

Näitlejanna Jaune Kimmel: olen pealehakkaja!

kogukonna tunne on tänu tu-
dengitele Viljandis meeletult 
suur.

Ehk ma pole Rakveret veel 
piisavalt avastanud, samas 
siinse teatri inimesed on võt-
nud mind väga lahkelt vastu. 
Lisaks on tore tulla koos kahe 
kursusekaaslasega: Grete Jür-
genson ja Märten Matsu. Mul 
on nii palju oodata ja anda. 
Kõik on uus - Rakvere on uus 

ja teatrisse tuleb uus kunstili-
ne juht.

Teile meeldib uusi asju 
proovida?

Ikka. Mõnikord tuleb mõte, 
mida tahaks kohe teostada. 
Näiteks hommikul mõtlen, et 
lähen sõidan randa, või koos 
mõne kaaslasega tekib idee, et 
läheme kohe praegu Soome ja 
nii ongi. Ma olen ikka peale-

hakkaja. Mõnikord, kui olen 
väga väsinud, võin ka voodis 
lebotades mõelda end kuhu 
iganes ja niimoodi patareisid 
laadida. Näitlejatöös tahan 
saada palju eriilmelisi koge-
musi, ka väljaspool lava - se-
riaalides, filmides. See huvi-
tab mind samuti väga.

Loobus vanas kuivatis män-
gitakse„Viimast võlla-

meest“, kus kehastate tagasi-
hoidlikku ja nutikat neidu. 
Millised on muljed, nii ko-
hast kui rollist?

Kuigi kiviseinte vahel on 
üsna jahe, on koht tore, nagu 
ikka suvelavastustel. Kuna 
minu dublant Lisete on sa-
mast Loobu külast pärit, ole-
me sealkandis ringi sõitnud ja 
uudistanud, Loobu jõgi on 
ilus.

Rolli loomisel olen võtnud 
palju iseenda pealt, sest see 
roll peab olema eluline. Shir-
ley on erinevalt minust kül-
laltki introvertne ja ta väär-
tustab teistsuguseid asju, kui 
näiteks ta ema. Tüüpilise pu-
bekana võtab ta kõik emot-
sioonid endasse.

Mis teile ühiskonnaelus 
korda läheb?

Näiteks lugesin äsja artiklit, 
kuidas üks õpetaja pidi koolist 
lahkuma, sest ta võttis ühel 
poisil natist kinni ja talutas 
uksest välja. See artikkel ajas 
mind marru. Ma mõistan 
õpetajate olukorda väga hästi 
ja kui antaks valida, oleksin 
kahe käega õpetajate poolt. 
Tänapäeval on õpetajad ilma 
kaitseta jäetud. Võiks tead-
vustada, et kui sa ei taha ise 
õppida, siis ära sega teistel 
õppida ja lastagu õpetajatel 
õpetada. Lastele tuleks õpeta-
da elulisi väärtusi.

Noor näitlejatar Jaune Kimmel tuleb 
tööle Rakvere Teatrisse. 

Foto: Helen Solovjev

„Mõned üksikud 
värvid“

Luua metsanduskooli 
õpetaja, kirjaniku ja tõlki-
jana tuntud Veiko Belials 
seadis viiekümnendaks 
sünnipäevaks kokku näitu-
de „Mõned üksikud vär-
vid“, mida veel viimast nä-
dalat Tapa linnaraamatu-
kogu teenindusosakonnas 
kaeda saab.

Pealkiri on rabav: üksi-
kuid värvilisi objekte leiab 
vaid mõnelt pildilt, enamus 
näitusfotosid on mustval-
ged.

„Mustvalge foto esteetika 
paelub varem või hiljem 
kõiki, kes pildistamisega 
tegelevad. Mustvalge on 
klassika, mustvalge on 
omamoodi test, see näitab , 
kes sa oled ja kuidas maail-
ma vaatad,“ on Belials öel-
nud.

Pilte on ta saanud nii ko-
du-Eestist, kui Helsingist, 
Stockholmist, Uppsalast ja 
Pariisist.

Näitusefotode sünnilood 
on fotograaf kirja pannud 
ja külastaja saab neid näitu-
se juures olevast kataloo-
gist lugeda.

Näitus „Mõned üksikud 
värvid“ jääb Tapa linnaraa-
matukogus avatuks 29. 
juunini.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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Rakvere kultuurisündmused juunis
8. juuni - 2. juuli kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus 
„Kellavärgiga apelsin” Nortsu tee tööstuslinnakus
15. juuni - 2. sept kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus 
„Viimane võllamees” Loodi kuivatis (Loobu küla, L-Vi-
rumaa)
22. juuni kell 18 Rakvere linna jaanituli Rahvaaias. Mui-
nastule süütamine. Esinevad: Kaitseliidu ühendorkester, 
ansambel Ott, duo Asso Int ja Martin Müller. Peaesineja 
on Kõrsiku.
22. juuni kell 19 Carolin Illenzeeri Fondi heategevuslik 
kontsert Rakvere Spordihallis
23. juuni kell 9 Pärgade asetamine Vabadussõja mälestus-
samba jalamile, mälestustule ja muinastule ühendamine 
võidutuleks
23. juuni kell 10 Võidupüha jumalateenistus Pauluse kiri-
kus
23. juuni kell 11 Võidupüha paraad Vabaduse ringil
23. juuni kell 12.30 Maakaitsepäev keskväljakul. Kaitse-
liidu, Kaitseväe, Politsei- ja Piirivalveameti ning Vangla-
teenistuse näitused.
23. juuni kell 15 Karmeli koguduse Vabaduse kohvik 
(Koidula tänav 15). Muusikat teeb Daniel Levi bänd. 
Oma elu võidu ja kaotuse kogemusi jagab kolonel Mark 
Hollis Balti Kaitsekolledžist. Lisaks ootavad kohaletul-
nuid mängud/võistlused.
24. juuni kell 12 Orelipooltund, Svetlana Kekiševa Kol-
mainu kirikus
25. juuni kell 12 Rüütel Otto sünnipäeva tähistamine lin-
nuses
Juulis Hobikunstnik Maret Haiba maalide näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
1. juuli kell 12 Orelipooltund, Arno Humal Rakvere Kol-
mainu kirkus

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasuta!
22. juunil kuum tantsuöö DJ Alex-s
23. juunil jaaniöö disco DJ Margus Teetsov (Hit FM)
24. juunil Tantsuplatsi lööb leegitsema DJ Ailan Kytt
30. juunil 90ndad toob tantsuplatsile legendaarne DJ 
Märt Rannamäe
1. juulil kell 20 Jüri Homenja, DJ Margus Teestov 
(Hit FM)

R akvere Rahvaaias toi-
mus 18. juunil ETV 
menusaate „Lauluga 

maale” salvestus.
Kui Rakvere Segakoor 15 

minutit enne ametlikku al-
gust kohale jõudis, paigutas 
muusikatoimetaja Reet Linna 
tugevad taustalauljad esiritta.

Sel ajal, kui kaameramehed 
pulte ja atribuutikat paika sät-
tisid, lõbustasid saatejuhid 
Gerli Padar ja Jüri Aarma 
publikut. Gerli Padar võttis 
tänavu enda sõnul pikema 
mõtlemisaja, kas saates osale-
da või mitte, kuid kaalukausi 
kallutas jah-sõna poole või-
malus Jüri Aarmaga terve su-
ve koos olla.

Kui Padar veidi aja möödu-
des uuris, mida oodatakse, et 
salvestama ei hakata, vastas 
Aarma, et oodatakse päikest 
nagu filmivõtete ajal. Reet 
Linna sõnul oodati hoopis 
saate külalist, superstaar An-
ne Veskit. „Anne toob alati 
päikese välja ja 18 aasta jook-
sul, mil ta saatest osa on võt-
nud, on alati ilus ilm olnud.”

Telemees Jaak Tammearu 
instrueeris seejärel rahvast: 
„Nüüd hakkame salvestama ja 
tehke hästi tugev aplaus, kui 
ma plaksutama hakkan.“

Reet Linna aga juhendas, et 
ka laulda tuleb kõvasti. Linna 
sõnul on sel aastal valitud lau-

Inspireeriv kohtumis-
paik võidupühal

Võidupüha toob Rakver-
re suure hulga põnevaid 
ettevõtmisi, toredaid ini-
mesi, rakset metalli, läiki-
vaid sõdurisaapaid ja ilm-
selt palju, palju muudki. 
Kõige selle keskel avab 23. 
juunil kell 15 Karmeli ko-
guduse õuealal (Rakvere, 
Koidula 15) uksed „Vaba-
duse kohvik”, kus lavale as-
tub tuntud ja armastatud 
Daniel Levi koos bändiga 
ning erilist võidu ja vaba-
duse lugu jagab USA kolo-
nel Mark Hollis.

Tema põnevast loost on 
paljudki Eesti inimesed osa 
saanud läbi filmi „Black 
Hawk Down”, mis on too-
nud meieni möödunud sa-
jandi lõpul Somaalias aset 
leidnud sündmustekeerise.

Algselt rutiinse operat-
siooni käigus alla tulistatud 
helikopteri päästemissioon 
kujunes oluliselt keeruka-
maks kui osati arvata. Just 
nende sündmuste keskel 
oli ka praegu Balti Kaitse-
kolledžis juhtimisse panus-
tav kolonel, kes tuleb „Va-
baduse kohvikusse” oma 
lugu jagama.

Lisaks lavaprogrammile 
on võimalus osta head 
kohvi, maitsvat jäätist ning 
kosutada end värskete pan-
nkookidega. Kel soovi 
ning jaksu, siis programmi 
lõppedes on koguduse 
hoovialale paigutatud gril-
lalustel võimalus valmista-
da endale head ja paremat.

Vihmase ilma korral toi-
mub sündmus koguduse 
ruumides.

Tere tulemast!

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli 
koguduse pastor

KUHU MINNARakveres lustiti „Lauluga 
maale” salvestusel

lud nii vanema kui ka noore-
ma generatsiooni maitse jär-
gi, pidades silmas peatselt 
saabuvat Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva.

Muusikatoimetaja meenu-
tas, et tema põlvkond on üle 
elanud hipi- ja lillelaste ajastu, 
Woodstock’i festivalid ja The 
Beatles’i vaimustuse. „Nostal-
gialaksu peaks saama, lauldes 
kaasa rokiklassikat „Vajan si-
nu kätt” ja Kustas Kikerpuu 
„Mul meeles veel”.“

Kaamerad pandi tööle ja Jü-
ri Aarma lausus mikrofoni: 
„Rakvere on võimas linn. Ku-
sagil 14. sajandil nimetati ta 

juba linnaks ja kuulduste järgi 
olevat siin 17. sajandil olnud 
ka kool, kus õpetati eestikeel-
set teksti. Leiame siit ka va-
nade eestlaste linnuse Tar-
vanpää, sellepärast see pull 
meid sealt ülevalt Vallimäelt 
põrnitsebki.”

Gerli Padar kutsus lavale 
Anne Veski ja võimas aplaus 
kajas üle Rakvere Teatri ja 
Rahvaaia pargi.

„Lauluga maale” Rakveres 
salvestatud saade on ETV ek-
raanil eetris 22. juulil.

Ülle Kask

Saatejuhid Gerli Padar 
ja Jüri Aarma.    Foto: Ülle Kask
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• Ära anda 2toaline ahiküttega korter 
Koeru vallas Kuusnas. Tel 5669 3339

• Müüa kaks korterit Väike-Maarjas 
Soo tn 6. Võimalus ehitada üks 
suurem. Helistada tel 5197 3519, 
5804 4426

• Müüa 1toaline remonti vajav 
korter 8 korteriga majas. Sissekäik 
kolme korteri peale. Vahetatud 
on aknad, elektrijuhtmestik ja 
korteriuks. Korter asub äärelinnas. 
Aiamaa. Kuivkäimla naabriga 
kahepeale. Vett ei ole sisse toodud, 
veetrass krundi piiril. Hind 6 500 €. 
Tel 5567 2949

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Väike-Maarjas. Hind 7 000 €. Tel 
523 0428

• Müüa Uhtnas renoveeritud 
1toaline korter (I k., suur rõdu, 39,3 
m2, küte õhksoojuspump). Hind 12 
000 €. Tel 5665 5234

• Müüa Veltsis ahiküttega 2toaline 
renoveerimisjärgus korter. Uued 
aknad, uus turvauks, renoveeritud 
k ü t t e k e h a d ,  u u s  t o r u s t i k , - 
elektrijuhtmestik, siseviimistlus 
vajab lõpetamist. Korteriga saab 
kaasa  korraliku integreeritud 
tehnikaga (pliit, ahi, külmik, kubu, 
valamu, segisti) köögimööbli ning 
kvaliteetse laminaatparketi kogu 
põranda katmiseks. Osaliselt on 
ehitusmaterjal ka olemas. Korteri 
juurde kuulub keldriboks ja õueala. 
Rakverest 6 km. Hind 9 500 €. Tel 
523 6196

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
ahiküttega korras korter esimesel 
korrusel koos garaažiga. Toimiv 
ühistu. Tel 5664 5350

• Müüa Paide kesklinnas 2toaline 
k.m. korter (II k, 41 m2). Tel 5341 
3861

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  a h i kü t t e ga 
korter Viru-Jaagupis (I korrusel). 
Korteris olemas köögimööbel 
koos tehnikaga, uksed ja aknad 
vahetatud, trepikoja uks lukustatav. 
Korteri juurde kuulub keldriboks, 
aiamaa. Hind 15 000 €. Tel 5562 4824

• Müüa võlgadeta 3toaline korter 
telliskivist majas Kohtla-Järvel Olevi 
38 viiendal korrusel. Vajab remonti. 
Hel. peale kl. 18 tel 526 3168

• Müüa Rakvere linna ääres Näpi 
alevikus renoveeritud majas II 
korrusel heas korras 4toaline korter 
(62,3 m2). Võib ka vahetada 2toalise 
vastu Rakvere linnas. Tel 509 4724

• Müüa  4toaline korter  Viru-
Jaagupis. Tel 5342 0092

• Müüa 4toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Tel 5566 7166

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

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa privaatne ja hubane 
majake Tapal Eha tn 3 kinnistu 
(954 m2) koos majaga (70 m2) 
heas asukohas ja abihoone (46 
m2, garaaž, pesuköök-saun, 
puukuur). Maja on ehitatud 
p a l k i d e s t ,  6  a a s t a t  t a g a s i 
vahetatud katus (profi ilplekk) ja 
vooder (laudis). Majas ahi ja kaks 
pliiti kõik töökorras, panipaik ja 
WC majas, kelder, tsentraalne 
vesi ja kanalisatsioon, lisaks 
krundil oma kaev. Majas on 
tööstusvool (3 faasiline 16A). 
Kogu krunt on aiaga piiratud ja 
värav lukustatav. Tel 5695 1305

• Ostan 1toalise k.m. korteri Rak-
veres otse omanikult. Tel 5081 311

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise kor-
teri. Tel 5697 5317

• Ostan remontivajavat kinnisvara 
Rakveres (korter, maja, garaaž). Tel 
5550 0588

• Ostame 1-2toalise korteri Rakvere 
linnas. Võib olla remonti vajav. Hea 
pakkumise korral väga kiire tehing. 
Aitame müüa teie kinnisvara. +372 
545 666 77, mlpropertiesest@gmail.
com

• Noor pere soovib osta maja Rakve-
re (Haljala) ümbruses. Võib vajada 
remonti. Tel 5552 7229

• Noor pere soovib osta Haljala valda 
min. 2 ha maad kodu rajamiseks. Tel 
5800 4824

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas erinevad 
1-3toalised korterid. Info tel 5110 
478

• Anda rendile Vinnis kolm 1toalist 
korterit.  Möbleeritud ja otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda rendile otse omanikult 
Lennuki tänaval 2- ja 3toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa heas korras Audi 80. Hind 
400 €. Tel 5566 0516

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03/2005. a uuem keremudel, 74 kW 
bensiin, helehall met, konditsioneer, 
kesklukk puldist, 2xel.aknad, väga 
korralik, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11/2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
veokonks, läbinud tehn.ülevaatuse 
kehtib 11/2017, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2015. a, üv 9.2017. Bensiin, 
h.raamat, auto heas sõidukorras. 
Hind kokkuleppel. Soodne! Tel 
5664 8311

• Müüa Seat Leon 1,9TDI 09/2005. 
a 81 kW, turbodiisel, tumesinine 
m e t a l l i k ,  l u u k p ä r a ,  5  u s t , 
konditsioneer, püsikiirusehoidja, 
tume salong, ilusad orig.valuveljed, 
kehtiv ülevaatus 09/2017, parima 
n i n g  k e s t v a  V W  m o o t o r i g a , 
s u p e r ö k o n o o m n e ,  s o o d s a l t ! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Suzuki Grand Vitara 2,0 
bensiin 2004. a. Kõik töötab. Hind 
kokkuleppel. Tel 5807 8928 (vene 
keeles)

• Müüa Volkswagen Bora  1,6i 
05/2004. a 77 kW bensiin, hõbedane, 
sedaan, konditsioneer, 4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta,  mõlkideta,  korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  C a d d y 
1,9TDi 77 kW 2005. a 7kohaline 
mahtuniversaal, ostetud uuena 
Eestist. Korralikult hooldatud. Hind 
kokkuleppel. Tel 502 8156

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 06\2001. a hõbedane, bensiin, 
u n i v e r s a a l ,  h o o l d u s r a a m a t , 
konditsioneer, kesklukk, veokonks, 
valuvelgedel, äsja läbinud tehn.
ülevaatuse 06\2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 04\2005. a, 74 kW, 
turbodiisel, kuldne met, universaal, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x e l . a k na d ,  v e o k o n k s,  u u t e l 
suverehvidel, roosteta, mõlkideta, 
äsja läbinud tehn.ülevaatuse 
0 4 \ 2 0 1 8 ,  s u p e r ö k o n o o m n e , 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa vähesõitnud motoroller 
FREEDO 4, 2009. a, läbisõit 500 
km, 300 km hooldus teostatud. 
Kaasa tagabox ja kiiver. Roller 
Freedo 4, Freedo4 on ökonoomse 
4taktilise mootoriga kvaliteetne ja 
vastupidav motoroller. Varustatud 
1 2 ”  r e h v i d e g a .  T ä n u  o m a 
mõõtmetele sobib väga hästi ka 
pikakasvulitele inimestele. Mootor 
1silindriline, 4taktiline, 2klapiline, 
õhk-jahutusega, 49,5cc; võimsus 
2,61 kW (3,5 hj), pöördemoment 
3,56Nm, käiguvahetus automaatne, 
telgede vahe 1300mm. Hind 595 €. 
Tel 533 3806

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Soovin üürida 1toalise möbleeritud 
korteri. Kiire! Tel 5566 0516

• Soovin üürida 3toalise osal. 
möbleeritud korteri Rakveres 
pikemaks ajaks. Tel 5672 2717

• Noor pere otsib otse omanikult 
Sõmerule  2-3toalist korterit, 
osaliselt võib olla möbleeritud. Tel 
5664 6843

• Ahoi! Olen isa kolme väga vahva 
lapsega ja otsin meie perele pesa 
Rakvere linna. Kõige paremini 
sobiks 3toaline üürikorter, kuid 
ära ei ütle ka 2toaliste pakkumistest. 
Minu juhtmeta taskukõneaparaadi 
number on +372 5616 4980. Kõike 
toredat ja head!

• Pere soovib üürida Lääne-Virumaal 
maja või suurema korteri. Hilisema 
väljaostuvõimalusega. Võib vajada 
ka remonti. Hea oleks Kunda või ka 
Kadrina. 250 €. Tel 5462 0761

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
hilisema ostusooviga. Tel 5308 1705

• Soovin üürida Lääne-Virumaal 
odavama väiksema elupinna (nõus 
abistama). Tel 5696 3005

• Anda rendile äripind Rakvere 
kesklinnas bussijaama vastas. I 
korrus,  40 + 20 m2.  Värskelt 
renoveeritud, konditsioneer. Tel 
5648 6638

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

• Müüa suvila (kõlbab ka elamiseks) 
Päides Metsa 11. tel 5563 7393

• Mereäärses Virtsus müüa maja. 
Sobib ka suvilaks. Kontakt telefonil 
5308 9464

• Müüa krunt  2000 m2 7 km 
Rakverest, kommunikatsioonid 
olemas. Tel 5660 3585

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
25,7 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

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

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

UUS! 
LOO, SAHA TEE 9
SEPTEMBRIS 2017 
VALMIV MAJA OOTAB 
LILLEKAUPLUST!

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

KEHRA, KOSE MNT 1

107 m2 I korrus

NARVA, PÄHKLIMÄE 2a

20 m2 I korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

527 1011

32 000 €

49 000 €

• Renoveeritud maja

• Kesklinnas

• Parkimine maja ees

MÜÜA ÄRIPIND
LAADA TN RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PIKK TN RAKVERE

• Renoveeritud korter

• Kaasaegne tehinka

• Hea planeering, panipaik

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KOIDU TN KUNDA

• 2 magamistuba eraldi

• 2 rõdu, avar elutuba

• Olemas kehtiv hindamisakt

54 900 €

11 500 €

527 1011 74,5 m², IV k

678 €

• Väga hea ja käidav asukoht

• Parkimine maja lähedal

ANDA RENDILE 
KAUPLUSE PIND

LAADA TN RAKVERE

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 55,1 m², II k

527 1011 252 m²

527 1011 40 m², I k

527 1011 113 m², I k

MÜÜA MAAKOHT
KARITSA RAKVERE VALD

• Kinnistu 1,1 ha, puurkaev

• Ehitusaeg 1903. a

• Rehielamu koos reheahjuga

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult Lennuki 
tänaval (I korrus). Internet ja TV 
hinna sees. 200 €/kuu + kom.kulud 
+ elekter, lepingutasu 200 €. Info 
telefonilt 5552 5432, 5549736

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli  ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus + 
kommunaalid. Tel 508 3305

•Mulla tänaval üürile anda garaaž. 
Tel 5648 6638

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685
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AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Loe kuulutusi ka

kuulutused.kuulutaja.ee

• Ostan Audi Lääne-Virumaalt. 
Pakkuge igas seisukorras, võib 
ka remonti vajada. Tel 5612 3431

• Ostan VAZide, Moskvichi, ZAZ965 
uusi plekke, stangesid, tulesid, 
ilukilpe, veneaegseid uusi rehve. 
Tel 515 7395

• Ostan rem.vajava sõiduauto 
järelhaagise. Tel 5853 4573

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 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

• Võtan rendile sõidukorras vanema 
auto. Tel 5801 5321

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. Kiire 
tarne. Tel 526 0545

• Müüa Opel Vectra al.veljed (4 tk). 
Hind 100 €. Tel 5558 5956

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000 – 2007. a. Tel 5646 6933

HEA OLE

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. 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

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

* 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

SINULE 

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

• 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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  j a 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. Tel 
513 7633

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).

FEKAALIVEDU

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

• Teen veoteenust tendiga autoga. 
Hind kokkuleppel. Tel 506 9814, 
517 5480

• Transpordi- ja hüdrotõsteteenus 
4,5t kandevõimega veokiga (kallur). 
Tel 5363 6990

• Veoteenus Ford Transitiga. Kast 
4x2,1. Hind kokkuleppel. Tel 520 
3929

•  Pa k ku d a  k au b i ku ga  v e o - ja 
kolimisteenust Rakveres, Lääne-
Virumaal ja kogu Eestis. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5628 3528



Liug- ja tiibväravaid  

Marantec’i                
väravaautomaatikat  
Lukke, lukusüsteeme  
ja sulgureid 
Välis- ja  siseuksi  
Koostame mööblit ja   
sisustust 

 

Müüme, paigaldame  
ja hooldame: 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee        
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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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite remont ja puhastus. Tel 
5890 2983

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 5632

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe (Aeroc, Fibo, Columbia, 
puitkarkass), puitkonstruktsioonid, 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 0674

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s t e  j a 
viilkatuste ehitustöid  ning ka 
katuste remonttöid. www.melsen.
ee. Tel 5845 5717

• Üldehitus sisetöödest kuni 
välitöödeni. Soovite uut terrassi 
või aeda? Vajate abi sisetöödel? Vana 
katus laseb läbi ning ei hoia sooja, 
vajate uut? Ehitame tuulekaste 
ning paigaldame otsa-, harja- ja 
katuseplekke. PS! Meie tehtud osasid 
töid saate piiluda facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage meile 
ja leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 
5681 2496. Teeme tööd üle Eesti. 
Cold-Constructions OÜ

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

• Ehitus-  ja  remonditö ö d 
nii eramutes kui korterites. 
Va n n i t o a d ,  s i s e v i i m i s t l u s, 
soojustamine, voodrivahetus, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 4876

• Tänava-äärekivide paigaldus; 
p i i r d e a e d a d e ,  t e r r a s s i d e 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika ; 
ehitustööd.  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
A i a p o s t i d e ,  v ä r a v a t e  j a 
automaatika paigaldus. www.
k o d u p u i t . e e,  f a c e b o o k . c o m /
kodupuit. Tel 5888 9999

• Automaatika tiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 504 7459

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.küt-
tesalong.ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüs-
teemid OÜ. Tel 5664 4440

•Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• 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

•  Õ h u s o o j u s p u m p a d e  j a 
- k o n d i t s i o n e e r i d e  s i s e o s a 
keemiline p esu.  Sisesosade 
soojusvaheti  ja  venti laator i  
pesu oleks mõistlik teostada 
t a v a t i n g i m u s t e s  i g a  5 - 6 
kasutusaasta tagant. Kui seade 
asub tolmuses keskkonnas, siis 
isegi 3-4 aasta tagant. Seadme 
tõhusus tõuseb oluliselt. 50 €. 
E-post rmati@hot.ee, www.rmati.
ee, tel 5343 5668

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

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

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

• Katuste ehitus
• Valtsplekk katuste ehitus
• Profi ilplekk katused
• Eterniitkayused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekide paigaldus
müüriplekkide paigaldus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehitab ja 
remondib küttekoldeid. Tel 506 9683

• ADRANUS OÜ teeb korstnapüh-
kimistöid, paigaldab moodul-
korstnaid, korstnahülsse, kami-
naid ja pelletkaminaid. Teeme 
ka müüritis-pottsepatööd ning 
korrastame Teie küttesüsteemi do-
kumentatsiooni, hangime vajalikud 
kooskõlastused. Kodu tuleohutuse 
hindamise teenus. Tel 5555 3737

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

• Teeme kõiki lammutustöid üle 
Eesti. Täpsem info tel 5450 5198

• Teostame lammutustöid. Tel 5330 
5970
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• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüa lõhutud küttepuid Ida-
Virumaal. Tel 5805 6547

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

• Aastaringselt halupuud 30-55cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

• Jaanipäeva Eri! 1.90 € kuivad 
kaminapuud 40L võrgus (lepp). 
Tel 5567 5755

• Müüa kaksikute vanker-
käru Tako .  Komplektis  on 
korvid, isteosad, seljakotid, 
putukavõrgud, vihmakiled. Hind 
100 €. 2 beebi võrevoodit,  hind 
kokku 50 €, müüme ka eraldi. 
Beebi mähkimisalus seinale 
(puidust, tugev ja ilus), hind 20 
€. Beebikiik Little Tikes 10 €. 
Asuvad Haljalas. Tel 5568 5995

•  M ü ü a  o m a v a l m i s t a t u d 
k r e i s s a a g ,  p u u l õ h ku ja  ja 
õ u n a p u r u s t i  n i n g  k e r a 
o k a s t r a a t i  j a  e l e kt r i l i n e 
muruniiduk. Tel 529 0811

• Määri Mõis OÜ müüb loodus-
likku dekoratiivkruusa. Frakt-
sioonid 5-10 mm, 10-20 mm ja 
20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. 
Veovõimalus. Hind 50 €. Tel 505 
3340, 525 9239

• Müüa mööblikomplekt: voodi, 
kapp, raamaturiiul ja kirjutuslaud. 
Vähe kasutatud. Hind 150 €. Tel 
5341 0598

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

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

• T V- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahe-
tus, viiruste eemaldamine, laadi-
japesade remont jne. Tel 5645 4853

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.ee

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 514 
3787

•Trimmeritööd, pika rohu lõikus. 
Tel 5539 328

•  Ha l j a s t u s t e e n u s e d  ( m u r u 
niitmine, trimmerdamine, heki 
lõikus ). Tel 5660 3585

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

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

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154

• Hauaplatside hooldus ja ehitus. 
Tel 5660 3585

•  H a u a p l a t s i d e  e h i t a m i n e , 
kujundamine, korrastamine ja 
hooajaline hooldamine. Tel 5834 
4024

• Kalmistul hauakividele daatumite 
lisamine.  Vanade plaatide ja 
hauakivide puhastamine ning 
taastamine. E-mail jyrikivimaailm@
gmail.com, tel 5348 0201

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

• Klassikaline massaaž 20 min 5 €, 
30 min 7 €, kupud 3 €. Tel 5567 7800

• Soovin osta soodsalt remontiva-
java multšiva muruniiduki. Tel 
5614 2951

• Ostan majapidamises olevat va-
navara ja seisma jäänud asju: möö-
bel, nõud, mänguasjad, jalgrattad, 
garaažitööriistu ja tarvikuid. Paku 
julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan kristall- ja portselannõu-
sid. Pakkuda võib kõike! Tel 5564 
0325

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

• Ostan Ilmar Trulli raamatu „Väike 
viisakas kärbes“. Tel 5199 1609

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

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi. 
Tel 5374 1646

• Ostan nahkköites raamatuid 
„Kalevipoeg“, „Eesti Vabadussõda 
1918- 1920“, „Kalevala“, „Eesti 
ajalugu“ jne. Maksan 100 €/tk. Tel 
5459 7300

• Ostan alasi. Tel 5895 9575

• Müüa noorte jalgratas Classic 
Zero (24” rattad, 21 käiku, 
porilauad, odomeeter, trosslukk). 
Tel 529 0811

• Müüa väga soodsalt diivanilaud 
(kirss), televiisorilaud (kirss), kir-
jutuslaud (kirss), elektriradiaato-
rid, jalgratas (noorte), kasutatud 
tänavakivid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). 
Tel 5104 147

• Müüa karmoška pill. Tel 5302 0065

•  M ü ü a  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
raamatuid. Tel 5801 5321

•Müüa soodsalt 2 vähekasutatud 
suurt tugitooli (beežikas samet, 
laius 105 cm, seljatoe kõrgus 92 
c m ) .  S a m a s  m ü ü a  s o o d s a l t 
korralikud Mazda  originaal 16 
tollised valuveljed koos kasutatud 
naelrehvidega  (4 tk). Asukoht 
Rakvere. Kontakt 501 1931

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
soojaveeboiler (vertikaalne, 100L) 
ja muid asju. Tel 5695 9358

KODU

OST

• Ostan uue Pioneer pliidi. Tel 
5818 7900

• Ostan raamatutest vanarauani, 
vanarauast kila-kolani. Samas ka 
kolimis- ja jäätmeveoteenus. Tel 
5808 1220

• Ostan Vene elektroonikat: makid 
ja raadiod, võimendid, kõlarid, 
trükiplaadid, skeemid, dioolid, 
arvutid, vanametalli. Tel 5633 1491

Avatud T-R 10-17, L-E suletud. 
Laada 37, II korrus

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

OSTAME tuhandeid erinevaid va-
naaegseid esemeid! Mööbel (kum-
mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 
jm), toidunõud, kohviveskid, mili-
taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 
aumärgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika jm), 
ehted, fotod-postkaardid, mär-
gid-medalid-ordenid, raamatud, 
lambid-lühtrid, pudelid, väärisme-
tallist 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!

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 50cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Vinni Kütteladu 
müüb

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)

• Küti Saeveskis saematerjal, vood-
ri- ning põrandalaud, palgi saa-
gimise teenus al. 16 €/tm ja neli-
kanthööveldus. Info tööpäevadel 
kell 8.30 – 17.00 telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee
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• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada tn 14. Pakume 
naistele suvepükse, müügil ka 
suured numbrid

• Peotelgi rent. Anda rendile 
3x6m easy-up peotelk. Hind 
45€/24h. Lisainfo telefonil 
53458135 Anneli

• Peotelgi ja mööbli rent koos 
paigaldusega. www.telgipidu.
ee, tel 513 1650

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

• Müüa traktor DT-20 ja mopeed 
Mini. Tel 5665 7343

• Müüa traktor MTZ-80, käru, T-16 
ja muud. Tel 5558 5956

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müüa küülikuid. Tel 5688 7918

• Müüa hiidküüliku pojad. Tel 
5385 2325

• Anda vene sinised kassipojad. Tel 
5385 2325

• Odavalt tuhkrupojad. Tel 5845 
5248

• Head valvekoera kutsikad. Tel 
5833 0153

TUTVUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• www.toonklaas.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. 

MUUD

TEATED

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

VANAVARA

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

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

• Ostan erinevaid retro ja vanavara 
esemeid (portselan, klaas, kristall, 
mööbel, raamatud, ehted, vanad 
rahad, märgid jpm erinevat). Tel 
5344 7574

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Usaldusväärne
metsafirma ostab

METSAKINNISTUID
ja PÕLLUMAAD

Küsi pakkumist
tel 5557 7007

www.tartumets.ee

Eraisikute Eraisikute 
reakuulutusi saab reakuulutusi saab 

anda nüüd kaanda nüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”

Kauplus avatudKauplus avatud
 iga päev 10-22 iga päev 10-22

• Keskealine mees soovib tutvuda 
naisega vanuses 40-60. Tel 5808 
1220

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

Täpsem info telefonil 5371 2433 
või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED

 KEEVITUS 
INVERTERID

 TSEHHIST
• Toide 50-60 Hz 230V 
1-faasiline
• Kaitse 20 A
• Voolutugevuse 
reguleerimisvahemik 10-180A
• Koormataluvus 110A 100 
protsen  
• Koormataluvus 150A 60 
protsen  
• Koormataluvus 180A 45 
protsen  
• Tühijooksupinge 85V
• Kaitsetase IP 23S
• Mõõdud 330x143x245mm
• Kaal 6,2 kg

Tsentrumi III korrus, Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

GARANTII 1 AASTA!

OSTUGA KAASA 

KAABLIKOMPLEKT!

HIND 

499 €

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

RAKVERE 3. KESKKOOLI 

1977. a LENNU 

KOKKUTULEK 

toimub 29. juulil kell 17 

Rakveres Niine 

Külalistemajas. 

Osamaks 25 €. 

Info Urmas 5649 4830 

ja Marje 5561 4538

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Teen puulõhkumisteenust. Samas 
müüa muskuspardid (kaks emast 
üks isane). Info telefonil 5627 3235

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

• Müüa merekonteiner (6 m). Hind 
650 €. Tel 5561 6149

• Müüa käsitsi kooritud kuuselatte 
pikkusega 3-6 m. Tel 5662 5497

• Müüme betoonist vundamen-
diplokke. Võimalus koos transpordi 
ja paigaldusega. Samas ka osta-
me betoonist vundamendiplokke 
(transport olemas). Tel 5554 7177

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

1 2 5 9
8

5 1 7 2 8
7 2 6 3

8 1 5 4
3 4

7 4 9 3
2 9 4

4 5 666666
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„Eesti punkarid pole 
kunagi olnud sellised 
nagu välismaal. Eesti 
punk polnud mingi 
vastupanuliikumine. 
Olime parajad nalja-
numbrid, kõige roh-
kem tahtsime erilised 
olla. Lömitasime lää-
ne ees!“ ütles punkar 
Villu Tamme koos 
Peeter Volkonski ja 
Tõnu Trubetskyga 
Eesti Muusika Kuul-
suste Kojas peetud 
kohtumisõhtul.

Kaire Kenk

„Minu tavaline päev nägi 
välja nii, et ärkasin hommikul 
üles, läksin Villu juurde, oo-
tasin, kuni ta tegi soengu pä-
he, siis läksime linnapeale 
lõnkuma,“ meenutas Tru-
betsky. „Sellest tulebki sõna 
lõngus, kelleks algselt nime-
tati rokkareid. Sõna mõtles 
välja Rudolf Rimmel,“ selgitas 
ta.

„Istusime „Varblases“ ja jõi-
me morssi. Kõlab kehvasti 
küll, aga me ei läinud tegeli-
kult lõnkuma, vaid tegelesime 
rohkem laulusõnade kirjuta-
misega,” rääkis Trubetsky.

„Propeller“- Eesti 
esimene punkbänd

Eestisse jõudis punkliiku-
mine hilinemisega – „Sex Pis-
tols“ alustas juba 1976. aastal, 
Eesti esimesed punkbändid 
tekkisid aga umbes 1978. aas-
ta paiku.

„Mäletan suurt pungiplah-
vatust, mis puhkes seoses Sid 
Viciousi surmaga. Meediakä-
ra terves maailmas oli nii 
suur, et jõudis ka Eestisse,“ 
ütles Trubetsky.

Tema hinnangul tekitas just 
„Propeller“ Eestis punkliiku-
mise. „Mäletan, kuidas käisin 
1980. aastal ühel Kalevi spor-

Punkarid ENSVs: luuletamine, 
haaknõelad ja Laari ment

Vasakult Peeter Volkonski, Tõnu Tru-
betsky ja Villu Tamme rääkisid rahvaga 
kohtudes pungi algusajast Eestis. 

Foto. Allar Viivik

dihallis toimunud „Propa“ 
kontserdil, Alender laulis ja 
minust sai kohe fänn. „Propa“ 
tõi punkmuusika Eestis mas-
sidesse!“ lausus Trubetsky.

„Ka mina mäletan ühte 
„Propelleri“ kontserti Tallin-
nas Pirita jõekäärus,“ märkis 
Tamme. „Lava ees lõnkus 
kamp punkareid, Ivo Uukkivi 
kõige ees. Küll ma kadestasin 
neid, unistasin ajast, mil saak-
sin ka nende sekka.“

„Mina pole kunagi punkar 
olnud,“ märkis aga Volkons-
ki. „Kuulsin punkmuusikat 
esimest korda ETVs Olav 
Ehala saates „Muinaslugu 
muusikas“, kus mina tegin 
ühte Alice Cooperi kaverit ja 
Joel Steinfeldt etendas ühte 
punkarit - kiilakana, pea ro-
heliseks värvitud ja žilett pä-
he kleebitud,“ meenutab ta.

Volkonski rääkis, et tema 
sattus „Propellerisse“ asen-
dusliikmena. „Nagu asendus-
liikmed ikka, lõpuks jäingi. 
Alguses tegime lihtsalt pulli, 
aga äkki avanesid meie sil-
mad, kui inimeste reaktsiooni 
nägime. Avastasime ammen-
damatu varasalve - 1961. aas-
tal ilmunud „Pioneeride lauli-

ku“. See haigutav vahe võlt-
soptimismi ja tegelikkuse va-
hel, see oli täiesti punk,“ rää-
kis Volkonski.

Sid Vicious ja Johnny 
Rotten eeskujudeks

„Tegin esimest korda harja 
pähe Sid Viciousi eeskujul. 
Ühe kleepsu pealt vaatasin,“ 
tunnistas Tamme.

„Alguses olime tänavapun-
karid,” rääkis Trubetsky. „Mi-
nu välimus sai Johhny Rotte-
nilt üle võetud. Haaknõelad ja 
soengud. Kõndisime või hän-
gisime tänavatel, tagid seljas, 
haaknõelad küljes.“

Linnarahvas punkareid ei 
sallinud. „Me ei olnud mingi-
sugune rahva avangard,” nen-
tis Tamme. „Üks tädi linnas 
ütles mulle kord, et me oleme 
Eesti rahva häbiplekk.”

Kaklusi oli punkaritel pide-
valt, küll kriminaalidega, küll 
rockabilly fännidega. Tamme 
meenutas, et ka juhtumisi 
miilitsaga tuli palju ette.

„Ma elan Kadriorus ja vahel 
juhtus nii, et tulin uksest välja 
ja miilits jalutas mööda ning 
mind viidi juba koduukse eest 
minema. Olen „sidrunis“ 

kuuekesi ka istunud. Mõni-
kord kutsuti isegi buss vastu. 
Läksid mööda vanalinna 
„Varblasesse“, see aga kuulus 
Oktoobri rajooni mendipiir-
konna alla. Vanalinnast viidi 
Laari või Vaksali tänava 
menti. Kõik punkarid teadsid 
täpselt, kuidas linnas kulgesid 
mendirajoonide piirid,“ rää-
kis Tamme.

Punk tänapäeval
„Punk tänapäeval enam ei 

toimi. Juba sellepärast, et 
punkarid pole ühe mütsi alla 
koondunud, kõik on kuidagi 
killustunud. Kõik sõimavad 
kõiki,“ on Trubetsky veendu-
nud.

„Minu bändist peab bassi-
mees Anti end tänini punka-
riks. Ise enam oma punkar-
noorusele ei mõtle ja enam 
end punkariks ei pea,” nentis 
Trubetsky.

Siiski on mehele punk ja 
anarhia alati lähedased olnud. 
„Minu jaoks on punk nagu 
reservatsioon, veidrikute 
kaitseala. Mulle meeldib mõ-
te: punk on ühiskonna koh-
tumõistja!“

Nädalalehte

saab tellida Omniva  postkontorist!

Tiraaž 16 000

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 21.06.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul (His-
paania)

kg 1,50 4,00-4,50 
Eesti

Petersell kg 6,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00

Salat kg 1,00

Küüslauk, värske 
(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Eesti) punt 1,00

Värske kurk (väike) kg 1,50 
Poola

2,00 Eesti

Värske kurk 
(poolpikk), Eesti

kg 1,80 2,00

Värske hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50-3,50 
Poola

4,00-5,00 
Eesti

Värske kapsas kg 1,80

Värske porgand kg 1,00

Maasikad kg 3,50 
Poola

6,00-8,00 
Eesti

Kultuurmustikad 
(Hisp.)

kg 10,00

Murelid (Hisp.) kg 5,00

Vaarikad 250 g karp 3,00

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

• suvelilled aeda, rõdule, 
kalmistule

• lilleamplid
• püsikud eriti soodsa 

hinnaga
• avatud maasika- ja 

köögiviljaletid

1 9 4 3
9 1

8 1 7 4
1 8 3

5 7
6 5 9
9 3 5 6 4 1

4 6 3 2 8 777777

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

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

Disain
Renee Koit, Marimai Kesküla, Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

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

Kuulutaja ilmub 
reedeti. 

Trükk: Printall AS
Trükiarv: 16 000

Toimetus avatud 
E-R 9-17

Kuulutaja ilmub 
enne kollektiivset 

suvepuhkust:
30. juunil ning 

7. juulil
Esimene leht peale 
suvepuhkust ilmub 

4. augustil
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grill-tooted al 2,95 /kg€

Oma Põrsa lihapoodide
lahtioleku ajad pühadel:

Vaala keskus 19.-22.06 kell 9-19, 23.06 10-15,
24.-25.06 suletud

Pikk tn 19.-22.06 kell 10-18, 23.-26.06 suletud

Tapal Eha tn 19 platsil
22.-25. juuni

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere
Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib alustada
igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 14.07 ja 26.07
B-kat e-õpe 13.07 ja 03.08

Esmaabi koolitus 30.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 8.07 kell 10.00

• algab 3.07 kell 18.00
• algab 12.07 kell 18.00
• algab 8.08 kell 18.00
• algab 8.08 kell 18.00

• algab 6.07 kell 18.00

Veoauto-, takso- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus
B-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)

(e-õpe)

Mugulbegoonia 2.60 EUR

Soodushindadega elupuud
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