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Kuulutuste eest on võimalik 
tasuda pangaülekandega. 
Kuulutus ilmub reedeses 
lehes,  kui ülekanne on 
jõudnud Kuulutaja pangaar-
vele neljapäeval kella 11.00
Kuulutaja toimetus ei vas-
tuta kuulutuste sisu eest.

Pagulasteema raames on jut-
tu olnud mitme nurga alt: 
Eesti „majanduspagulastest“, 
kes on meilt lahkunud ajuti-
selt või jäädavalt; samuti ta-
hetakse teada, millised saa-
vad olema pagulaskvoodid 
Euroopa riikides. Mõned rää-
givad pagulaste saabumisest 
isegi kui majandusmeetmest, 
sest väidetavalt on majan-
duskasvuks vaja võõrtööjõu-
du. Küsimusi on aga veel ja 
veel.
Selguse mõistes toon välja In-
tegratsiooni ja Migratsiooni 
Sihtasutuse Meie Inimesed 
kirjeldatud pagulase mõiste: 
pagulane on isik, kes on saa-
nud mõnes välisriigis varju-
paiga ja elamisloa seoses te-
ma tagakiusamisega kodu-
maal poliitilistel, usulistel, 
rahvuslikel, rassilistel, sot-
siaalsetel vms põhjustel.
Eesti inimeste jaoks on üheks 
peamiseks pagulasi puuduta-
vaks küsimuseks olnud, milli-

seks kujunevad kvoodipagu-
laste sotsiaalsed garantiid. 
Seetõttu on ka arusaadav, et 
pagulaste sotsiaalsed garan-
tiid ja nende suurus vajavad 
kindlasti valitsuse selget väl-
jaütlemist.
Muuseas: Eesti pole siiani ra-
tifitseerinud Euroopa sot-
siaalharta artikli 31 lõiget 3, 
mis käsitleb inimeste õigust 
eluasemele, mille järgi pea-
vad riigid muutma eluaseme 
kättesaadavaks ka piisava sis-
setulekuta inimestele. Nagu 
mainitud, on segadust ja kü-
simusi palju.
Vikerraadio saates „Stuudios 
on peaminister“ küsis üks 
raadiokuulaja toonaselt pea-
ministrilt Andrus Ansipilt, 
miks Eesti riik pole siiani lii-
tunud sotsiaalharta kõikide 
artiklitega, kuid samas toetab 
lahkel käel võõraste riikide 
inimesi. Võõrad lähevad kor-
da, aga omad mitte, oli küsi-
muse alltoon. 
Ansip vastas, et Eesti riik ei 
ole nii rikas, et suudaks kõiki-
de sotsiaalharta paragrahvide 
ülevõtmisega kaasnevaid ko-
hustusi täita. „Ei ole mõtet 
võtta endale kohustusi, mida 
ei suuda täita,“ ütles ta. „Üle 
oma varju ei hüppa.“ 

On selge, et küsimus on valit-
suse prioriteetides. Tihtilugu 
on tema jaoks tähtsam püsi-
da klantspildina Euroopa sil-
mis, kui tagada tegelik sise-
riiklik heaolu.
Mõistan, et pagulaste maju-
tamine võimaldab projekti-
toetuste abil mõnes omava-
litsuses renoveerida hüljatud 
korrusmajad või tühjalt seis-
va koolimaja. Kuid see ei aita 
kaotada kogukondlikke sise-
pingeid. Ebavõrdsuse tekki-
mine, kus pagulastele paku-
takse eluasemeks paremaid 
tingimusi kui kohalikele ela-
nikele, soodustab rahulole-
matust. See aga suurendab 
omakorda kulutusi sisejulge-
oleku tagamiseks. 
Kahjuks oleme oma riigi nii-
võrd õhukeseks lihvinud, et 
kohapeal enam politseinikke 
pole ning turvatunne puudub 
täielikult. See on aga teine 
teema. 
Üks on selge: Eestist lahkuva-
te sotsiaalmajanduslike „pa-
gulaste“ asendamine Põh-
ja-Aafrika riikidest saabuvate 
pagulastega ei ole jätkusuut-
lik ega lahenda kuidagi meie 
siseriiklikke probleeme ega 
majanduslikku paigalseisu.

Lääne-Viru Maavalitsus an-
nab teada, et alates 3. juulist 
sõidab bussiliin nr 15 mars-
ruudil Rakvere – Kunda ree-

deti, laupäeviti ja pühapäeviti 
Rakverest väljumistel kell 10 
ja 15 Kunda rannani (Kunda 
Pargi peatusest vastavalt kell 

10.40 ja 15.40). Sõiduplaan 
kehtib augusti lõpuni.

Kuulutaja

Kus on 
pagulase kodu?

Suvel saab bussiga taas Kunda randa

Juba pikemat aega kütab 
Eestis kirgi pagulasteema, 
mida ümbritseb suur sega-
dus ja ebaselgus.

Marek Leemets

Head suvepuhkust!
Kuulutaja paneb nüüd mõneks ajaks uksed kinni. 
Järgmine lehenumber ilmub 31. juulil.
Meie käest on aeg-ajalt küsitud, miks Kuulutaja juu-
lis ei ilmu. Vastus on lihtne: ratsionaalne ja majan-
duslik mõtlemine.
Meie edukus ja toimetulek sõltuvad reklaamitulu-
dest, kuid kesksuvel puhkavad ka paljud reklaamik-
liendid. Mingis kärbitud variandis oleks lehe ilmuta-
mine muidugi võimalik, kuid sel juhul tuleks lahen-
dada järgmine küsimus. Nimelt on meie toimetus 
väike, igapäevaselt on tööl vaid neli inimest. Kõik 
nad tahavad samuti korra aastas puhata, aga kuidas 
teha nelja inimese töö ära kolmekesi? Suuremates 
kooslustes on ühe-kahe inimese puudumise korva-
mine lihtne, meie väikeses kollektiivis, kus töö on li-
saks kõigele muule väga spetsiifiline, aga mitte.
Seega tuleb lugejail ja reklaamiandjail leppida tõsi-
asjaga, et juuli kolmel nädalal Kuulutaja teile selts-
konda ei paku.
Aga sellest pole ju hullu – ilmad lähevadki nagu telli-
tult ilusaks ning aega saab veeta ka teisiti kui nina 
ajalehes.
Õige reporteri tool on alati tühi, ütles kord üks mu 
suurte kogemustega kolleeg, ja õige kah. See mõtte-
tera tuleb motoks võtta ning ka puhkuse ajal silmad 
lahti ringi käia. Muidugi ei sünni sel ajal päevakajali-
si uudiseid – mida nendega kuu aega hiljem peale 
hakata? – aga mõneks reisikirjaks või muud sorti üle-
vaateks, võib juhtuda, tuleb materjal kõrva taha kor-
jata küll. Kusjuures kindlasti saavad need olema Ees-
ti lood, sest Kuulutaja rahvas on aru saanud: suvel 
puhka kindlasti Eestis, sest meil on avastamata ning 
huvitavaid paiku küll ja küll.
Head suvepuhkust teilegi, Kuulutaja sõbrad ja luge-
jad. Kasutage see üürike aeg täie rauaga ära. Tele-
viisor ja arvuti peitke silma alt ära ning minge selle 
asemel õue. Kui mingil põhjusel ei saa ette võtta „su-
vetuuri“, siis tuuritage kas või meie omas maakon-
nas – nagu mainitud, on avastamisväärset kõikjal.
Head suvepuhkust!

Aivar Ojaperv,
Kuulutaja tegevtoimetaja
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Jättes kõrvale põhjused, miks 
üks või teine inimene liha ei 
söö ja kuidas see nende tervi-
sele mõjub, tuleb tunnistada, 
et taimetoitlusel on aina roh-
kem pooldajaid. Tihtipeale 
juhtub aga nii, et sellist 
elulaadi saab harrastada vaid 
oma kodus.
Rakvere Eragümnaasiumi tä-
navune lõpetaja Kaire Kalju-
veer, kes on ka ise taimetoit-
lane, otsustas asjasse pisut 
teaduslikumalt suhtuda ning 
koostas Rakvere toitlustu-
sasutustes pakutava taime-
toidu kohta uurimustöö.
„Valisin selle teema, sest olen 
ise taimetoitlane juba kaks 
aastat ja mul tekkis huvi, ku-
hu mul oleks võimalik sööma 
minna,“ põhjendas Kaljuveer 
teemavalikut väga praktilisest 
aspektist. „Varajasemaid ko-
gemusi mul Rakvere söögi-
kohtadega eriti ei olnud, see-
ga oli palju avastamist. Küll 
on mul aga väga positiivne 
elamus näiteks Tallinna vana-
linnas asuvast täistaimeresto-
ranist nimega Vegan Restoran 
V, mida võiks nimetada tai-

metoitlaste paradiisiks, sest 
sealne menüü on mitmekesi-
ne ja toidud maitsvad.“
Uuritavad söögikohad valis 
Kaljuveer nende tuntuse ja 
suuruse järgi, valikust jäid 
välja näiteks kiirtoitu pakku-
vad kohad. Valimisse jäi 15 
söögikohta Rakveres.

Ettevõtjad eriti ei hooli
Sellest, et taimetoidu teema 
siinsetele toitlustusettevõte-

tele eriti hingelähedane ei 
ole, kinnitas ka passiivne 
suhtumine uurimustöösse.
„Suhtumist oli mitmesugust, 
kuid enamasti kahjuks siiski 
ükskõikne. Lubati küll ankee-
tidele vastata, kuid tagasiside 
oli siiski napp,“ tõdes Kalju-
veer. „Teadsin eelnevalt, et 
mu uurimustöö teema puu-
dutab vähemuse huvi, kuid 
olin siiski optimistlikult mee-
lestatud.“

Uurimustöö hüpoteesiks oli 
see, et Rakvere linnas on tai-
metoitlastel vähe valikuvõi-
malusi väljas söömiseks. Nii 
võttis Kaire Kaljuveer üheks 
ülesandeks tutvuda kõikide 
söögikohtade menüüdega ja 
veenduda, et püstitatud hü-
potees peab paika. 
„Tööga selgus tõsiasi, et Rak-
vere linnas pole taimetoitlas-
tel erilisi valikuvõimalusi. 
Ainsana pakuvad taimetoit-

lastele rikkalikumat valikut 
Bamboo Garden ja Virma pu-
bi, kuid nende menüü sobib 
inimestele, kes eelistavad 
idamaiseid maitseid. Rikka-
likku valikut eestimaist tai-
metoitu oli praktiliselt või-
matu leida,“ järeldas noor tai-
metoitlane. 
Ettevõtetele tagasiside and-
mise osas oli Kaljuveer eba-
lev: „Kindlasti on neid, keda 
huvitaks tagasiside väga, kuid 
enamikust söögikohtadest oli 
keeruline isegi ankeete kätte 
saada, arvatavasti ei huvita 
neid ka uurimustöö tule-
mus.“

Trendiga võiks kaasas 
käia
„Soovitaksin toidukohtade 
omanikel vaadata üle me-
nüüd ja lisada sinna rohkem 
taimetoitu, kuna tänapäeval 
on taimetoitlus tõusev 
trend,“ kõlas Kaljuveeri üks 
ettepanekuid. „Või kui ole-
masolevad toidukohad ei 
soovi kohanduda, siis soovi-
taksin mõnel hakkajal noorel 
avada taimetoitu pakkuv söö-
gikoht, kus ka ise innukalt 
kaasa lööksin.“
Lisaks võiks Kaljuveeri arva-
tes olla menüüdes eraldi 
märgistus taimetoitude koh-
ta, kuivõrd mõnes toitlustus-
kohas on keeruline menüüst 
välja lugeda, mida antud toit 
sisaldab, ning tagasihoidlik 

klient ei julge eritellimust esi-
tada. „Kindlasti on Rakveres 
taimetoitlasi piisavalt, aga 
nad ei paista välja, sest eritel-
limuse asemel tellivad nad 
lihtsalt magustoidu või frii-
kartulid,“ oletas Kaljuveer.
Oma isikliku huvi sai Kaire 
Kaljuveer uurimustööga ra-
huldatud. „Kindlasti jään 
Bamboo Gardeni ja Virma 
pubi kliendiks, sest mulle 
meeldivad idamaised toidud. 
Meeldiva elamuse sain ka 
Pätsi pitsakohvikust, kust tel-
lisin lihavaba pitsa, mis oli 
väga maitsev.“
Ehkki uurimustöö on edukalt 
kaitstud ja eragümnaasiumgi 
tänaseks lõpetatud, jätkub 
uurimine ikka edasi, kuna 
menüüd muutuvad, toitlus-
tajad vahetuvad ja, mis pea-
mine, süüa tahaks ju ikka.
„Sellel suvel on mul plaanis 
külastada kõiki Rakvere toit-
lustuskohti, et avastada uusi 
meeldivaid maitseelamusi,“ 
lubas Kaljuveer.
Eesti Vegan Seltsi kodulehe-
külg loetleb 40 täistaimetoitu 
pakkuvat söögikohta Tallin-
nas, 12 Tartus ja veel hulk 
väiksemates linnades. Ühtegi 
Rakvere ettevõtet mainitud ei 
ole, mis annab tunnistust nii 
sellest, et ettevõtted pole ve-
ganisõbralikud, kui ka sellest, 
et ilmselt pole siin eriti palju 
aktiivseid veganeid.

Taimetoitlasel on Rakveres raskusi
Taimetoitlus on Eestis üha 
enam populaarsust võit-
nud, aga siinsed toitlustu-
settevõtted tulevad trendi-
ga üsna aeglaselt kaasa.

Maris Marko

Foto: vegan2food.blogspot.com
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Lähenevat Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva silmas pidades 
algatasid Riigikantselei ja 
Eesti Arhitektide Liit koos-
töös Eesti 14 omavalitsusega 
mõni aeg tagasi arhitektuu-
riprogrammi “Hea avalik 
ruum”, mille eesmärk on taas-
aktiveerida Eesti suuremates 
keskustes olulised keskuse-
piirkonnad. Kuues omavalit-
suses olid arhitektuurivõist-
luse võitjad juba varem selgu-
nud, Rakvere parimad kuulu-
tati välja lõppeva nädala teisi-
päeval.

Objektiks valiti Pikk tä-
nav
Kuna Rakveres on kesklinn 
hiljuti uue ilme saanud, siis 
otsustasid võistluse korralda-
jad valida n-ö sihtobjektiks 
hoopis Pika tänava. „Pika tä-
nava ruum praegu inimesi ei 
kutsu,“ tõdes Eesti Arhitekti-
de Liidu asepresident Kalle 
Vellevoog. „Eesmärk on anda 

tänav jalakäijatele tagasi. Pa-
rimate võistlustööde autorid 
tabasid lähteülesannet hästi, 
eriti muidugi võidutöö teos-
tajad.“
„Saime midagi, mida otsisi-
me,“ kinnitas linnapea Juhka-
mi. „Põhiidee on leitud, ta-
haksime seda tehnilise pro-
jekteerimise käigus edasi 
arendada. Võidutöö „Pikk 
muuseum“ autorid on visan-
danud kvalitatiivselt uue tä-
navaruumi, mis samas suht-
leb austavalt ja tähelepanu 
osutavalt ajaloolise ning ae-
gade jooksul rajatuga.“
Võistlustöö „Pikk muuseum“ 
äratas Rakvere galeriis toimu-
nud tseremoonial kohe tähe-
lepanu. Nimelt olid seal enne 
konkursi võitja väljakuuluta-
mist eksponeeritud neli 
võistlustööd, kuid „Pika muu-
seumi“ stendi ette jäid koha-
letulnud seisma pikemalt. 
Teiste hulgas Rakvere linna-
volikogu esimees Toomas Va-

rek.
„Ei, mul ei ole siseinfot võitja 
kohta, kuid see lahendus 
meeldib mulle kõige roh-
kem,“ rääkis ta enne zhürii 
otsuse väljakuulutamist. 
„Projekt on jõuline, see lausa 
sunnib majade omanikel fas-
saade korrastama.“
Aga kas pole hirmu, et kui 
projekt ellu viiakse - ja see 
nõuab kahtlemata päris palju 
raha - siis tuleb hakata tegele-
ma järgmise probleemiga: 
kust leida inimesed, kes üm-
berehitatud tänavale elu an-
navad? On ju meil päris palju 
selliseid näiteid, kus korrasta-
tud-renoveeritud piirkond 
lihtsalt „ei hakka tööle“, sest 
selle ümber puuduvad ärid, 
kohvikud, kauplused, mis 
rahvamasse ligi tõmbaksid.
„Jah, kahtlemata on selline 
oht olemas,“ tõdes Varek. 
„Aga kuskilt peab ju alusta-
ma. Kui me sellest õlekõrrest 
kinni ei haaraks, siis ei oleks 
üldse midagi. Mina isiklikult 
usun küll, et kui projekt ellu 
viiakse ja tänav renoveeritak-
se, siis hakkavad Pika tänava 
kinnisvaraomanikud ka oma 
hoonetele uusi funktsioone 
leidma.“
„Tegemist on rahamahuka 
asjaga. Küll me seal linnava-
litsuses oleksime leidnud 
põhjuse seda edasi lükata, 

aga nüüd vist pääsu enam 
pole,“ lisas linnapea Juhkami 
muiates.
Võidutöö üks autoritest – Ris-
to Parve – on pärit Rakverest, 
kuid parimate pärgamise tse-
remooniast ei saanud ta kah-
juks osa võtta. Küll käis au-

hinnal järel tema partner Kai 
Süda.

Tunnustati nelja parimat
„Idee oli meil kohe olemas,“ 
rääkis ta võidu toonud kavan-
dist. „Pika tänava arhitektuu-
riline pärand, eeskätt hoo-

ned, panid mõtte liikuma. 
Uue väljakuga tahtsime tõsta 
seda kõike veel rohkem esile 
ja tundub, et õnnestus. Natu-
kene proovisime liiklust ra-
hustada. Turisti ja tavalise ja-
lakäija tänavale toomine oli 
meie loomulik eesmärk.“

Pika tänava ümberehituseks 
Rakvere Pika tänava ja seda ümbritseva linnaruumi ar-
hitektuurivõistlusele esitatud tööde seast tunnistati pari-
maks AS Amhold ning KARISMA arhitektide Risto Par-
ve ja Kai Süda võistlustöö “Pikk muuseum”. Linnapea 
Mihkel Juhkami sõnul on lootust, et projekti elluviimi-
seks leitakse ka rahalised vahendid ja Eesti Vabariigi 
100. aastapäevaks saab Pikk tänav täiesti uue ilme.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKAon visioon olemas

Arhitektuurivõistluse võidu-
töö täpsem kirjeldamine aja-
leheartiklis on tegelikult loo-
tusetu ettevõtmine ja sestap 
jäägu see siinkohal tegemata. 
Siiski tasub ära mainida kaks 
märksõna: massiivne betoon 
ja väljakuks kujundatud 
tühermaa Parkali ja Pika tä-
nava ristmikul.

Võistluse zhürii kirjeldas 
peapreemia (6000 eurot) saa-
nud ideekavandit järgmiselt.
Autorid said peapreemia kõi-
ge terviklikuma ning Rakvere 
linnaruumi uut kvaliteeti loo-
va lahenduse eest. Sümpaat-
ne on idee tekitada tänavata-
sandi lahendamise teel maja-
dele lihtne nüüdisaegne 

taust, mis tõstab tänavat ää-
ristava arhitektuuripärandi 
esile ja väärtustab ajaloolist 
keskkonda. Töö lähtub välja-
kuesteetikast, mis võimaldab 
liikuda ka autodel, kuid an-
nab eesõiguse jalakäijaile – 
liikluse nihutamine tänava 
ühte serva, jättes teisalt suure 
osa tänavast samasse tasa-

pinda, võimaldab kasutada 
ruumi väga mitmekesiselt. 
Zhürii hinnangul oli võidutöö 
pakutud lahenduste seas ai-
nus, mis pööras tähelepanu 
ka Pika tänavaga risti olevale 
teljele, mis viib linnusest 
keskväljakule, ning pakkus 
sellele kontseptuaalse lahen-
duse. Parkali tänava ristmikul 
oleva väljaku läheduses ära 
on kasutatud olemasolevate 
varemete müürid, kuhu on 
kavandatud turismiinfopunkt 
ja kohvikuruumid. 
Lisaks võidutööle valis zhürii 
välja veel kaks preemiasaajat. 
Teise preemia (4500 eurot) 
vääriliseks tunnistati töö 
märgusõnaga „Tark tänav“, 
mille autorid on Toomas Paa-
ver, Edgar Kaare, Terje Ong, 
Liina Einla, Timo Saabas ja 
Kristofer Soop arhitektuuri-
büroodest OÜ Linnalahendu-
sed, OÜ TajuRuum ja AS Kob-
ras, ja kolmas preemia (3500 
eurot) läks kavandile märgu-
sõnaga „Pikk galerii“, auto-
riks Villem Tomiste arhitek-
tuuribüroost OÜ Stuudio Tal-
linn. Ergutuspreemia (2000 
eurot) pälvis kavand märgu-
sõnaga „Siluett“, autorid 
Gianfranco Franchi, Chiara 
Tesi ja Rea Sepping Itaalia ar-
hitektuuribüroost Franchi + 
Associati.

AUTO SÕITIS KRAAVI
Reedel, 28. juunil kella 22.35 paiku toimus liiklusõnnetus 
Kadrina vallas Tallinna-Narva maantee 75. kilomeetril, kus 
sõiduauto BMW 528 I sõitis paremale teelt välja kraavi. Liik-
lusõnnetuse tagajärjel sai kannatada kõrvalistmel istunud 
23aastane Roman, kes toimetati Rakvere Haiglasse. Õnnetuse 
täpsemad asjaolud on selgitamisel.

VARGUSED
28. juunil sai politsei teate vargusest Rakveres Võidu tänava 
poes, kus kaduma läksid tööriistad. Kahju on 1176 eurot. 
Päev varem varastati tööriistu Vaala keskuses tegutsevast 
poest. Kahju on 637 eurot. 
29. juunil teatati politseile, et Tapal tungiti Hommiku puies-
teel asuvasse kuuri ja varastati tööriistu. Kahju selgitamisel.
Ööl vastu 26. juunit varastati Tapalt Uuel tänaval asuvast la-
ohoonest lööktrell, mootorsaag ja kalastusvahendid. Kahju 
on 450 eurot.
26. juunil teatati politseile, et Kadrinas Võipere külas murti 
sisse kõrvalhoonesse ja varastati murutraktor. Kahju on selgi-
tamisel. 
28. juunil teatati politseile, et Rakveres Kastani tänava murti 
garaazhi ning varastati võsa- ja hekilõikur ning akutrell. Kah-
ju on 1300 eurot. 

MEES LÕI NAIST
27. juunil kella 14 paiku löödi Kundas Mäe tänava korteris 
41aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 47aasta-
se mehe. 
28. juunil kella 0.40 paiku löödi aga Rakveres Lina tänava era-
mus 50aastast meest. 

KAATER UPPUMISOHUS
27. juunil kella 23.40 paiku anti häirekeskusele teada, et Vergi 
sadama lähistel on kaatril mootoririke, mille tõttu alus triivib 
avamerele. Samuti teatati häirekeskusele, et kaatris on leke, 
mille tõttu tilgub aluse põhja vett. Sündmusele reageerisid 
Kunda kordoni toimkond ning Rakvere ja Loksa päästemees-
kond, Võsu vabatahtlikud merepäästjad ning Rakvere opera-
tiivkorrapidaja ja kiirabi. Kella 0.30 paiku pukseerisid Võsu 
vabatahtlikud merepäästjad kaatri Vergi sadamasse. Inime-
sed kannatada ei saanud.
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PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

Lugeja küsib: Kuidas peab tervisekontrolli korraldama ühe-
aegselt mitme tööandja juures töötavale töötajale ja rendi-
töötajale?
Vastab Tööinspektsiooni töökeskkonna nõustamise osa-
konna konsultant Mari-Liis Ivask.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest (TTOS) tuleneva ter-
visekontrolli eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja 
töötingimuste sobivust töötajale. TTOS § 13 lg 1 p 7 kohaselt 
on tööandja kohustatud korraldama tervisekontrolli töötaja-
tele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökesk-
konna ohutegur või töö laad. Korraldatav tervisekontroll toi-
mub tööajal ja selle eest tasub tööandja. Tervisekontrolli va-
jaduse väljaselgitamiseks peab tööandja hindama töökesk-
konnast ja töölaadist lähtuvalt võimalikke riske töötaja tervi-
sele, st läbi tuleb viia töökeskkonna riskianalüüs. Ettevõtte 
riskianalüüsi tulemustest peab selguma, kes ja milliste konk-
reetsete ohutegurite alusel peavad tervisekontrolli läbima. 
Asjaolu, et töötaja töötab osalise koormusega mitme tööand-
ja juures, ei vabasta tööandjat tervisekontrolli korraldamise 
kohustusest. Tööandja peab sellegipoolest analüüsima, kas 
töökeskkonna ohutegur või töölaad võib kahjustada töötaja 
tervist võttes selle juures arvesse tööaja kestvuse. Kui riskia-
nalüüsis selguvad siiski olulised riskid töötaja tervisele, siis 
tuleb töötaja tervisekontrolli suunata. 
Tervisekontrolli korraldamise kohustusest ei vabasta ka see, 
et teine tööandja on sama töötaja juba tervisekontrolli saat-
nud. Tervisekontroll viiakse läbi, võttes arvesse konkreetse 
ettevõtte töökeskkonda, töötingimusi ja ametit. Tervisekont-
rolli viib läbi töötervishoiuarst, kes väljastab tööandjale tervi-
sekontrolli otsuse infoga, kas ja mis tingimustel tohib töötaja 
ettenähtud tööd teha. Kuna töökeskkonnad, töötingimused 
ja töö sisu ei ole erinevates ettevõttetes üldjuhul üks ühele 
sarnased, siis ei saa tööandja arvestada töötaja tervisekont-
rolli otsust, mis on väljastatud teisele ettevõttele. 
TTOS § 12 lg 1 kohaselt tagab renditöö puhul töötervishoiu ja 
tööohutuse nõuete täitmise, sh tervisekontrolli korraldamise 
kasutajaettevõtja. Kasutajaettevõtja on ettevõte, kelle töö-
keskkonnas töötaja teeb tööd, alludes selle ettevõtte juhtimi-
sele ja kontrollile. Kasutajaettevõtja puhul eeldame, et ta on 
läbi viinud töökeskkonna riskianalüüsi ja selle alusel korral-
dab nii tava- kui renditöötajatele tervisekontrolli.

JURIST ANNAB NÕU

• Võtan hoida teie lapse. Tel 
5591 4085

• Võtan hoida lapse enda koju. 
Olen 26a, asun Rakveres. Peres 
kasvab mul 1,5a poeg, kes vajaks 
samuti mängukaaslast. Hind 
kokkuleppel. nainerkv26@hot.
ee, tel 5840 0038

• Kogemustega majahoidja ja 
kojamees soovib leida tööd (ka 
eramajad). Tel 5742 0668

• Armas rahvas! Sooviksin väga 
leida üht ausat ja abivalmis vane-
mat prouat, kes oleks nõus elama 
Rakvere äärelinnas minu tädi 
juures. Tädi ei ole veel vana kuid 
üle elanud kerge insuldi ja väga 
pingutada ei tohi. Majal on kena 
aed, mis omal ajal presidendilt 
aukirja sai. Pojad peredega elavad 
lähedal kuid tädi tahaks ikka oma 
kodus olla. Kui keegi oleks valmis 
selliseks elumuutuseks, palun 
andku teada tel.56577969, vastan 
kõigile küsimustele. Külli

• Rakvere Eakate Kodu võtab 
tööle Aasperesse hooldajaid. Tel 
5306 5835

• Rakvere Eakate Kodu otsib 
hooldajat. Tel 5553 9539

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

• Kunda Ühisgümnaasium võtab 
tööle klassiõpetaja (1,0), mate-
maatikaõpetaja (1,0) ning ajaloo 
ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
(1,0 ametikohta). Avaldus, CV 
ja kvalifikatsioonile vastavust 
tõendavate dokumentide koopiad 
tuua 7. augustiks Lääne-Virumaa, 
Kunda, Kasemäe 22 või saata 
info@kundakool.ee. Info tel 5399 
9307. Tööle asumine 24.augustil.

• Vene keelt kõnelev pere Rakve-
rest otsib lapsehoidjat 4a poissi 
lasteaeda viima. Tel 5590 3127

• K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
höövelpingioperaatorit. Info 
tel. 5048 960 või katelapuit@
gmail.com

• Otsime abitöölist eramaja 
e h i t u s e l e  s u v e p e r i o o d i k s. 
Soovitatavalt hea füüsilise vormiga 
ja mitte alkoholilembeline. Tel 
5561 0219

• Otsime Vaala keskuse lillepoodi 
särasilmset lilleseadjat-müüjat. 
Kui omad eelnevat erialast tööko-
gemust ja see kutse tundub olevat 
sulle, siis võta ühendust ikristel@
hot.ee või 5666 6322

• Otsin aednikku, kes hoiaks kor-
ras aia Vahtra tn Rakveres. Võib 
olla õpilane. Tel +358 4070 21378

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

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi 
(soovitav Rakverest). Info 5092 
583

• Pakume püsivat tööd lihunikule. 
Tartu mk. Vasula, Tartust 10 km. 
Väljaõpe kohapeal. Vajadusel 
koht ühiselamus. Tel 5850 4423
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www.ogelektra.ee

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja 
stabiilset töötasu.
Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. Lisainfo telefonil 
5334 0040 Toivo Murakas.

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

Töö toimub E-R 08:00-17:00. Autojuht-ekspediitor vahetustega E-P 04:00-15:00.
Tobia küla, Rakvere vald.

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

Kulinaariatsehh- vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-
18:00; P 08:30-21:30
Pagaritsehh- vahetustega E-P, öine vahetus 16:00-05:00, 
päevane vahetus 08:00-18:00.

Parimat väljaõpet, tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi, tulemusliku töö 
korral korralikku palka.

TToooottmmiisseessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee KKaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee

VVõõttaammee  ttööööllee

SALATIVALMISTAJA
KAUBAPAIGUTAJA

KLIENDITEENINDAJAID

KONDIITRI ABI
KONDIITRI

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
EHITAJA
AUTOLUKKSEPA
KÜLMUTUSSEADMETE MEHAANIK

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi
Tööaeg:

Tööaeg:
Töökoht:

Töökoht:

Tööaeg:

Pakume Sulle:

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: 
Järva-Jaani ja Koeru kauplusesse.

Vajalik C kat juhiluba.

Hoiame oma inimesi
ja anname tegijatele

võimalused arenemiseks!

Töö/koolitus

Lääne-Viru Rakenduskõrg-
kool alustab 2015. aasta sep-
tembrist õppetööd mitme 
uue õppekavaga, üks neist on 
„Väikeettevõtja“. 
Euroopa Liidu üheks eesmär-
giks on ettevõtluse arendami-
ne. Ettevõtlus on konkurent-
sivõime, innovatsiooni, ma-
janduskasvu ja tööhõive 
edendaja. Selline tegevus na-
gu ettevõtliku mõtteviisi ja 
suhtumise arendamine on ju-
ba rakendamist leidnud. 
Väiksed ettevõtted loovad 
rohkem töökohti kui suured 
firmad. Väikeettevõtetes töö-
tab 2/3 Euroopa Liidu töö-
jõust. Eesti ettevõtetest on 98 
protsenti väikeettevõtted 
ning 78 protsenti erasektoris 
töötavatest inimestest teevad 
tööd väikeettevõtetes. 
Üks väikeettevõtete sageda-
mini mainitud probleeme on 
vähene oskusteave, sealhul-
gas ka väikeettevõtjate juhti-
misoskuse madal tase. Et se-
da probleemi lahendada, on 
välja töötatud õppekava „Väi-
keettevõtja“, mis on aluseks 
uue, kutseerihariduse 5. tase-
me õppekava koostamiseks. 
Väikeettevõtja kutsestandardi 
viienda taseme oskused või-
maldavad käivitada ja aren-
dada väikeettevõtet ükskõik 

millises majandustegevuse 
valdkonnas, näiteks tootmi-
ne, teenindus, vahendus jm. 
Sellise haridusega väikeette-
võtja tunneb ettevõtlusega 
seotud riske, mõistab äritege-
vuse võimalusi ja oskab oma 
tooteid ning teenuseid müüa 
ja turustada; ta oskab hinnata 
oma ettevõtte majandusseisu 

ning korraldada ja juhtida et-
tevõtte äritegevust tasuval 
viisil.
Omandatud haridus võimal-
dab tegutseda muutuvas 
keskkonnas, toimida paindli-
kult ja loominguliselt vasta-
valt olukorrale ning klientide 
vajadustele. Selline väikeette-
võtja on kursis ja kasutab 

kaasaegseid ettevõtte toimi-
mist toetavaid info- ja kom-
munikatsioonitehnoloogilisi 
lahendusi, arvestab oma te-
gevustes äritegevust mõjuta-
vate õigusaktidega sätestatud 
nõuetega, jätkusuutliku aren-
gu põhimõtetega ning saab 
aru elukestva õppe vajalikku-
sest.
Õppekava koosneb järgmis-
test moodulitest: äritegevuse 
kavandamine, käivitamine, 
äriprotsesside korraldamine, 
analüüsimine, äritegevuse 
arendamine, tootearendus, 
finantsjuhtimine ja majan-
dusarvestus ning ekspordite-
gevuste arendamine. Õppe-
ajast veerand on praktika töö-
keskkonnas. 
Kandideerimisel kujuneb pa-
remusjärjestus keskharidust 
tõendava dokumendi kesk-
mise hinde ja vastuvõtuküsi-
mustiku täitmisena saadud 
punktide alusel.
Õppeaeg on 2 aastat ja õppe-
kava maht 120 EKAP.
Õppida on võimalik nii päe-
vaõppes kui kaugõppevormis 
(õppesessioonid toimuvad 
esmaspäevast reedeni 6-7 
korda õppeaastas).
Lisainfo vastuvõtutingimuste 
kohta on kooli kodulehel 
www.lvrkk.ee  

Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis 
avatakse väikeettevõtja õppekava



Kuulutaja reede, 3. juuli 20158 Teater

Konflikt näitemängus saab 
alguse juhtumist, kui maal 
elavatele sõpradele küllasõit-
va paari autos – mängivad 
Jekaterina Novosjolova ja An-
ti Kobin – jääb telefonikõne 
lõpetamata. Telefoniliin jääb 
avatuks ja külalisi ootav paar 
– mängivad Merilin Kirbits ja 
Taavi Tõnisson – kuuleb enda 
kohta nii mõndagi, mida vi-
isakas seltskonnas tavaliselt 
ei räägita.
„Kuuldes vanu sõpru sind nii-
moodi taga rääkimas, tekitab 
see algselt hämmingut, siis 
häbi ja siis kasvavat viha,“ 
kirjeldas Sophiet mängiv 
Merilin Kirbits võõrustajate 
reaktsiooni. Võõrustajad ot-
sustavad juhinduda oma tun-
netest ja külalised küsimuste 
ja ülesannetega proovile pan-
na, et näha, kui silmakirjali-
kud need tegelikult on. Peagi 
panebki külla saabunud Paul 
tähele, et midagi ei klapi. 
„Ühel hetkel tekib tal küsi-
mus, mis neil viga on,“ ütles 
Anti Kobin oma tegelaskuju 
kohta, kes märkab, et vanad 
sõbrad Sophie ja Martin olek-
sid nagu ära vahetatud. „Mar-
tini ja Sophie plaan on koha-
peal improviseerida ning see 
tekitabki omavahel põnevaid 
arusaamatusi, piinlikke hetki 
ja ka vaimustust teise män-
gust,“ kirjeldas Kirbits sünd-
muste arengut vaikses maa-
majas.

Info vastuvõtt on igaühel 
erinev
Lavastaja Eero Spriidi sõnul 
pannakse elus sõprus proov-
ile tihtipeale mingisuguse au-
suse kaudu ja lavastus esitab-
ki küsimuse, kas nii tasub te-
ha, sest täieliku aususe eelis-
tamine võib purustada sõbra-
suhted. „Põhimõtteliselt 
areneb asi kaunis kurjaks,“ 
iseloomustas lavastaja tüki 
tegevustikku. „Esimesel pil-
gul ehk tundub, et tagarääki-
jad on halvad ja kurjad ini-
mesed. Aga võib keerata ka 
teisipidi. N-ö kättemaks on 
niivõrd magus, et ületab 
igasugused piirid,“ ütles 
lavastaja ja märkis, et vaatevi-
ise lavaloole on rohkem kui 
üks.

Kobina sõnul võtavad 
võõrustajad kuuldut üks 
ühele ja dramatiseerivad seda 
üle. „Me kõik oleme ju öelnud 
midagi kuskil kellegi kohta 
seljataga. Aga see pole ka nii-
moodi, et see on puhas tõde,“ 
kõrvutas Kobin näitemängu 
sisu päris eluga. 
Tagarääkimisega on päris 
elus kokku puutunud ka Mer-
ilin Kirbits. „Eks olen isegi 
mingil määral sõprade kallal 
seljataga lõõpinud ning kind-
lasti pole see tõsiselt hal-
vustav, sest muidu nad ei ol-
eks ju mu sõbrad. Aga sellist 
asja kogemata kuuldes tekib 
kõvasti arusaamatusi ning 
valet mõistmist,“ ütles näitle-
jatar. Tema sõnul pakub 
vääritimõistmiste tekkimisele 
„häid“ võimalusi kaasaegne 
tehnoloogia ehk siis arvutid, 
internet ja kõikvõimalike 
sõnumite vahetamine, mille 

kaudu vahendatut võidakse 
tõlgendada hoopis teistmoo-
di, kui see algselt mõeldud 
oli. „Inimene loeb ja kuuleb 
seda, mida ta soovib. Tuleb 
olla oma sõnadega igal pool 
ettevaatlik, et lähedastele 
mitte haiget teha,“ ütles Kir-
bits. „Inimeses on mingi 
tsoon, mida on parem jätta 
puudutamata, et mitte anda 
n-ö lööke allapoole vööd. Igal 
inimesel on omad nõrgad ko-
had ja sõbrad omavahel tun-
nevad  neid õrnu kohti ju 
kõige paremini,“ arutles Eero 
Spriit.

Samade tegelaste taas-
kohtumine
Kobina sõnul on lavaloos 
muidugi ka helgemaid toone, 
kui tegelased mõistavad 
sündmuste keerises, et keegi 
pole täiuslik. Samuti saab 
kinnitust kolme tegelase - So-

phie, Martini ja Pauli - omav-
aheline klapp, mida teat-
risõber võis näha juba paari 
aasta eest lavastuses „Nädal 
aega kolmekesi“, kus ni-
metatud kolmik mängis. 
Uues lavastuses on aeg vahe-
peal 7-8 aastat edasi läinud.
Kirbitsa sõnul teeb see 
varasem lavastus seekordse 
prooviperioodi näitlejatele 
mõnusaks taaskohtumiseks. 
„Nauding koos- mängimisest 
on meile üks suuremaid 
plusse selle lavastuse juures 
ning loodetavasti on 
näitemäng nauditav ka publi-
kule,“ ütles Merilin Kirbits. 
„Selles lavastuses võib igaüks 
end mingil määral ära tunda. 
Eesti inimestele on see hea 
näide, et võiksime teineteise 
kallal lõõpimist vabamalt võt-
ta ning näha ja kuulda ka se-
da, mis meie enda suust välja 
tuleb,“ lausus näitlejatar. 

Kentsakas suvetükk 
puudujääkide teemal
Sattusin hiljuti vaatama kass 
Garfieldist filmi, kus ajaleht 
oli loobunud oran�i kodukõut-
si koomiksi ilmutamisest ja 
otsis paremat lugu. Paljuluba-
vate kandidaatidena ilmusid 
välja trennisõpradest muskel-
koerad Hale ja Hardy. Selles 
võrdluses ilmnesid Garfieldi 
voorused - söögi- ja unelem-
bist vaimuka kõutsiga on koo-
miksisõbral rohkem võimalu-
si samastada kui tahtejõust 
nõretavate trennimasinatega. 
Sarnast teemat – inimlikud 
nõrkused ja püüdlemine täiu-
se poole - käsitleb värske 
ringreisitükk „Kurt, tumm ja 
pime läksid kohtingule“. Näi-
tekirjanik Laurent Baffie tahtel on tegelaste nõrkused ning 
puudused tehtud puust ja punaseks ning riputatud üle rohke 
seksijutuga. Kolmel varases keskeas sõbral - pimedal Alexil, 
kurdil Danil ja tummal Benil - saab küllalt seksi ostmisest lõ-
bumajast ja neil tekib plaan, kuidas kohtingul oma puudu-
jääke varjata. Paraku ei tööta see puudujääkide asetamine 
dramaturgilise suurendusklaasi alla ei otseses ega eriti ka 
ülekantud tähenduses. Põhjuseks see, et meestegelaste kol-
mik ei pane kaasa elama ega tekita poolehoidu. Kuidagi väga 
üheplaaniliselt ilmuvad nähtavale nende karakterid. Kui es-
maspäevasel esietendusel tekkis lavale situatsioonikoomikat, 
pidin selle tabamiseks mõnelgi korral looma mõttes tiitrid 
stiilis “kuna Dani ei kuule ja peab lugema huultelt, ei saa ta 
vestluspartnerile selga keerata”. Mitte just mugavaim asjaolu 
etendusse sisseelamiseks. Kuna näitemängu alustala  - mees-
tegelaste suhtlemise omapära - töötas laval konarlikult, pol-
nud ka liituvatel tegevusliinidel ja tegelastel kuigi soodsaid 
võimalusi näitemängu säravaks käimatõmbamiseks. Siiski, 
kes viitsis end sellest dramaturgilisest konstruktsioonist läbi 
närida, võis leida midagi tuttavat ja ka mõtteainet, kuna tege-
lased jõudsid oma läbielamiste käigus äratundmisele üldi-
nimlike väärtuste suhtes. Kokku võttes: neile teatrisõpradele, 
kes otsivad suveteatris head draamat ja terviklikku vaate-
mängu, seda tükki ma soovitada ei saa; neile aga, kellele 
meeldiks vaadata meediategelasi teatrilaval, etenduse pikal  
vaheajal ümbruskonna rahvast näha ja ise nähtud saada, 
võib lavalugu üsnagi sobida.

Tõnu Lilleorg

Retrolaulud tõid publikupreemia
Rakvere Teatri publik hääletas oma lemmikute poolt ja tule-
mus osutus väga musikaalseks. Naisnäitlejatest meeldis pub-
likule kõige rohkem Saara Kadak ja meesnäitlejatest Margus 
Grosnõi, kes mõlemad laulavad ja näitlevad publikule enim 
meeldinud lavastuses „Uno Bossa“, kus kõrvu hellitavad Uno 
Loobi kuulsad laulud 60ndatest ja 70ndatest. 
Kõik need aunimetused anti välja 2014. aastal lavale jõudnud 
lavastuste arvestuses.

Tõnu Lilleorg

SUVETÜKK
„Kurt, tumm ja pi-
me läksid kohtin-
gule“
Esietendus 29. juu-
nil Arukülas
Lavastaja: Rednar 
Annus
Osades: Anu Saa-
gim, Kristel Aaslaid 
(või Triin Tulev), 
Diana Klas, Alek-
sander Ots, Veljo 
Reinik ja Tarvo Krall

Teineteisemõistmise poole püüdlevad Veljo Reinik ja Kristel 
Aaslaid. 

Foto: Tõnu Lilleorg

Uus ringreisietendus paneb 
proovile kahe paari sõbrasuhted
Kuhu võib viia üks juhus-
likult pealtkuuldud vest-
lus, näeb uues ringreisiko-
möödias „Me ootasime teid 
pikisilmi“, mida mängitak-
se alates juuli keskelt kuni 
augusti keskpaigani üle 
maa.

Tõnu Lilleorg

Sündmuste keerises on vasakult Jekaterina Novosjolova (mängib Mariat), Merilin Kirbits ja 
Taavi Tõnisson. 

Foto: Eero Spriit
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Etendusest kirjutades tahaks 
vägisi alustada väitega, et Ar-
to Paasilinna tekst on eriti kõ-
nekas just tänases kontekstis.
Tegelikult on romaan kirjuta-
tud 20 aastat tagasi. Küllap on 
see kõnetanud kõigi nende 
aastate jooksul ja räägib eda-
si, vähemalt aastani 2023, mil 
romaani tegevus lõpeb. 
Muidugi, täna tajume sellega 
tutvudes majanduskriisi, rah-
vusvahelist terrorismi, pagu-
laste probleemi, globaalseid 
katastroofe ja muud sellist. 
Aga „Maailma parim küla“ ei 
räägi ainult sellest.
„Maailma parim küla“ käsit-
leb ka üksikindiviidi jaoks va-
lulikke ja isiklikke teemasid: 
meeleparandus, üksindus, 
perekondlikud sidemed, võit-
lus oma aadete eest ja ühis-
konna masinavärgi vastu, 
hirm ja äng, ebakindlus. Ko-
hutavalt masendav on see 
maailm, kus nimetet küla 
asub.
Küla asub Soomes, üsna Vene 
piiri lähedal. Küla nimi on 

Ukonjärve ja õieti pole seda 
olemaski, sest riiklikes and-
metes seda üles märgitud ei 
ole. Kirik, mille ehitamisest 
kõik alguse saab, et kuulu rii-
gikiriku rüppe ja inimesed, 
kes külas elavad ja töötavad, 
on riigi silmis nii mõneski 
mõttes seaduserikkujad.

Terve mõistuse kogu-
kond
Tsutike kainet talupojamõis-
tust on see, mida eesti rahvas 
on kõrgelt väärtustanud ja pi-

danud enam-vähem et maa-
ilma käigushoidvaks jõuks. 
„Maailma parim küla“ kinni-
tab, et samamoodi mõtlevad 
ka meie põhjanaabrid. Terve 
mõistus, rõõmus meel ja hea 
käsitööoskus on peamised 
jõud, mis muudavad Ukon-
järve maailma parimaks kü-
laks, mis on kui Noa laev, loo-
dud päästmaks inimkonda.
Inimkond vajab päästmist, 
lunastust. Kriisid ja katast-
roofid kägistavad nii planeeti 
kui selle elanikke. Ukonjärve 

elanikud kogevad III maail-
masõda ja kokkupõrget aste-
roidiga, aga terve mõistuse 
kogukond elab selle üle ja võ-
tab vastu kõik väljastpoolt tu-
lijad. Ühe erandiga, muide - 
40 000 naist suunatakse edasi 
Eestisse.
Kui kõik eelpooltoodu mõjub 
pisut troostituna, siis selline 
see maailm ongi. Nii Paasilin-
na ettekujutuses kui ka tege-
likkuses. Aga etendus (ja kül-
lap ka romaan) on tegelikult 
sõbralik, südamlik ja nalja-

kas. Mitte farsilikult naljakas 
ega ka pidu katku ajal, vaid 
just nii naljakas, nagu terve 
mõistus seda argielu ette ku-
jutab.

Suurepärased ansambli-
tööd
„Maailma paimas külas“ saab 
esile tuua lausa kaks toredat 
ansamblitööd. Kogu lavastus, 
mis toimub nii laval, lava üm-
ber kui ekraanil, on võrdlemi-
si kompaktne ning on esita-
tud tubli ja tugeva ansambli 
poolt. Ootuspärases headu-
ses astuvad üles nii Üllar Saa-
remäe (Eemeli Toropainen, 
pankrotistunud ettevõtja) kui 
Ülle Lichtfeldt (Taina Koro-
lainen, Vantaa rongikoristaja-
te esimees, kokk). Meeldejää-
va rolli teevad ka Natali Lohk 
(Tuirevi Hillikainen, pastor), 
Saara Kadak (lendav ingel, 
endine telediktor) ja paljud 
teisedki.

Teine ansambel, keda tahaks 
esile tõsta, on TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemia tudengid. 
Nemad teevad nii suuremaid 
kui väiksemaid rolle ja astu-
vad üles ka kollektiivse taus-
taansamblina. Nende an-
samblitöö jõuab etenduse lõ-
pu poole lausa minimuusikali 
esituseni, mis võib isegi nae-
rupisara silma tuua.
Kindlasti tasub äramärkimist 
see etenduse osa, mis toimub 
maketil ja mida kuvatakse ek-
raanile. Seal saab näha ka 
kuulsat Kuhmost pärit ema-
karu, kes hoiab kiriku ehita-
misel silma peal.
Kokkuvõtvalt võib öelda, et 
etendus on mõeldud üsna 
laiale sihtgrupile, saab palju 
nalja ning soovi korral ka elu 
üle tõsisemalt järele mõelda, 
teatrist lahkudes on hea tun-
ne ja lootus, et maailm kestab 
edasi, kuniks jätkub tervet 
mõistust.

Teater

Arvustus: Maailmal on veel lootust
Rakvere Teater on sel su-
vel ehitanud küla. Küla 
asub teatripargis, aga kül-
lap ka kõigi nende meeles, 
kes on näinud lavastust 
„Maailma parim küla“.

Maris Marko

Head ansamblimängu demonstreerivad vasakult Ülle Lichtfeldt, Natali Lohk, Karl Robert 
Saaremäe ja Üllar Saaremäe.

Foto: Alan Proosa

“MAAILMA PARIM KÜLA”

Autor: Arto Paasilinna
Lavastaja: Jaanus Rohumaa
Loomingulises meeskonnas: Mae Kivilo, Rasmus Puur, Vei-
ko Tubin, Kristiina Jalasto
Videooperaatorid Kaur Teiva ja Jaanus Lekk
Osades: kõik Rakvere Teatri näitlejad, Viljandi kultuuriaka-
deemia näitekunsti 11. lennu tudengid ja Mia Maria Rohu-
maa
Esietendus Rakvere Rahvaaias 19. juunil
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Tuba ja köök eraldi, WC 
ja  dušš, linna vesi ja kanal., olemas 
puukuur, väga väiksete kuludega 
korter, võimalus välja ehitada 
katusealune ~15 m2. Hind 9200 €. 
Tel 5198 8087

• Müüa 1toaline kap. remonti vajav 
korter I korrusel Rakveres Laada tn 
6. Hind 15 000 €. Tel 5352 8552 või 
5220 609

•  Mü ü a  1 t o a l i n e  a h i kü t t e ga 
korter. Mäekalda tänaval. Vesi ja 
kanalisatsioon on sees. Uued aknad, 
uks ja boiler. Puukuur koos puudega. 
Hind 8 700 €. Tel 5567 1672

• Müüa ahiküttega 1toaline korter 
Rakveres. Tehtud euroremont, vesi 
sees. Tel +372 5340 6016, 5690 5846, 
õhtuti

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 
39 m2,  II  korrus,  elektriküte, 
päiksepoolne, rõdu. Tel 5554 0402

• Müüa otse omanikult rõduga 
1toaline k.m. korter (I korrus) 
Väike-Maarjas. Hind kokkuleppel. 
Tel 5230 428

• Müüa 2toaline  mugavustega 
korter  Rakveres Kungla tn (V 
korrus). Otse omanikult, vajab 
remonti. Tel 5301 1468

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  t ä i e l i k u l t 
renoveeritud ahiküttega korter 
Rakvere keskuses. Tel 5558 6511

• Müüa 2toaline  remonditud 
p ä i k e s e p o o l n e  k o r t e r  Ta p a 
kesklinnas (I korrus), korteri juurde 
kuulub kelder ja kuur, maja taga 
hoov. Info tel 5110 478

KINNISVARA

Rakvere, Turu plats 5, II korrus
Tel 32 23 601 
rakvere@uusmaa.ee
www.uusmaa.ee

Nele Lauk
Tel 5697 5217
maakler

Tõnu Kuhi
Tel 502 2114
kutseline hindaja

Triinu Heinluht
Tel 5391 0678
maakler, hindaja

Taivi Kask
Tel 5567 1233
kutseline maakler

Margus Punane
Tel 504 9998
tegevjuht

Eve Kalm
Tel 5623 1534
maakler

Kena palkmaja, omae  e olemine!
Haljala v., Kavastu küla  UUS!
Hind 35 990 € 
Kinnistu 1,1 ha, elamu 70 m², uus 
katus ja aknad, puurkaev, sep  k.   
Margus Punane 504 9998

1-toaline korter Sõmeru keskuses!
Sõmeru alevik,  Puiestee 1
Hind 10 900 € 
32 m², korrus 1/3, uued aknad, 
uued uksed, san.remon   vajav.
Triinu Heinluht 5391 0678

Rakvere, Rähni 29
Hind 77 000 € UUS!
Kinnistu 800 m², 4 tuba, 
211m²
Nele Lauk 5697 5217

Hubane ja suur maja jõe lähedal!
Uhtna alevik, Sämi tee 
Hind 39 900 €
kinnistu 9100 m². Tsentraalne vesi, 
lokaalne kanalisatsioon, ahiküte. 
Triinu Heinluht 5391 0678

Maale elama või suvitama!
Laekvere vald, Arukse küla
Hind 17 900 € UUS HIND!
Krunt 1781 m², elamu 59,8 m², 
3 tuba, saun, garaaž, puukuur
Taivi Kask 5567 1233

Renoveeritud maja Rakvere 
lähedal!
Rakvere vald, Levala küla
Hind 76 000 €  UUS HIND!
Krunt 4 050 m², elamu 193,1 m², 
väljast renoveeritud
Taivi Kask 5567 1233

Hubane suvekodu!
Vihula vald, Eisma küla
Hind 42 200 € UUS HIND!
Kinnistu 1891 m2, maja 83,7 m2, 
4 tuba, saun, garaaž
Eve Kalm 5623 1534

Avar korter Sõmerul!
Sõmeru, Puiestee 13
Hind 31 000 €  UUS!
4 tuba, 73 m², avatud köök
Nele Lauk 5697 5217

Päide, Niidu TIIGIGA KINNISTU! 

Kinnistu 4000 m2, suvemaja 119 m2, 2 tuba, kamin, saun, jõgi!     
Margus Punane 504 9998

NÄDALA PAKKUMINE! 
HIND 46 000 € 39 990 €

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTU

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

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

MÜÜA MAJAD

Müüa kahe rõduga avar 4-toaline 
korter Pajustis, Linnu 15. Üldpind 
85 m2. HIND 28 300 EUR. Helista 
53331805 Olev

Paju s t i s,  L i n nu  1 5 ,  ra hu l i ku s 
piirkonnas müüa kerget remonti 
vajav 3-toaline korter. Üldpind 65 m2. 
HIND 28 500 EUR. Helista 53331805 
Olev

Rakvere kesklinnas Posti tn, privaatse 
krundiga kahekordses majas müüa 
heas korras 3-toaline korter. Üldpind 
75,5 m2. HIND 37 000 EUR. KIIRE! 
TEE PAKKUMINE! Helista 53331805 
Olev

Müüa Vinni alevikus Tiigi tänaval 
2-toaline avatud köögiga korter. 
Üldpind 39 m2. HIND 19 700 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline 
korter. Üldpind 48,6 m2. HIND 12 700 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Vinni alevikus Põllu 2 rahulikus 
piirkonnas müüa heas korras 5.toaline 
korter. Üldpind 90 m2. HIND 29 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakveres Pi ir i  tänav 8a 
kahetoaline ajaloolise hõnguga 
ahiküttega korter. Üldpind 43,9 m2. 
HIND 21 500 EUR. UUS HIND! Helista 
5530227 Eino

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 2 
kolmandal korrusel 3-toaline korter. 
Üldpind 49 m2. UUS HIND 27 900 
EUR. KAUPLE! Helista 5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu 
tänaval erinevas suuruses kortereid. 
Kortereid on nii ahiküttega kui ka 
keskküttega. HINNAD 150-250 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda Rakveres Võidu 52 
äriruumid suuruses 30m2 ja 40m2. 
HIND 100 EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa ilus maja Sõmerul, Kooli 21. 
Maja on 6-toaline. Krunt 3410 m2. 
HIND 120 000 EUR. Helista 5530227 
Eino

Müüa vundamendi ja ehitusloaga 
elamumaa Kadrinas Pikk 39. Üldpind 
1317 m2. HIND 10 000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Müüa nn “linnuriigi” alguses Kajaka 
19a vaikses ja privaatses kohas 
ehitusjärgus elamu. Üldpind 753 
m2, krunt 148 m2. HIND 29 500 EUR. 
TINGI! Helista 53331805 Olev

Müüa kinnistu Essu külas Pargi 
tänaval. Kinnistul on ladu-katlamaja 
( 6 1 3 , 4 m 2 ) ,  k ü t u s e p u m p l a  j a 
kütusehoidla. Üldpind 6533 m2. 
HIND 28 000 EUR. Helista 5233830 
Lisete

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot
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• Perekond soovib üürida Rakveres 
3toalise ahiküttega korteri. Kiire! 
Tel 5557 1071

• Üürime korteri (soovit. 2toaline) 
Lepnal. Tel 5672 3659

• Soovin üürida 1-2toalise korteri 
Narva-Jõesuus (kuni 80 € nädal). 
Tel 5524 851

• Anda üürile k.m. 1toaline korter 
Kungla 6. 150 € + kom.maks. Tel +358 
4070 21378

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

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline k.m korter 
Rakveres Lennuki tn. Üür 120 € + 
kom.maksud. Ettemaks 250 €. Tel 
5742 4103

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5322 6337

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

• Anda üürile 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

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

• Anda üürile või müüa garaaž. Tel 
5565 3352

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

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

• Ostan Rakveres 1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostetakse kiiresti 1toaline korter 
Rakvere linnas. Tel 5110 478

• Ostan maja Rakveres. Tel 5277 861

•Soovin osta Rakveres soodsa 
remonti vajava maja või hoone. 
Elektri- või veeliitumist ei pea 
olema. Tel 5614 2951

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan garaaži  Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5550 0588

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 92. a. Hind 600 
€, müügiga kiire, tingi! Tel 5184 451

• Müüa Audi A6 3,0 TDi 2007.a 
oktoober, automaat, nahksisu. 
Audi keskuses tehtud kontroll ja 
täishooldus. Hind 10 500 €. Tel 
5111 461

• Müüa Ford Mondeo 97. a väga heas 
korras. Täpsem info tel 5562 8821

• Müüa Mazda GE-1 1995.a. Tel 5535 
315, õhtuti

•Müüa äsja Hollandist Mazda 
Premacy 2,0TD 2004. a. Auto väga 
heas korras (hind 2900 €). Tel 5024 
288

• Müüa Mercedes Benz S320 CDI 
2002. a 145 kW hõbedane, kliima, 
kõik el.lisad, valuveljed, nahksisu. 
Heas korras, üv 03.2016. Hind 5500 
€. Tel 5892 7952

• Müüa mikrobuss Mitsubishi 
Space-Wagon (remonti vajav). Tel 
5535 315, õhtuti

• Müüa Seat Alhambra 1,9 diisel 
1 9 9 9 . a  8 1  kw  t u m e ro h e l i n e, 
ülevaatus ja kindlustus olemas. 
Rakveres. Tel 5697 2762

• Müüa VW Golf II 1990. a. Tel 5626 
3758

• Müüa Volvo 850 2,0 93 kW 1995. 
a sedaan, kehtiv ülevaatus 3.2016. 
Hind soodne. Tel 5388 3788

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

• Müüa Saab 900  2,0T 1995. a 
(kergelt avariiline). Soodsalt. Kiire! 
Tel 5663 6008

SÕIDUKID

ÄRIPINNAD

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

• Ostan GAZ 69 raami. Tel 5154 888

• Anda üürile äripinnad Rakveres, 
Linnuse 7. Info tel 525 0299

• Müüa Rakveres korralik 2toaline 
korter otse omanikult. Tel 5686 9866

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
(väga heas asukohas). Tel 5568 7187

• Müüa Haljalas 3toaline korter 
otse omanikult, II korrus (58 m2). 
Tel 5645 1942

• Müüa 3toaline korter (I k., 61 m2). 
Aknad, uks vahetatud, oma küte, 
toimiv KÜ + garaaž, Rakverest 15 
km. Hea bussiühendus, pood, kool, 
lasteaed, jõgi lähedal. Hind 10 000 
€. Tel 5236 447

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

• Mü ü a  m a j a  k õ r v a l h o o n e g a 
Rakveres rahulikus elamurajoonis 
L i n n u r i i g i s.  K r u n t  1 2 0 0  m 2 , 
kaev + linnavesi, keskküte, 25A, 
elamiskõlbulik, otse omanikult. Tel 
5136 690

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

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

• Müüa talumaja 8 km Rakverest. 
Kat.: 27202:001:0090, maad 3,5 ha. 
Tel 5694 6444

• Müüa looduslikult kaunis kohas 
3 km Rakverest majaosa (68,7 m2, 
2 tuba, köök, kelder, dušinurk). 
Eraldi kinnistu, oma puurkaev, 
tööstusvool, soovi korral põllu- ja 
metsamaa (kokku 6,6 ha). Tel 5196 
2074

• Müüa maja Väike-Maarja lähedal 
Müüriku külas. Kivimaja, 3 tuba + 
köök, krunt 1,2 ha, mets, aiamaa, 2 
garaaži, elekter. Vesi praegu puudub, 
kuid veevärk ja kanalisatsioon 
on olemas. Ahiküte, elektriküte, 
elamiskõlblik. Ilus loodus, turvaline 
koht, naaber 50 m. Võimalik rajada 
puurkaev. Tel 5548 969. Hind 24 000 
€, tingimisvõimalus

• Müüa remonti vajav maja + 
abihooned + elamumaa Põltsamaa 
jõe ääres. Tel 5665 4229

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

• Müüa elamumaa  (2660 m2) 
Lehtses. Olemas maja vundament, 
elekter ja kaev. Lähedal bussi- ja 
raudteejaam. Tel 5535 315, õhtuti

• Omanikult müüa ainus Mooste 
järve piiriga suur elamumaa 
alevikus (12 502 m2). Tel 5665 
4673

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

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

• Ostan GAZ 21/24/2410 rehve 
(taastatud rehve palun mitte 
pakkuda), GAZ 21 ilukilpe, plekke 
jm. uusi detaile. Tel 5136 690

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

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

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

TEENUSED

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite, võsalõika-
jate ning saagide remont ja 
hooldus. ForestPlus OÜ Laada 
20, Rakvere 32 55 332, 5853 6925

•  M u r u n i i t m i s e  j a 
trimmerdamise teenus. Tel 
5456 3536

•Muru niitmine, trimmeritööd, 
võsalõikus, kõrge rohu lõikus. Tel 
5539 328

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

• Pakume kodukoristust, niidame 
muru, aitame ära teha välitööd. 
Tel 5197 9997

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
parketi paigaldus jne). Saunad, 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

• Teen siseviimistlust, plaatimist, 
vannitubade ja korterite remonti. 
Tel 5874 6389

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  Va h e t a m e ,  p a r a n d a m e 
teie katuse, aknad, uksed. 
Teeme kodu korda. Kolimine, 
eramute ja terrasside ehitus, 
renoveerimine. Helistage 5278 
191 ja töö saab tehtud

• Paigaldame aknaid ja uksi. Teos-
tame ka akende ja uste remonti, 
hooldust, reguleerimist ja paketi-
vahetust. Tel 5307 8178

• Majade ja katuste värvimine, 
trepikodade remont. Tel 5456 
3536                                                                                                         

• Toru- ja üldehitustööd. Tel 5069 
683

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

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

• Teen remonditöid. Tel 5787 7969

• Pakume hallituse ja niiskuse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldus e ga.  Te enuseid  on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust ja 
hooldust. Tel: 558 6786, kyttesa-
long@gmail.com

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

• Paigaldan kõnniteekive, renovee-
rin vanad aiad ja väravad ning ehi-
tan uusi aedu ja väravaid. Info +372 
5561 2942 või e-post an75@hot.ee

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

• Teostame kaevetöid miniekska-
vaatoriga. Kanalisatsioon ja vesi. Tel 
5650 6858; 5850 3106

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Auto summutite remont, müük 
ja paigaldus. Pidurite ja sildade 
remont. Tel 5056 615

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

• Parandan kolded, korstna. Teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740www.kuulutaja.ee
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PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist 
Ise tehtud - hästi 

tehtud !

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja 

hinnapakkumine 
meie poolt.

Tel 5685 6320

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

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

• Pottsepp. 25 a kogemust. Remon-
dib ja ehitab küttekoldeid ja korst-
naid. Tel 5069 683

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Ahjud, pliidid, soemüürid. Tel 
5551 9113, tulekolle.ee

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

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

• 8-le reisijale transpordi-
teenus. Eesti, Euroopa, ürituste 
jne sõidud. Buss Opel Vivaro 
2009.a, pika kerega (mahukas 
pakiruum). Tel 55614554, oy-
planet@gmail.com

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

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

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

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

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849
• Transport kaubikuga. Tel 5535 938

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

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

• Parimad õmblusmasinad soodsa 
hinnaga. Garantii. Hooldus. Re-
mont kõikidele masinatele. Tarvi-
kud. Kuulutus ei aegu! Priit 5588 429, 
32 45 085. Iga päev

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tingi-
mustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Teen raamatupidamisteenust 
j a  k o r r a s t a n  k a  v a n a . 
Aastaaruanded. Tel +372 5150 
799

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

• 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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Asume Koi-
dula 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. Ekraanide vahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 
454 853

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee * Lammutustööd

* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont. 

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

www.prtgrupp.ee

Vajate abi selle 
remontimisel või 

viimistlemisel, siis 
aitab meie sõbralik 

meeskond. 

Meie tegevusaladeks 
on põhiliselt 

viimistlus, 
plaatimistööd, 

vannitubade remont 
ja põrandad.

Teie trepikoda on 

Teie visiitkaart. 

Ehmes OÜ 

58 97 92 93 Janek
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FenderEstonia 
OÜ 

5245124 
 

Kuni 3h - 5 EUR. 
    3-6h  -10 EUR. 

Kuni 24h soodushinnaga  

12€ 
Pikem periood kokkuleppel! 
 Kast mõõtudega 3,25*1,5m   

SOODSAIM   RENT OODSAIM  REN
VIRUMAAL!

NTREN
L!L! 

 AIAMÖÖBLIT

 LEHTLAID

 AIAMAJASID

 SAUNU JM

Lisainfo tel5625 6596

Valmistame palgist:

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

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

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

OÜ TENITO

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

• Müüa köögikapp ning ära anda 
jalatsikapp. Tel 5111 458

• Müüa korralik valge koridorikapp 
(hind 15 €), kraanikauss ja jalg 
(hind 15 €) ning vannitoa sooja-
toru (uus, hind kokkuleppel). Tel 
5349 5625

• Müüa soodsalt lammutamisele 
minevast majast kapid, diivanid, 
tugitoolid, klaver, külmik, boiler, 
valgustid, uuemad ja vanemad 
uksed, elektriradiaatorid, must 
plekkahi ja muud ehitusmaterjali. 
Tel 5187 746, 5134 175

• Müüa nõukogudeaegne pesuma-
sin Riga (uus). Paku oma hind. Tel 
5091 930

Müüa soodsalt laud+toolid, seina-, 
köögi- ja riidekapp (5 €), külm-
kapp, el.pliit, lahtikäiv diivan, pe-
sumasin Riga, vaip, velotrenažöör. 
Tel 5594 7776

• Müüa soodsalt vähe kasutatud 
töökindel murutraktor Jonsered. 
Asub Veltsis. Tel 5742 0668

•  S o o d s a l t  m ü ü a  s o o j u s t 
s a l v e s t a v  p u u k ü t t e a h i . 
Komplektis elektriküttekeha  ja 
termostaat. Tel 5187 746, 5134 
175

• Müüa jalgratas, kiiver ja rattalukk 
(uued). Hind 100 €. Tel 5557 5150

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

KODU

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

• Ostan sepaalasi ja ääsi. Tel 5558 
3686

• Ostan vanaaegse kahe uksega 
üleriiete kapi, all sahtlid. Tel 5699 
6594

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

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi, 
pliidi- ja ahjuukse. Tel 5031 849

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

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

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

• Ostan väga heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Ostan lihvitud mere-
vaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel 
5043 349

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

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

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

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

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

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

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

• Müüa noori küülikuid. Tel 5395 
0313

• Müüa India jooksupardi tibud. 
5 €. Tel 5144 546

• Pakkuda  heinategemiseks 
maad (Kalvi, Maidla, Lüganuse). 
Tel 5624 4605

• Pakkuda heinategemiseks 
maad Mõedaku Liival. Tel 530 
530 53

• Ära anda sõnnikut. Tel 5617 3837

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

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

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

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

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

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

VANAVARA

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Eesti e-poodide sooduspakku-
mised. Kõik hinnad all kuni 80%! 
www.odavalt.ee

• Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja 
gaasiga wok-panni rent. Tel 
5829 8297

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Anda ära nunnu kiisuplika. 
Vanust on 1 kuu, aga juba oskab 
süüa. Tel 5805 6752

• 5 kassipoega otsivad armastavat 
kodu (põhitooniks on must ja 3 
on lisaks natuke valget). Sündnud 
18.05.2015. Info telefonil 5562 8836

• Müüa uued küüliku puuri ehituse 
tarvikud (odavalt). Tel 5617 383

• Ära anda sümboolselt rotipojad. 
Tel 5833 0153

Müüa hiidküüliku poegi. Tel 5617 
3738

LOOMAD

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

• Ära anda tasuta pinnast. Tel 5143 
783

EHITUS

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

• Müüa lõhutud küttepuid koos 
kohaletoomisega. Pikkus vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa kivisütt ja mulda. Tel 5615 
2941

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

• Müüa värskeid küttepuid ning kuivi 
kütteklotse 60L kottides. Järelmaksu 
võimalus, kuludokument ja koos 
transpordiga. Boonusena 2 x 60L 
võrkkotis kütteklotse. Pakkuda ka 
laudu ja prusse. Tel 5122 025

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

• Müüa Rakveres kuivi küttepuid 
(okaspuu). 27 €/m3. Tel 5116 367

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

• OÜ Puider  müüb sanglepa 
küttepindasid. Samas müüa kuivi 
lepa kütteklotse 40L võrkkottides. 
Hind 1,5 eurot. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. Info 
10 - 12 esmasp, kolmap, reedeti tel 
32 24 929

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
METSAKINNISTUID 

JA RAIEÕIGUST. 

Tel 5171 522

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Kuulutaja toimetus 
puhkab 6. - 24. juuli.
Tuleme tööle 27. juulil 
ning järgmine leht 
ilmub 31. juulil.
Ilusat suve!
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MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa kvaliteetsed KUULDEA
PARAADID. Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. Hind 20 €. Tel 
5013393

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

• Anda rendile kalapüügiõigus 
(ajalooline, ainult kutselise kaluri-
le). Soodsalt. Lääne-Virumaa. 2 tk 
3m ääremõrda, 8 tk nakkevõrku ja 
2 õngejada. Ei müü. Tel 5624 4605

• Müüa heas korras motovari 
(paraplaan). Täiskomplekt, iga 
lennuhuviline saab hakkama. 
Kaasa tasuta koolitus. Hind 2100 
€. Helista ja küsi julgesti lisa 
5626 9514

• Kes parandab kandle? Tel 5594 
7776

Info tel 5013393 
www.suhkrutups.ee

Suhkruvatimasinate 
tellimine üritustele ja 

laste pidudele.

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

Kartul
Varajane kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Tomat
Värske kapsas
Porgand
Kaalikas
Suhkruhernes
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Aeduba
Maasikad (Poola)

Maasikad (Eesti) 

Vaarikad 250g
Murelid
Kirsid
Metsmaasikad 100g
Mustikad
Murakad
Mesi 500g
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 2. juuli 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

0,30
1,50
2,00
3,50
10,00
5,00
1,60
2,00
2,00
1,50
2,00
2,50
10,00
5,00
7,00
2,50
2,50
3,00
3,00
3,90
3,50
2,00
10,00
7,00
4,50
1,20
0,67

3,00

4,00

8,00
2,50

3,50

4,00

4,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

punt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

karp
kg
kg

topsik
kg

liiter
purk
kg

liiter

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, lilleamplid, suvelille-
kimbud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

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

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, 
Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Bim - Väike Maarja vallast, 
Pikevere külast on leitud 
isane koer, kes reageerib 
nimele Bim. Oma iseloomult 
on ta sõbralik ja heatahtlik, 
e n t  k e l l e g i  u s a l d a m a 
hakkamiseks läheb siiski 
aega. Seetõttu on oluline, et 
inimesel, kes Bimi endale 
koduloomaks võtab, oleks 
ennekõike aega ja tahtmist 
koeraga tegelda. Vaid nii on 
võimalik Bimi uskuma panna, 
et  inimesi  pole põhjust 
karta. Koer saab hästi läbi 
teiste loomadega, mistõttu 
sobib talle ka kodu, kus juba 
keegi ees ootamas. Bimile 
on tehtud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, tal on 
olemas nii mikrokiip kui 
lemmiklooma pass.

Semmu on umbes 7 aastane 
isane vahva koer. Vanuse tõttu 
on Semmul nägemisega veidi 
probleeme, ent saab kuulmise 
ja  lõhnat aju  jä rgi  väga 
hästi hakkama. Hoolimata 
vanusest meeldib Semmule 
väga mängida, joosta ja uusi 
asju uudistada. Sobib hästi 
maakoju, kus temasuuruse 
koera jaoks oleks palju 
ruumi. Saanud kõik vajalikud 
v a k t s i n e e r i m i s e d  n i n g 
mikrokiibi.

Kitu on umbes 2 kuune 
k i i s u t ü d r u k ,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Titi on umbes 2kuune,saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

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

B i b y  o n  u m b e s  8  k u u n e 
kiisutüdruk, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
steriliseeritud ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Miti umbes 2 kuune isane 
kassipoeg saanud vajalikud 
v a k t s i n e e r i m i s e d  j a 
mikrokiibi.

Kati on 2 kuune kiisutüdruk, 
vaktsineeritud, kiibistatud ja 
omab lemmiklooma passi.

Malve on sõbralik vanem 
e m a n e  k a s s ,  s a a n u d 
ussirohtu, vaktsineeritud, 
m i k r o k i i b i s t a t u d , 
steriliseeritud ja kasutab 
ilusti liivakasti.

Nöpsu - Paide linnast Aiavilja 
13 leitud emane kass, kiip 
puudub. Vaktsineeritud, 
kiibistatud ja steriliseeritud 
ning kasutab ilusti liivakasti.

Nädalalehte 
Kuulutaja 

saab tellida 
kõikidest 

sidejaoskondadest 

ÜLE EESTIÜLE EESTI
Tellija tasub ainult 

Ees   Pos   
kojukande eest.

www.kuulutaja.ee
Kuulutaja

Meie siiras kaastunne Ireenele perega 
kalli õe 

MEETA 

surma puhul. 

Paide mnt 7 naabrid
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Välisriigis autot rentides 
tasub olla väga tähelepane-
lik, sest lepingud võivad si-
saldada tarbijale kahjulik-
ke tingimusi ning olla üles 
ehitatud selliselt, et tarbija 
ei hooma, milliseid lisata-
susid ta allkirja andes 
maksma soostub. 

Kristina Vaksmaa, 
Tarbijakaitseameti EL 

tarbija nõustamiskeskuse 
juhataja

Vaba aeg

KUHU MINNA KUHU MINNA

Enne ühe konkreetse rendi-
firma kasuks otsustamist ta-
sub teha põhjalikku eeltööd, 
tutvudes pakkujate hinnakir-
jade ja tingimustega, et hil-
jem ei tabaks ebameeldiv ül-
latus, kui krediitkaardilt on 
maha arvestatud plaanitust 
suurem summa. Seetõttu ta-
sub lugeda kõik lepingus sä-
testatu hoolega üle, sest tin-
gimused võivad olla väga eri-
nevad. Arusaamatuste või li-
saküsimuste korral tuleb pa-
luda abi klienditeenindajalt. 
Kindlasti ei tasu alla kirjutada 
lepingule, millest täielikult 
aru ei saa.

Vigastused fikseeri le-
pingus
Autot vastu võttes tasub üle 
vaadata auto nii seest kui väl-
jast ning kõik varasemad vi-
gastused fikseerida lepingus, 
sest vastasel juhul võidakse 
neid pidada sinu tekitatuks, 
kui autot tagastad. 
Samuti võib tühja paagiga ta-
gastatud auto tuua kaasa 
trahvi. Isegi täispaagiga auto 
tagastamisel hoia alles tanki-
mist tõendav dokument, mis 
tõendaks vaidluse korral tan-
kimist. Kui rendi vormistami-
sel on makstud tagatisraha 
kütusekulude katteks, tuleb 
jälgida, et see tagasi maks-

Ootamatu kulu vältimiseks tasub 
autot rentides lugeda hoolikalt tingimusi

taks. 
Kindlustuse puhul tasub tä-
helepanu pöörata selle tingi-
mustele. Näiteks võidakse 
nõuda lisakindlustust, kui on 
plaanis ületada rendiautoga 
riigipiiri, ning tasub uurida, 
kas kindlustus kehtib ka 
eriolukordades. Näiteks mis 
saab siis, kui kindlustus ei ka-
ta autole tekitatud kahjude 
kõrvaldamise kulu ning milli-
sel juhul kindlustus üldse ei 
kehti. 
Reeglina võivad rendiautot 
juhtida ainult rendilepingus 
märgitud isikud, vastasel ju-
hul kindlustused ei kehti.
Autot tagastades on mõistlik 
koos teenindajaga fikseerida 
auto korrasolek kirjalikult, et 
hiljem ei tekiks rendifirmal 
nõudeid. Alles tasub hoida 
kõik tšekid ja lepingud, mis 
tõestaksid kokkulepitud/
makstud summat ning mis on 
aluseks tagatisraha tagasi 
nõudmisel. 

Kuidas esitada kaebust?
Kui tarbijal on pretensioone 
autorendifirmale ja tegelikku-
ses on krediitkaardilt võetud 
maha summasid ilma selgete 
põhjendusteta, näiteks süü-
distatakse teid autole vigas-
tuste tekitamises või võetakse 
maha kütuse raha, kuigi auto 
tagastati täis paagiga, tuleb 
ettevõttele teha kohe kirjalik 
kaebus, näiteks e-kirja vahen-
dusel. Kaebuses märkida sel-
gelt omapoolne nõue ja la-
hendus olukorrale. Kaebusele 
ärge lisage kunagi originaale 
lepingust, tšekkidest vms.

Näiteid laekunud kae-
bustest 
Kui probleem ei lahene, ei ta-
su juhtunule käega lüüa. Tar-
bijate piiriüleste tehingutega 
seotud probleemide lahenda-
miseks on loodud spetsiaalne 
European Consumer Centres 

 * noore juhi lisatasu või lisajuhi kasutami-
ne;
 *kui autot ei tagastata samasse rendipunk-
ti, kust see laenutati;
 *kui auto tagastatakse väljaspool tööaega;
 *kui autosse soovitakse eraldi lasteistet või 
muid lisaseadmeid; 
 *kui ületatakse riigipiir;
 *kui auto tagastatakse tühja paagiga, võib 
rendifirma nõuda selle eest sootuks suure-
mat hinda, kui oleks maksnud auto tanki-
mine tanklas;
 *autole teie valduses olnud ajal tehtud liik-
lus- või parkimistrahvid ning tekitatud vi-
gastused;
 *mõnel puhul on läbitavate kilomeetrite 
arv piiratud ning kilometraazhi ületamise 
puhul tuleb samuti maksta lisatasu;
 *hooajal kohustuslikud rehvid;
 *kõrgema klassi auto, kui kokku lepitud.

MIS MÕJUTAB AUTORENDI HINDA?

ehk Euroopa tarbijakaitsekes-
kuste võrgustik, mis omab 
keskuseid igas Euroopa Liidu 
liikmesriigis. Keskuste teenu-
sed on tarbijale tasuta.
Üks Hollandi tarbija rentis 
Tallinnas kolmeks päevaks 
auto. Mõned nädalad hiljem 
avastas ta, et tema krediit-
kaardilt on lisaks rendihinna-
le maha võetud veel 500 eu-
rot. Rendifirma põhjendas se-
da sellega, et autoga on sõide-
tud teel, millel polnud asfalt-
katet. Samas ei tuvastatud au-
tol ühtegi puudust. 
Eesti perekond broneeris in-
terneti teel rendiauto Lõu-
na-Prantsusmaal, et perega 
puhkuse ajal ringi sõita. Auto 
pidi kätte saama Bordeaux´ 
lennujaamas ning perel oli 
plaan lisaks Prantsusmaale 
külastada ka Hispaaniat. 
Kohapeal lepingut sõlmides 
osutus rendihind varasemast 
kokkulepitust oluliselt suure-
maks, seda põhjendati riigi-
piiri ületamisega. Lisaks tuli 
vormistada ka kindlustusle-
ping, mida esialgu lubatud 
hind ei katnud. 
Suurima üllatuse avastas Ees-
ti tarbija aga mitu nädalat hil-
jem juba Eestis viibides: ren-
difirma oli tema krediitkaar-
dilt maha võtnud veel paarsa-
da eurot. Järelepärimise peale 
selgus, et renditud autol avas-
tati mitmeid vigastusi, näi-
teks kriimud juhipoolsel uk-
sel. Kuna rentnik tagastas rei-
si lõppedes rendiauto kokku-
lepitud kohta väljaspool töö-
aega, puudus tal ka võimalus 
tõendada, et seni, kuni auto 
oli tema valduses, viidatud vi-
gastusi autol ei esinenud. 

Gustavi Maja
Ootame kõiki 7-10aastaseid lapsi päevalaagrisse 27.07-31.07 ja 
3.08-7.08. Vajalik eelnev registreerumine! Täpsem info ja regist-
reerumine: www.gustavimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly.

Kunda linna klubi
4. juulil kell 15-16.30 Kundas Konsumi poe juures parklas ratta-
retke “Tahan sõita ohutult” peatuspunkt: rataste tasuta ülevaa-
tus ja kontroll, aeglussõit, liiklusteemaline “Kuldvillak” lastele, 
nuputamismäng täiskasvanutele, jalgratturi harjutustestide la-
hendamine ja tähelepanumäng. Väljas on magnetstend jalgratta 
lisavarustuse kohta. 
10.-11. juulil Kunda rannas ja sadamas XVIII Merepäevad
Reedel, 10. juulil kell 22 Terminaatori kontsert
Laupäeval, 11. juulil kell 10-19 laat
kell 12 päeva avamine sadamas
kell 12-15 avatud sadam: ekskursioonid laevadele, sadamatehni-
ka esitlused
kell 13 lasteprogramm pealaval, külas Jänku Juss ja Johanna, 
Maanteeameti tegevused, meisterdamised lastele, näomaalin-
gud, atraktsioonid
kell 13 rannavolle paaristurniir ja jalgpall rannaliival 6liikmelis-
tele võistkondadele
kell 14 rannazumba
kell 15 räimeküpsetamiskonkurss ja liivalosside esitamise võist-
lus lastele ning peredele
kell 17 sõpruskohtumine jalgpallis Kunda linna ja Tasuja laeva-
meeskonna vahel
kell 18 kontsert pealaval, esinevad Sirje ja Rein Kurg
kell 19 tantsuprogramm pealaval: flamante, idamaise tantsude 
programm
kell 21 lõkke süütamine rannaveerel
kell 21.15 tantsuõhtu, esineneb ansambel Münt
kell 23.30 esineb Tanja 
kuni kella 3ni valib muusikat DJ Janis
Päeva jooksul: Olavi Ruitlane esitleb uut raamatut “Vee peal”, 
Team Yongi avatud treening, jõukatsumised ja palju muud põne-
vat.
Täpsem info www.kundalinnaklubi.ee ja tel 3221556

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
Ka sellel suvel saab igal juulikuu kolmapäeval O Kõrtsis suviste 
videohittide järgi tantsu lüüa, suvised tantsunoodid segab ek-
raanile DJ Andrus Kuzmin
3.07 retrodisko DJ Margus Teetsov
4.07 90ndate diskokunn DJ Märt Rannamäe
10.07 kütab suveöö kuumaks DJ Ailan Kytt
11.07. videodisko DJ Margus Roots

Rakvere Teater
07.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
07.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
08.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
08.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
09.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
09.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
10.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
10.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
11.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
11.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
12.07. kl 13 Mina olin veel 
väikene Palmse mõisa 
moonakatemaja (lav. Ivo 
Eensalu)
12.07. kl 19 Üks pealuu 
Connemaras Tooma talu, 
Uusküla (lav. Üllar Saare-
mäe)
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Kuulutaja naaseb 
puhkuselt 

27. juulil 
ning esimene leht 

ilmub 

31. juulil.
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TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

•

•

•

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

ALL!

SUVEKINGADE

HINNAD

DISAIN- ja
FOTOTAPEEDID

UUDIS!
SILK PLASTER
vedeltapeedid

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

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

/kg

/kg
/kg

2,10

2,20
2,15

€

€

€

Veerand siga
Kampaania erinevad

tükid

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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