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Rakvere Bont Rullui-
suklubi korraldab eel-
oleval nädalavahetusel 
Lääne-Virumaa lahtised 
meistrivõistlused rullui-
sutamises, kuhu ooda-
takse osalema ka har-
rastajaid. Sellega püü-
takse tõsta teadlikkust 
nii rulluisutamisest kui 
ka ohutust liiklemisest 
kergliiklusteedel.

Katrin Kivi

3. juulil toimuvad juba kol-
mandat korda Lääne-Viru-
maa meistrivõistlused rullui-
sutamises. Klubi eestvedajate 
Liivika Ivanovi ja Reet Kruus-
manni sõnul on selle aasta 
prioriteediks propageerida 
spordiala harrastajate seas. 
„Maailmatasemel sõitjaid on 
Eestis paarikümne tuuris,“ 
kommenteeris Ivanov. „Kui 
varem oli põhirõhk sportlas-
tel, siis sellel aastal võistel-
dakse lisaks pro klassile ka 
harrastajate klassis - rahva-
rullil.“
Ivanov julgustas kõiki huvilisi 
osalema ja ka niisama uudis-
tama. „Harrastajate klassi ni-
metame rahvarulliks, seal ei 
ole tähtis võistlusmoment, 
vaid sõidu nautimine – see on 
ohutu võimalus rullitada Pa-
justist Rakvere Bauhofini, 
sest rada on turvatud.“

Turvalisus eelkõige
Rahvarulli korraldab Rakvere 
Bont Rullusiuklubi, et propa-
geerida rulluisutamist, aga 
ennekõike tõsta teadlikkust 
varitsevatest ohtudest, mida 
asjatundmatu silm ei pruugi 
märgata.
„Linnalähedased kergliiklus-
teed on ilusate ilmadega töö-
päeva lõppedes ülerahvasta-
tud,“ selgitas Ivanov. „Võist-
luse ajal on see rada ainult 
võistlejatele, kuid muul ajal 
sõidavad seal jalgratturid, ja-
lutavad seltskonnad, liiguvad 

Rulluiskudel titemammad on ohtlikud

jooksjad, koertega jalutajad 
jt. Kahjuks ei oska nad sageli 
teistega arvestada.“
Ivanov rääkis, et lapsevankri 
ja kõrvaklappidega, ent kiivri-
ta rullitav ema ei sobi sugugi 
rajale. „Kõrvaklappidega so-
bib joosta metsas, aga kind-
lasti mitte liigelda kergliiklus-
teel, seal on vaja kuulmistera-
vust. Sama elementaarne on 
kanda rulluisutades kiivrit. 
Ma olen ise kukkunud nii, et 
põlvedel on siiani armid. Po-
leks kiivrit olnud, poleks ma 
nii kergete vigastusega pääse-
nud.“
Ka koertega jalutamine pole 
Ivanovi ja Kruusmanni arva-
tes kõige parem mõte. „Koer 
võib teha ettearvamatuid lii-
gutusi ja seada 10-13 km/h 

kulgeva rulluisutaja ohtu, kui 
teele ette hüppab. Trenni te-
gev sportlane liigub aga kesk-
miselt 25 km tunnis. Kõrvuti 
mitmekesi liikumine on sa-
muti teisi takistav.“

Ühtsed reeglid 
puuduvad
Ivanov oli murelik, sest Eestis 
on kergliiklusteedel liiklemi-
ne lapsekingades ja vähe re-
guleeritud valdkond. „Meie 
kergliiklusteed on sageli mär-
gistamata,“ nentis ta. „Tean, 
et Kadrina koolinoored tegid 
lõputöö, mille tulemuseks 
valmis liikleja meelespea. 
Meie siin soovime sama teha. 
Kelle vastutusala see siis lõ-
puks on? Kohaliku omavalit-
suse või Maanteeameti?  

Võistlusrada Pajustist – Ba-
uhofini kuulub 3 omavalitsu-
se piirkonda. Ilmselt on siin 
märksõnaks koostöö kõigi 
huvitatute vahel.“
Ivanovi meelest pole ka Eesti 
liikluseeskirjas kergliiklustee-
del liiklemine selgelt ja loogi-
liselt läbi mõeldud. „Meil on 
ristmikul eesõigus autodel, 
Põhjamaades aga kergliiklus-
teel liiklejal. Tundub, et ei au-
tojuhid ega ka kergliiklusteel 
liiklejad ei tea täpselt, kuidas 
on õige. Ühed annavad teed, 
teised ei anna. Lõppkokku-
võttes on see ohtlik!“

Rakveres 
saab sõitu õppida
Reet Kruusmann kutsub kõiki 
rulluisuhuvilisi sõidukoolitu-
sele, mida nad korraldavad 
koostöös Rulluisu Liiduga. 
„Igal kolmapäeval kell 18.30 
toimuvad Rakveres Lepna ris-
tis Tehnokonslut OÜ platsil 
tunniajased koolitused, kus 
saab selgeks rulluisutaja 
ABC,“ täpsustas ta. „Õpeta-
me, kuidas pidurdada, milli-
ne on õige kehaasend, kuidas 
õigesti kukkuda. Rulluisuta-
mise juures on omad väike-
sed nõksud, mida ise avasta-
da on keeruline.“
Suvised koolitused toimuvad 
ainult kuiva ilmaga, sest vih-
maga on tee libe ja vesi pole 
ka rullidele tervislik. Tunni-
ajane koolitus maksab täis-
kasvanule 5 ja lapsele 2 eurot. 
Koolitusele järgneb ühissõit-
mine, kus õpitut kinnistada – 
see on juba kõigile tasuta.
Lisainfo võistluse ja rulluisu-
tamise kohta on leitav klubi 
koduleheküljel: www.rullui-
suklubi.eu

Kõrvaklappidega ja lapsevankriga, ent kiivrita pole liiklusesse 
asja! Sündmuse rekonstrueerisid Rakvere Bont Rulluisuklubi 
liikmed.
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Hoolitsege oma tervise ja 
turvalisuse eest!
Haigused ja õnnetused on kurvad ja koledad asjad, mille 
peale igapäevaselt keegi meist mõelda ei taha. Ikka on tun-
ne, et ega siis minuga ei juhtu. Kui siiski mõni tragöödia ini-
mest tabab, hakkab ta mõtlema, mida kõike oleks võinud 
teisiti teha.
Õnnetused ja avariid võivad juhtuda ka kõige ettevaatliku-
mate inimestega, ent sageli ei panustata ka ise piisavalt en-
da ohutusse. Turvavöö kasutamise olulisusest on enamus 
eestlasi vist tänaseks aru saanud. Uueks ohuks on aga kõr-
vaklapid ja nutiseadmed, mis tähelepanu hajutavad. Auto-
roolis telefoni kasutamine on seadusega keelatud, kuid nu-
tiseadmeid näppides on ka jalakäijad ettevaatamatud.
Väga traagiliselt võivad lõppeda olukorrad, kus inimene tä-
naval kõrvaklapid peas liigub. Ümbritsevate helide mitte 
kuulmine ei võimalda meil ohtlikke olukordi õigeaegselt 
märgata. Klapid peas liiklejad seavad end ohtu nii auto- kui 
kergliiklusteedel.
Selle nädala Kuulutajast saab kergliiklusteedel valitsevatest 
ohtudest pikemalt lugeda.
Enda heaolu ja tervis pannakse sageli ohtu ka ebatervislike 
eluviisidega. Eestlaste liigne alkoholi tarbimine on kõigile 
teada, kuid ka toitumine, liikumine ja paljud muud tegurid 
mängivad olulist rolli. Võime endale teadvustamata liikuda 
halbade harjumuste tõttu vastu suurtele tervisehädadele.
Tänasest lehest saate lugeda Kris Leinatamme loodud fon-
dist, mis tegeleb meeste tervislike elustiilide teavitustööga.
Tähtsal kohal on ka õigeaegne kontroll arsti juures. Sageli 
võib aegsasti avastatud haigus olla ravitav. Igaüks võiks ae-
gajalt mõelda sellele, milliste haiguste potentsiaalseks 
kandjaks ta oma vanuse, elustiili ja eripäradega osutuda 
võib ning vastavaid näitajaid kontrollida lasta.
Ega ilmaasjata ei viida läbi sõeluuringuid ega juhita inimes-
te tähelepanu kaasaegsetele diagnostikavõimalustele.
Ära ei tohiks unustada ka puhkamist, mis hea tervise taga-
miseks ülioluline on. Tuleb võtta aega magamiseks, lõõgas-
tumiseks ja suve nautimiseks. Nii teeme ka meie! Kuulutaja 
toimetus suundub tänasest kolmeks nädalaks suvepuhku-
sele.
Kohtume taas 29. juulil.

Kuulutaja
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Hiljuti toimus avalik 
arutelu Vihula valla Sa-
kussaare küla Orumäe 
kinnistu paraplaani ja 
mudellennunduse õppe- 
ja treeninglendude ning 
spordiürituste keskuse 
detailplaneeringu üle. 
Omad mured tõid esile 
nii külaelanikud kui ko-
halikud jahimehed.

Liisi Kanna

Detailplaneeringu algatamise 
taotlejaks ning finantseeri-
jaks on 100 protsenti kodu-
maisel kapitalil põhinev OÜ 
Eesti Lennunduskeskus. Pla-
neeringuala haarab Orumäe 
kinnistut, mille pindala veidi 
üle 30 hektari, ja lähiümb-
rust.

Kämpinguala ja klubi-
hoone
Lisaks paraplaanide lennup-
latsile loodetakse kinnistule 
rajada angaar koos vaatlus-
torniga, mudellennuala, klu-
bihoone koos parklatega, 
kämpinguala ning puurkaev.
„Paraplaaniga lendamise 
hooaeg on lühike ning et aas-

Haljala ootab investeeringut
Sellel nädalal esitas Haljala Vallavalitsus Sihtasutusele Inno-
ve 21. sajandile kohase koolihoone ehitamiseks rahastamis-
taotluse. Arvestuslikult on kogu kompleksi maksumus 4,5 
miljonit eurot.
„Suur töö on seljataga, tehniline ja sisuline hindamine ning 
rahastamisotsus on nüüd ekspertide langetada,“ kirjutatak-
se valla kodulehel.
Vallavanema Leo Aadeli sõnul ootavad nad vastust selle 
aasta detsembriks. „Projekteerimis- ja ehitamisaeg on pla-
neeritud aastateks 2017 – 2019,“ kommenteeris ta.
Aadel hindab võimalust saada Innovest positiivne vastus 
enda sõnul optimistlikult kõrgeks. „Oleme maakonna suu-
rim põhikool, kelle õppekeskkond vajab kaasajastamist,“ 
ütles ta. „Kui rahastust ei saa, siis peame oma tegevuse fo-
kuseerima praeguse koolihoone rekonstrueerimisele, mis 
tähendaks ikkagi poole väiksemas mahus õppehooneid. 
Selleks taotleme toetust juba järgmises voorus.“
Eskiislahenduse - s.h. ruumimudel ja maht - kulud olid Aa-
deli sõnul 7800 eurot. „Kui rahastust mingil põhjusel ei saa, 
siis osutub eskiislahendus perspektiivituks ning vajalik on 
rekonstrueerimisprojekti tellimine. Alternatiivne lahendus 
eitavale vastusele on lotovõit.“
Uue koolihoone eskiislahendus on valminud Ühinenud Ar-
hitektid OÜ poolt eesotsas Raul Järgiga.

Katrin Kivi

Vihula valda plaanitakse 
ehitada paraplaanide lennuplats

ta ringi tegevust oleks, plaa-
nitakse kämpingute ala. Sin-
na juurde on kavandatud ka 
spordiväljakud,“ seletas pro-
jektijuht Mati Puusepp. „Klu-
bihoonesse tulevad klassi-
ruumid, dušid ja muu vaja-
lik.“
Kohalike jahimeeste esinda-
jana osales diskussioonil Mati 
Mets. Jahimeeste peamiseks 
mureks oli asjaolu, et planee-
ringuala lähedal asub las-
keplats. „Harjutused toimu-
vad meil kolm korda nädalas. 
Laseme nii vint- kui sileraud-
sete relvadega,“ rääkis Mets.
Siinkohal ei olnud kõne all 
mitte võimalik oht inimelule, 

vaid paraplaanil lendaja hirm 
ja ehmatus, nähes maapeal 
püssidega mehi, kes justkui 
teda sihiksid.
Ühiselt jõuti seisukohani, et 
laskeplatsiga tuleb edasises 
tegevuses arvestada ning nii 
laskesektori joonised kui har-
jutuste toimumise ajad on 
seejuures oluliseks lisainfor-
matsiooniks.
Lennutrajektoor pani muret-
sema ka külaelanikke. Arute-
lul osalenud kohalikud ini-
mesed leidsid, et küla kohal 
paraplaanid lendama ei 
peaks, sest sagedased ülelen-
nud muutukid häirivaks.
Keskkonnamõjude hindami-

se ekspert Raivo Markov tõ-
des, et need aspektid on regu-
leeritavad. „Lennukõrgused 
ja ala saab ära määrata. Kui 
keegi ei soovi, et tema maja 
kohalt lennatakse, siis seda 
jälgitakse.“ Lisaks tõi ta välja, 
et küla juures paiknev kõrge-
pingeliin hoiab lendajad sealt 
tõenäoliselt niigi eemal.

Keskkonnamõju
Küsimusi tekitas ka alal paik-
nev rohekoridor ning looma-
de heaolu. „Ala ei piirata aia-
ga. Tegevus toimub valgel 
ajal, loomad tegutsevad roh-
kem hämaras ja pimedal 
ajal,“ kommenteeris Markov. 
„Loomad harjuvad inimeste-
ga tunduvalt kiiremini kui 
inimesed loomadega,“ lisas 
ta.
Detailplaneeringule koosta-
takse ka keskkonnamõju stra-
teegiline hinnang, kus käsit-
letakse mõju nii looduskesk-
konnale, maismaakeskkon-
nale, põhja- ja pinnaveele kui 
sotsiaal-majanduslikule 
keskkonnale ehk muuhulgas 
inimeste heaolule.
Vihula vallavanem Annes 
Naan nentis, et tegu ei ole 
kindlasti mitte viimase arute-
luga, ning tingimuste ja joo-
niste täpsustumisel kogune-
takse taas.
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Viimasel ajal on Maksu- ja 
Tolliameti (MTA) liikuvkont-
rolli rühm suunanud oma põ-
hitähelepanu Ida-Virumaa 
poole, et sealseid salakauba-
kanaleid avastada ja sulgeda. 
Kui veel mõned aastad tagasi 
oli tolliametnike põhitähele-
panu suunatud salakütuse 
leidmisele, siis tänu seaduse-
muudatustele on sedalaadi 
äri kurjategijatele suhteliselt 
vähe tulutoovaks kujunenud.
Üksikuid katsetajaid selles 
valdkonnas leidub, kuid põhi-
liselt tegeletakse salasigareti- 
ja -alkoholi- äriga, mis kurja-
tegijate taskuid kiirelt täidab.
Mõned nädalad tagasi pida-
sid tolliametnikud kinni kolm 
inimest, kes olid spetsialisee-
runud naaberriikide maksu-
märkidega sigarettidega va-
hendamisele. MTA tollikor-
ralduse osakonna juhataja 
asetäitja Tiit Kõluvere sõnul 
suleti reidi käigus kolm müü-
gikohta ning kätte saadi tu-
handeid salasigarette.
Kuna põhilised müügipunk-
tid kinni pandi, tekkis Koht-
la-Järvel salasuitsudest puu-
dus. Tolliametnikud olid val-
vel ja nädal hiljem tabati üks 
maaletooja, kes üritas tekki-
nud tühimikku uue sigareti-
partiiga täita.
Eestisse jõudis salakaup Läti 
Vabariigist sõiduautoga, mille 
pagasiruumi ning peidikutes-
se oli peidetud 50 tuhat siga-
retti

Salaärikad otsivad uusi kaubateid

Rattarehvid peitsid endas sadu sigarette. 
Foto: MTA

Koostöös piirivalvuritega on 
tolliametnikel õnnestunud 
pärssida salakaubavedu Ees-
ti-Vene piiril ning seetõttu ot-
sitakse uusi kanaleid, kust-
kaudu salakaupa maale tuua. 
Siinkohal möönis Kõluvere, 
et kurjategijad on oma fooku-
se suunanud rohkem lõuna 
poole ja kuna Eesti-Läti piiril 
puudub kontroll, siis on 
sealtkaudu kaubavedu oluli-
selt lihtsam.

„Salakaubateede muutumine 
kajastub ka kauba hinnas, 
mis on viimased kolm kvarta-
lit näidanud tõusutrendi. 
Hinnatõusu põhjustab va-
helülide arv ja kurjategijate 
tehtud kulutused,“ täpsustas 
Kõluvere.
Salaturul on hakanud vähe-
nema Venemaa maksumärki-
dega suitsude osakaal. Turu-
liidriks on tõusnud Valgeve-
ne, kuid avastatud on ka Uk-

raina ja isegi Kasastani pärit-
olu salasigarette. Kõluvere 
peab väga oluliseks Eesti tol-
liametnike koostööd Läti ja 
Leedu kolleegidega, tänu kel-
lele on nii mõnedki salakau-
bakanalid kinni pandud ja 
paranenud riikidevaheline 
koostöö.

Kaius Mölder

MUST KROONIKA
KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
28. juunil löödi Rakveres Tuleviku tänava korteris terariista-
ga 53aastast meest. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 
39aastase mehe.

VARGUS
28. juunil teatati politseile, et Sõmeru vallas Ussimäe külas 
Pagusoo tänaval murti sisse ehitusjärgus korterisse ja varas-
tati kaks akutrelli, kaks lööktrelli ning kaks ketaslõikurit. 
Lõhkumise ja vargusega tekitatud kahju kokku on 1400 eu-
rot.

LIIKLUSÕNNETUSED
29. juunil kella 14.40 ajal likvideerisid päästjad Tapal Kalda 
Tänaval liiklusõnnetuse tagajärjel tekkinud sõiduki sütti-
misohu ja katsid dosoolilekke absorbendiga.
28. juunil kell 17.32 teatati Häirekeskusele liiklusõnnetusest 
bussi ja veokiga Sõmeru vallas Aluvere viaduktil. Liiklusõn-
netuse tagajärjel jäi bussijuht sõidukisse kinni. Reisijaid 
bussis ei viibinud. Politseinikud sulgesid liikluse. Päästjad 
vabastasid inimese kasutades hüdraulilisi töövahendeid ja 
andsid kannatanu üle meedikutele. Sündmuskohal töötasid 
päästjad Rakvere, Väike-Maarja ja Kunda päästekomandost 
ning vabatahtlikud päästjad Kadrina päästekomandost.
26. juunil kella 15.50 ajal leidis Rägavere vallas Sämi-Sonda 
mnt-l aset liiklusõnnetus, mille käigus oli maastur sõitnud 
vastu puud. Päästjad likvideerisid süttimisohu ja kõrvalda-
sid maanteele langenud puu. Meedikud toimetasid sõiduki-
juhi haiglasse.

TULEÕNNETUSED
25. juunil kell 18.51 teatati Häirekeskusele eluhoone tule-
kahjust Haljala vallas Aaviku külas. Päästjate sündmusko-
hale jõudes põles kahekordne 6x10 meetri suurune hoone 
lahtise leegiga, ohustades kõrvalolevaid hooneid. Päästjad 
hoidsid ära tule leviku kõrvalhoonetele ja kustutasid tule-
kahju kella 23.05ks. Inimesed tulekahjus vigastada ei saa-
nud. Tulekahju tekkepõhjuse selgitab välja menetlus.
25. juunil teatati Häirekeskusele, et Tapa vallas Moe külas oli 
meesterahvas saanud lõkke tegemisel vigastada. Kohapeal 
selgus, et lõkkes põlenud praht lahvatas lõket kohendades 
suure leegiga põlema ja tekitas inimesele vigastusi. Meedi-
kud toimetasid inimese haiglasse, päästjad kustutasid tule.

diil.ee

Liigume!
Rakvere lahtised meistri-

võistlused ja Rio olümpia on 
mõlemad head eesmärgid
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Rakvere linnavolikogu istungil toimunud hääletusel pool-
dati ühel häälel aadressil Võimla 1 asuva kinnistu ostu ees-
märgiga rajada hoonesse kultuurikeskus. Otsusele eelnes 
aga pikk arutelu.
Kõne alla tuli taas variant ehitada kultuurikeskus keskvälja-
kule. Arhitekt Raul Järg oli selle poolt, et keskväljakule tu-
leks mullavalli asemele hoonestuse rajada, ent kultuurikes-
kusele ei oleks see hea asukoht. „Keskväljaku ääres võiks ol-
la väiksem hoonestus. See võiks veel oodata õiget objekti.”
Linnapea Mihkel Juhkami leidis, et Võimla 1 asukoha boo-
nuseks on võimalus kasutada säästva kütte lahendusi. Li-
saks on sealsesse saali mahtuvate istekohtade arv piisav. Tu-
gevusena tõi Juhkam välja ka projekti seotuse suurmeister 
Arvi Pärdi nimega. „Rakvere linna kindel seisukoht on, et 
toetame ostu, kui sinna rajatakse kultuurikeskus,“ lausus 
Juhkami. Küsimusi tekitas tulevase keskuse maksumus ning 
rahastamisviisid. Rakvere Kolmainu kogudus pakkus kirikut 
müüa 80 000 euroga, mis on aga ehituskuludega võrreldes 
väikene summa.
„Projekt on valmis ning kalkulatsioonid olemas. Kogu pro-
jekti maksumus jääb suurusjärku 7-8 miljonit eurot,“ sele-
tas linnapea. „Ma arvan, et Rakvere linn on võimeline ka ise 
ehitama, aga ei ole mõistlik kohe seda teed minna.“
Kui Juhkami leidis, et osa tehnoloogiate ja lahenduste jaoks 
võiks rahastust leida ka ELi meetmetest, siis volikogu liige 
Andres Jaadla oli optimistlikum. „Praegu otsitakse n-ö ma-
jaka projekte. Meil puudub selgelt selline silmapaistev asi – 
n-ö majakas. Peaksime jätkama targa linna suunda ning ka 
selles hoones tarkasid lahendusi kasutama. Näen Euroopa 
rahastust projekti taha sellisel juhul, kui siduda hoone ener-
giatõhususega,“ arutles Jaadla.
Kultuurikeskuse projekt kohandati varem turismimeetmele 
vastavalt. Volikogu liige Rannar Vassiljev tundis muret selle 
üle, et kuna projekt tuleb ümber teha, ei ole arvestused ega 
konkreetsed lahendused päris selged. „Millised funktsioo-
nid rahuldatakse?“ püstitas Vassiljev küsimuse.
Majanduskomisjoni esimehe Anne Nõgu sõnul tuleb pro-
jekt siseehituse poolelt küll üle vaadata, ent soovitud tege-
vused mahuksid sinna ära. „Nii seltsitegevused, galerii kui 
kontserttegevused katab hoone ära. Saab kohandada ka 
noortetegevustele,“ tõi abilinnapea Kairit Pihlak välja.

Liisi Kanna

Pauluse kiriku ostule kindel jah

Huvi Aqva Spordikeskuse vastu on suur

Aqva Spordikeskuse müügijuht Robert Salep demonstreerib nõudlikuimale ratturile sobivat 
wattbike´i, mis võimaldab timmida koormust protsendipunkti täpsusega. 

Foto: Katrin Kivi

Rakveres Kastani puies-
teel on värskelt avatud 
Aqva Spordikeskus 
hoidnud uksed lahti nä-
dala jagu. Mis selles 
majas teoksil?

Katrin Kivi

Aqva Spordikeskuse eestve-
daja Roman Kusma sõnul on 
tegemist maakonna suurima 
spordikompleksiga, kus enam 
kui 5000 ruutmeetrile mahu-
vad tennise-, squash´i-, sulg-
palli- ja lauatenniseplatsid, 
jõusaal, 2 rühmatreeningute 
saali ja võitluskunstide saal.
“Meie eesmärk on pakkuda 
tippkvaliteeti,” kinnitas Kus-
ma. “Ka Aqva nime tõime 
mängu, sest ühtepidi seon-
dub see sõna tervisega ja 
teistpidi on Aqva Spa ennast 
turul juba tõestanud. Seega 
kandub Aqva Spa kvaliteedi-
märk ka siia majja.”
Roman Kusma rääkis, et siia-
ni puudusid maakonnas kor-
ralikud tingimused tennise 
mängimiseks. “Sattusin tenn-
iseseltskonda 6-7 aastat taga-
si, kui mu tütar enese jaoks 
tennise avastas. Nii nagu too-
na Aqva SPA loomisel lähtu-
sin sellest, et ainult ujulat po-
le mõtet teha, nii leidsin, et ka 
pelgalt tennisehallist üksi on 
vähe – tuleb koondada või-

malikult palju alasid ja luua 
mitmekesised võimalused 
sportimiseks.”

Aqva Spordikeskuses saab 
treenida vaid võimekate ja ni-
mekate treenerite käe alla. 

Roman Kusma rääkis, et õige 
pea alustab tööd Maret Ani 
oma tennisekooliga. Vähem 

tuntumad Lääne-Virumaa 
spordisõprade seas pole ka 
rühmatreeningute peatreener 
Kersti Naarits või jõusaali 
poole pealt Sven Hõbemägi. 
Vilunud treenereid jagub 
majja toimetama kümme-
kond.
Ettevõtja kinnitas, et Aqva 
Spordikeskus on juba praegu 
väga soojalt vastu võetud. 
“Nädala ajaga on meie inter-
netikeskkonnas registreeru-
nud rühmatreeningutele 
enam kui 400 inimest,” selgi-
tas Kusma ja rääkis, et huvilis-
tel on võimalik registreerida 
end nii kliendiks kui ka tree-
ningutele mugavalt kodule-
hekülje kaudu.
Ettevõtte müügijuht Robert 
Salep kinnitas, et oodatud on 
kõik inimesed, ka spontaan-
setele läbipõikajatele leitakse 
võimalused treenimiseks. 
„Kõige mugavam ja soodsam 
on aga soetada kuukaart, mis 
suvehooajal maksab 48 eurot 
ja millel piiramatud võimalu-
sed. Ühekorrapilet maksab 
praegu 6 eurot.“
Aqva Spordikeskuse arendaja 
on Euro Kinnisvaraarendus 
OÜ ja opereerib Aqva Sport 
OÜ. Spordikeskuse ideeka-
vandid pärinevad KOKO arhi-
tektidelt. Tööprojektid koos-
tas Korrus AB ja ehitas Mudel 
Ehitus OÜ. Investeeringute 
kogumaht ületas 3 miljonit 
eurot.
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*SUURE NÕUDLUSE TÕTTU 

PIKENDASIME KAMPAANIAT 

AUGUSTI LÕPUNI.

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX 
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE, 
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE 

PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK, 
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

HOOLITSE
PUIDU EEST!
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Rakvere Eragümnaasiu-
mis saavad gümnasistid 
valida kolme õppesuuna 
vahel. Lisaks pakub 
kool mittestatsionaarse 
õppe võimalust.

Maris Marko

Rakvere Eragümnaasiumi di-
rektor Anne Nõgu leiab, et 
keskharidus on oluline ja iga-
üks, kes on selleks võimeline, 
peaks saama võimaluse hari-
dusteed gümnaasiumis jätka-
ta. “Minu kooliajal öeldi, et 
kui tahta inimesele viimane 
lihv anda, siis kolm aastat 
keskkoolis on hädavajalik. 
Näen, et kolmest jääb veel vä-
hekski.”
Inimesel peaks olema võima-
lusi gümnaasiumi valimisel. 
“Need valikud tuleb teha läbi-
mõeldult ja targalt. Tuleb tut-
vuda kooliga: ainetega, õpe-
tajatega, aga ka kooli hoiaku-
te ja väärtustega,” rõhutas 
Nõgu. “Kas eesmärk on jõuda 
parimate tulemusteni riigiek-
samitel ja olla olümpaadidel 
esikümnes ning saada edas-
pidi sisse näiteks arstiteadus-
konda? See on üks võimalus. 
Teine võimalik variant on 
omandada lisaks keskharidu-
sele teatud kutseoskusi, mida 
võib elus laiemalt vaja min-
na.”

Saavad elus hakkama
Kuna eragümnaasium kasu-
tab õpetamisel Waldorfi pe-
dagoogika elemente ja põhi-
mõtteid, siis ainult hiilgavad 
tulemused riigieksamitel ei 
kuulu prioriteetide hulka. 
Küll aga loodetakse kasvatada 
elus hakkama saavaid inime-
si. Toimetuleku paremaks 
muutmiseks pakub kool kol-
mes valdkonnas eelkutse-
õpet. Omandatavad teadmi-
sed ja oskused pole siiski 

valdkonnakesksed, vaid ra-
kendatavad väga laialt.
“Kõik üldained on väga oluli-
sed, need annavadki teadmi-
sed, silmaringi, selle lihvi. 
Aga tahame pakkuda lisa-
väärtust, mis võiks olla abiks 
nii tööturul kui edasiõppimi-
sel,” märkis Nõgu.
“Meile teadaolevalt on era-
gümnaasium ainus gümnaa-
sium Lääne-Virumaal, kus on 
kunsti õppesuund. Sellega ta-
hame põhjalikult edasi min-
na. Ootame õppima neid, kel-
le tulevane kutsevalik võiks 
olla seotud hea joonistamis-
oskusega – näiteks insenerid, 
arhitektid, sisekujundajad, 
õpetajad. Lisaks joonistami-
sele on õppekavas maalimi-
ne, kunstiajalugu, rõivadisain 
ja kostüümiajalugu, ehte-
kunst ja tarbekunst, kunsti-
ajalugu, kalligraafia.”
Infotehnoloogia suund on 
noorte seas populaarne. IT 
suunal õpitakse nii veebiteh-
noloogiat kui robootikat, aga 
ka traditsioonilisemaid IT ai-
neid. „Selle suuna puhul ei 
saagi välja tuua, millistel eri-
aladel seda vaja võiks minna. 
See on üldine eluks vajalik os-
kus,” arvas koolijuht. “Hea 
meel on tõdeda, et meilt on 
igal aastal mindud edasi õp-
pima IT Kolled�isse.”
Kolmas õppesuund on hetkel 
ümber kujunemas. Turismi-
ettevõtluse suund on muutu-
mas laiemalt kliendisuhtluse-
le ja ettevõtlusele keskendu-
vaks suunaks. “Oskus, kuidas 
suhelda tööandajana või töö-
võtjana, on meie ühiskonnas 
pehmelt öeldes puudulik. Me 
ehk ei saa enam palju muuta 
18aastaste inimeste hoiakuid, 
kuid saame anda neile osku-
se, kuidas käituda tööinterv-
juul või teenindussituatsioo-
nis.” Seda oskust võib vaja 
minna isegi ämmaga kohtu-
des.
“Me peame mõistma nii ette-

Eragümnaasiumi hubane kunstiklass ootab sügiseks uusi õpilasi. 
Foto: Maris Marko

Eragümnaasium annab Eragümnaasium annab 
keskhariduse ja ametikeskhariduse ja ameti

võtjatena kui töötajatena, 
kuidas toimib majadusmu-
del,” lisas Nõgu.
Selle õppesuuna õpilased 
alustavad oma tööelu reegli-
na juba kooli ajal, suvevahe-
ajal. “Oleme pakkunud neile 
praktikat Art Cafes, hea prak-
tikabaas on ka Miikaeli suve-
kohvik Kolmainu kiriku juu-
res. Edaspidi tahame jõuda ka 
kutsetunnistuse andmiseni.”

Õpivad ka tööinimesed
Kolm aastat on Rakvere Era-
gümnaasium pakkunud mit-
testatsionaarset õpet tööini-
mestele ja e-kursuseid neile, 
kes elavad väljaspool Eestit. 
“Mittestatsionaarses õppes 
saavad hakkama ainult väga 
motiveeritud inimesed,” rõ-
hutas Nõgu. Mittestatsio-
naarses õppes kujundatakse 
igale õpilasele individuaalne 
õppeplaan.
Rakvere Eragümnaasium on 
mitmeplaaniline kool, mis 
pakub alternatiivi munitsi-
paalgümnaasiumile, ameti-
koolile ja täiskasvanute kooli-
le. Teadaolevalt on see ka ai-
nus erakool Eestis, kus ei ole 
õppemaksu.

•  S o o m e  f i r m a  p a k u b  t ö ö d 
kohusetundlikele ehitustöölistele. 
Vajalikud roheline kaart, veronumber. 
Napsumehi ja muidu viilijaid ei otsi. 
Huvitatutel kirjutada e-posti aadressile: 
ehitasoomes@hotmail.com

• Soovin leida ehitajat majakarbi 
ehituseks (vundament, aeroc seinad, 
katus). Tel 5656 4857

• Metalliettevõte Väike-Maarjas otsib oma 
meeskonda objektijuhti, keevitajaid, 
montaažitöölisi. Vajalik valmisolek 
välislähetusteks! Samuti pakume tööd 
joonestajale. Info telefonilt 5347 7879

•  Au t o p e s u l a  o t s i b  B - k at .  l o a ga 
autopesijat. Tel 5827 1622

• Raum OÜ otsib uste, akende osakonda 
to otmistö ölisi ,  asukoht  Rakvere 
Tootmise 6. Tel 5156 342

• Vanem naisterahvas vajab hooldajat. 
Elamispinna võimalus. Tel 5566 3733

•  V õ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Otsime koristaja-nõudepesijat 
söögikohta Rakveres Tsentrumi 
hoones. Asjaga on kiire. Kaukaasia 
šašlõkk. CV saata kaukaasiagrill@hot.
ee, tel 5896 4101 või tulla kohapeale

• Võtame tööle klienditeenindaja 
kohvikusse Kundas. info@saarepiiga.ee

•  Pa ku m e  t ö ö d  E - ka t e g o o r i a 
v e o a u t o j u h t i d e l e  e l u k o h a g a 
Rakvere, Tamsalu või Tapa piirkonnas 
(poolhaagis paneeli-, killustiku- 
ja liivaveol). Võimalus töötada ka 
ajutiselt ning osalise tööajaga. Info 
505 6612

•  O t s i n  t r a k t o r i s t i ,  k e s  v e a k s 
oksahunnikud metsast välja. Tel 5660 
3463

•  O Ü  Fo re s t  S i l v e r  p a ku b  t ö ö d 
metsamehele.  Töödeks valgustus, 
kultuurhooldus, harvesteri eest ja järelt 
lõikus. Võimalik väljaõpe. Info tel 5309 
0698

• Vajame sigalasse talitajat. Tel 5082 
696

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

• Kogemustega majahoidja-kojamees 
soovib leida tööd (ka eramajad). Tel 
5740 9873

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Rakvere Teater võtab tööle

TEENINDAJA.
Palume CV saata:

kairi@rakvereteater.ee või

Kreutzwaldi 2a, Rakvere 44314

hiljemalt 8. juuliks.

Lisainfo telefonil: +372 329 5421

Rakvere Teater võtab tööle

KINOJUHI ABI.
Palume CV saata:

rakvereteater@rakvereteater.ee

või Kreutzwaldi 2a, Rakvere

44314 hiljemalt 8. juuliks.

Lisainfo telefonil: +372 329 5451

Keevitusmeistrit/roostevaba keevituse jsk meistrit

Tehnoloogi

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Töö kirjeldus:

• Peamiseks tööülesandeks on keevituse jsk töö planeerime,

korraldamine ja jälgimine

Tootmisprotsessi tehnoloogia määramine

Metallkonstruktsioonide koostamise-keevitamise kontroll

Meeskonna juhtimise oskus

AutoCadi kasutamise oskus

Analüütiline mõtlemine, sihikindlus, isesisvus,

otsustusvõime

Eesti ja vene keele oskus heal tasemel

Dokumentatsiooni ja jooniste

ettevalmistamine tootmiseks

Tootmiseks vajalike normide arvestamine

Tehnoloogilise protsessi jälgimine ja analüüs

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Lisainfo: Paindlik töögraafik! Töö asukoht: . Lisaküsimused ja cv-d saata palun aadressile cv@terasman.ee

Täiendav info: eesti keeles 56 239 099, vene keeles 57 880 790

Aravete, Järvamaa

Ettevalmistuse jsk meistrit

Tootmise koordinaatorit

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaatidele:

Jaoskonna töö planeerimine ja korraldamine

Infovahetus jaoskondade vahel ja

koostöö teiste jaoskondadega

Lehetöötlus pinkide ja seadmete optimaalne kasutamine

Tehniline keskeri- või kõrgharidus

Lehetöötlusseadmete tundmine

(plasma-gaasilõikepink, valtsid,

CAD-tarkvara tundmine (spetsialisti tase)

Kasuks tuleb eelnev töökogemus metallitööstuses

Eesti ja vene keele oskus heal tasemel

Tootmiseesmärkide- ja plaani koostamine ning

Jaoskondade töö koordineerimine

Sisekommunikatsiooni korraldamine tootmise ja

AutoCad tarkvara tundmine

Tehniline kõrg- või keskeriharidus

Eesti, vene ja inglise keele oskus suhtlustasandil

giljotiin, painutuspress,

universaalstants ning puurimine)

selle jälgimine / täitmise tagamine

Tootmisprotsesside pidev analüüsimine, optimeerimine ja

efektiivsuse tõstmine;

administratsiooni vahel;

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Keevitaja-koostajat

Projektijuhti

Töö kirjeldus:

Nõudmised kandidaadile:

Töö kirjeldus:

Koostude ettevalmistamine keevitamiseks

vastavalt tööjoonistele

Metallkonstruktsioonide ja detailide keevitamine,

Töökogemus keevitajana / koostajana vähemalt 3 aastat

Projektide eelarvestamine ja tehnoloogiline läbitöötamine

Projektide tootmisse andmine

Jooniste revisionide eelarvestamine ja tootmisse andmine

Dokumentatsiooni haldus

Projektieelarvete jälgimine

Klientidega suhtlemine, infovahetuse korraldamine

keevitusprotsesside 135 ja 136 teostamine. (Vajalik

vastavate protsesside sertifikaatide olemasolu!)

Keevitajal tuleb kasuks 111 ja 141 protsesside teostamise

oskus; EN 287-1 sertifikaat

Tööjooniste lugemise oskus

Oskus kasutada tööks ettenähtud seadmeid ja tööriistu

Tootmise ja eelarve jälgimine

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Terasman OÜ otsib oma töökasse kollektiivi:

OÜ Leventek

• TÕSTUKIJUHTI

• HÖÖVELDUSTEHNOLOOGI

esindab Euroopa üht suurimat
puidutööstuse kontserni Mayr Melnhof Holz Eestis.

tehnilise huviga, iseseisev ja
kohusetundlik töötaja.

konkurentsivõimelist töötasu,
tõsta oma tööalast pädevust ja ennast tööalaselt teostada
ning võimalust töötada tugevat visiooni omavas
ettevõttes.

Seoses töömahu kasvuga otsime

Sobiv kandidaat on

Omalt poolt pakume

Lisainfo tel 5860 3060. CV saata aadressil Tamsalu,

Tööstuse 11 või sales@leventek.com

Rakke Vallavalitsus Rakke Kooli

18. juuliks 2016

kuulutab välja konkursi

(F.R.Faehlmanni tee 46, Rakke)

ametikoha täitmiseks Nõuded kandidaatidele:
• vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. a

määruse nr 30 “Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja
tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded” § 2 lg 1
sätestatud kvalifikatsiooninõuetele

Kandidaatidel esitada:
• kirjalik avaldus
• elulookirjeldus
• haridust tõendav dokument või

selle notariaalselt kinnitatud ärakiri
• ametikohale vastavust tõendavad dokumendid või

nende ärakirjad

Dokumendid esitada Rakke Vallavalitsuse
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Kris Leinatam korraldab 
septembris üle-eestili-
se Meeste Elustiilinäda-
la ja toob osa sellest ka 
Rakvere Tarka Majja 20. 
septembril. Leinatamm 
lubab igale mehele se-
minarilt kaasa vähemalt 
2 väärt mõtet ja usub, et 
nii mõnestki seminari 
teemast pole Lääne-Vi-
rumaa rahvas kodukan-
dis veel kuulnudki. Kes 
on Kris Leinatamm ja 
mida kujutab endast 
Meeste Elustiilinädal?

Katrin Kivi

Kes teie, Kris Leinatamm, 
olete?
Eelkõige olen naine, kes usub, 
et kõik on võimalik. Ma olen 
ema, oma vanemate tütar, 
õde, lapselaps, kellegi sõb-
ranna, kellegi kolleeg, endine 
õpetaja, endine hotellijuht, 
elupõhine õppur, otsija, koo-
litaja, vahel tõlk jne. Elu on 
liiga põnev ja huvitav selleks, 
et end vaid paari rolliga piira-
ta. Kui kulged eluga kooskõ-
las, võivad rollid ikka ja jälle 
vahetuda. Osa inimeste jaoks 
on see järjepidevuse puudu-
mine, minu jaoks areng ja 
elu kogemine.

Milliste pro-
jektidega 
praegu-
sel ajal 
pea-
mi-
selt 
te-

gelete?
Minul isiklikult on 
käsil maailma 
olulisim projekt, 
mis vältab terve 
eluea, ja see on 
kahe väikese 
inimese väär-
tushinnangute 
kujunemisele 
kaasaaitamine 
ja nendele vaja-
like kogemuste 
võimaldami-
ne, mis lubaks 
neil iseseisvas 
elus edaspidi 
paremini hak-
kama saada. 
Teine projekt on 
meeleheitlik 
püüd taksist nor-
maalselt käituv 
koer saada, aga ta ise 
ei ole minu mõttega 
üldse päri.
Fondiga on aga suurim 
projekt praegu Meeste 
Elustiilinädala korralda-
mine.

Elustiilinädal?
2015. aasta jooksul 
korraldasime fon-
diga kolm semi-
nari: kaks Tal-
linnas ja ühe 
Tartus. Ta-
gasiside 
nei-

le oli nii hea, et ha-
kati kohe uusi se-

minare nõud-
ma. Nii mõtle-

singi, et tee-
me - aga veel 
vingemalt, 
ja sündiski 
Elustiilinä-
dal.
Sündmus 
toimub 
16.-23. 
septembril 
viies lin-
nas: Tallin-
nas, Tartus, 
Pärnus, 
Rakveres ja 

Viljandis. 
Nädala raa-

mes saab kuu-
lata seminare, 

osa võtta töötu-
badest, osaleda 

heategevuslõunal 
või nautida imelist 

kontserti! Fond annab 
nädala lõppedes välja 

ka väga vinge auhinna - 
Mehe Tegu 2016.

Kas oled mees, kes on oma 
elustiili kõvasti muutnud ja 
selle juures vähemalt aasta 
püsinud - liigud piisavalt, toi-

tud teadlikult ja tervislikult, 
oled pahedest ja sõltu-

vustest prii, liigud elus 
positiivses suu-

nas, teed 

teadlikke valikuid oma 
elukvaliteedi pidevaks paren-
damiseks? Siis see võib olla 
sinu võimalus suurt tunnus-
tust saada! Juuli teisest poo-
lest saab infot fondi kodule-
heküljelt.
Seminaridel räägime elustiili 
osadest: toitumisest, liikumi-
sest, enesemotivatsioonist, 
enesejuhtimisest jne. Reegli-
na meestelt meestele, kuid ka 
naised võivad tulla. Üks on 
kindel - tuleb põnev ja mehi-
ne nädal! Ei mingit naiste 
kaagutamist ja targutamist! 
See ei tähenda aga seda, et 
naistel üldse rääkida ei luba-
ta.

Mis on suurim ja tähtsaim 
õpetus elust, mis isa teile 
kaasa andis?
Poole p****ga asju ei tehta. 
Kui teha, siis korralikult. Nii 
teengi. Isa oli minu Tõde ja 
Õigus, minu väga suur eesku-
ju ja õpetaja. Ma arvasin pi-
kalt, et ta ongi Jumal. Õnneks 
oli siiski inimene. Tema muu-
tumine elu jooksul ongi Mehe 
Tegu! Kahjuks aga arenevad 
sellised haigused meie kehas 
pikka aega n-ö kalevi all. Ta 
muutis oma elustiili väga, aga 
veidi liiga hilja. C’est la vie. 
Olen aga meeletult tänulik 
talle  inspiratsiooni eest teha 
Leinatamme Fond! Ma loo-
dan, et tal on hea meel.

Mis on teie meelest meie 
ühiskonnas esmane valu-
punkt ja kuidas seda lahen-
daksite?
Valusaim on inimeste taht-
matus või oskamatus võtta 
enda elu eest vastutust. 
Päriselt ja sügavuti. Me 
oleme välisest liiga palju 
mõjutatavad ja kuulame 
liiga vähe ennast. Samas 
on näha juba ka muu-
tusi, ja selle üle on hea 
meel.

Kuidas ma lahendaksin? 
Meeste Elustiilinädalaga ta-
hangi seda vastutusevõttu 
meestele ja ka naistele teha 
veidi kergemaks, loogilise-
maks ja arusaadavamaks. 
Millegipärast mõistame tervi-
seteemat toitumise või liiku-
misena. Ja ka nende kahe tee-
ma sees vahel üksluiselt või 
kitsalt. Meie tervis on ju elu-
stiil - meie mõttemallid, meie 
käitumismallid, meie toitu-
mismallid, liikumismallid, 
kõnemallid. Me oleme vaim-
ne ja füüsiline tervis. Ka el-
lusuhtumise mall on tervise 
osa: positiivne ellusuhtumine 
on tervislik elustiil ja nega-
tiivne suhtumine ebatervislik 
elustiil. Seega toome Elustiili-
nädalal kuulajateni ebatavali-
si ja põnevaid teemasid.

Mis on meil Eestis nii hästi, 
et enam paremini ei saa?
Paremini saab alati. Aga ma 
jumaldan Eestit! Siinset elu-
korraldust ja ühiskonda. Mi-
nu jaoks on eesti mees tant-
sulõvi ja eesti naine kõikvõi-
mas eluandja. Riik ja selle 
juhtimine kõrgel tasemel. Ar-
van nii, sest ma ise küll pare-
mini ei oskaks. Ja kuna konst-
ruktiivset kriitikat anda ei tea, 
siis inisemiseks põhjust ei 
näe. Ettevõtluskeskkond on 
meil suisa imeline! Kliima on 
samuti väga kihvt - ei min-
geid mürkmadusid ega ime-
likke loomi. On lammas, koer 
ja kass, neid mõistan ja need 
haiget ei tee. Rahvana oleme 
maagilised - väike rahvaarv ja 
tohutu potentsiaal! Meie väi-
keses kogukonnas on nii pal-
ju talente, nii palju tarkust ja 
intelligentsi... Isegi sõbralik-
kust, soojust, hingesuurust! 
Arvan, et kes seda ei näe, 
peaks korraks vaatama peeg-
lisse - ilu on alati vaataja sil-
mades!

Kris Leinatamm: „Leinatamme Fond SA sai alguse 
ühes Kadrioru kohvikus 2014. aasta jõulude ajal. 
See oli paar kuud pärast seda, kui mu isa viimast 
korda silmad sulges. Tegelikult polnud fondi asu-
tamine üldse minu mõte. Nimelt viis isa mind kuna-
gi KOV valimiste ajal  kokku Õnne Pillakuga. Ja 
nii me istusime tookord kahekesi kohvitassi taga - 
kaks tütart: üks oli just oma isa kaotanud ja teine 
mures oma isa tervise pärast. Mõtlesime, miks on 
informatsiooni selle kohta, kuidas ise oma ter-

veolekusse panustada, justkui väga palju, aga see 
on nii “mürasegune” ja ebamäärane. Ja kust siis 
saab mees vastuseid või juhiseid, kui enamik in-
fost on “arvas-mõtles-proovis” stiilis?
Mõttetalgute tulemusena müüs Õnne mulle maha 
idee teha fond, tõlkida ning avaldada selle kodu-
lehel teaduspõhiseid artikleid, millest saavad ka 
meditsiinihariduseta inimesed aru. Nii siis ongi 
äriregistris SA Leinatamme Fond juba 
16.03.2015 alates.

Natuke on küll idee muutunud - kunagisest mis-
sioonist “vähiennetuse võimalikkuse teavitustöö” 
on saanud elujaatavam ja positiivsem “meeste 
tervikliku elustiili teavitustöö” missioon.
Üks meie väljunditest on koduleht artiklitega ning 
teine seminarid. On ka kolmas, aga see on veel 
minu mõtetes ja tulevikupilvekeses, mida unenägu-
des tihti külastamas käin.“

Lisainfot Leinatamme Fond SA kohta: 
www.leinatamm.ee

Leinatamme Fond SA loomise luguLeinatamme Fond SA loomise lugu

Kris Leinatamm poole Kris Leinatamm poole 
p****ga asju ei teep****ga asju ei tee
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Pärimuskultuuri auhin-
na vahvate kandidaati-
de hulgas oli tänavu ka 
Tapa Muusika- ja Kunsti-
kooli direktor Ilmar 
Kald, keda võib pidada 
Tapa valla pärimusmuu-
sika eestvedajaks. Kald 
populariseerib pärimus-
muusikat õpilaste hul-
gas, loob praktiseeri-
misvõimaluse mandolii-
niansamblis ning kuulub 
rahvamuusikaansamb-
lisse Untsakad.

Liisi Kanna

Ilmar Kald on põline tapakas. 
Tema muusikaõpingute tee 
sai alguse Tapa muusikakoo-
list, mille direktoriks mees 
nüüd on. Pärast keskkooli 
lõppu suundus Kald toona-
sesse Viljandi Kultuurikolled-
�isse. „See ei olnud väga tead-
lik valik. Ma läksin sinna tege-
likult õppima levimuusikat. 
Kuu aega hiljem läksin rahva-
muusikasse üle. Mulle tun-
dus, et see oli midagi väga la-
hedat,“ meenutas ta.
Pärast õpinguid naasis Kald 
Tapale. „Töötasin Kultuuriko-
jas neli aastat kunstilise juhi-
na.“ Muuhulgas lükkas ta sel 
ajal käima mitmeid Tapal tä-
naseni toimivaid ettevõtmisi. 
Näiteks pani ta aluse tunnus-
tamisüritusele „Aasta tegija“, 
laste lauluvõistlusele ning lin-
napäevadele. Menukaks osu-
tusid omal ajal ka noortesarja 
„Laul-mood-tants“ üritused.
„Kultuurikojas töötades oli 
loomulik, et tuli leida meele-
pärast nii noortele kui lastele. 
Püüdsin igale vanusele mida-
gi välja mõelda,“ sõnas Kald. 
Tema sõnul peaks iga tegevus 

Ilmar Kald: õpetajal kui 
eeskujul on suur roll

Ilmar Kald õpetab pärimusmuusika viiulit ja mandoliini. 
Foto: Liisi Kanna

osalejatele midagi pakkuma. 
„Teha ei tule mitte tegemise 
pärast, vaid selleks, et anda ja 
saada uusi kogemusi. Tuleb 
teha seda, mis sihtgrupile 
korda läheb, siis tgullakse as-

jaga kaasa.“

Ettekujutus muusika 
õppimisest muutub
Muusikakooli asus Ilmar Kald 
tööle 2001. aastal, esialgu 

sest kannab kool nime Tapa 
Muusika- ja Kunstikool, kuna 
Kaldi eestvedamisel lisandus 
kunstiosakond. „See koht va-
jas täitmist. Plaanisime võtta 
30 last, aga avaldusi laekus 
50.“
Nüüd loodetakse tööle võtta 
teinegi kunstiõpetaja, sest 
õppida soovijaid on niivõrd 
palju. 
Muusikaosakonnas õpib igal 
aastal stabiilselt 90-100 õpi-
last, kunstiosakonda loodab 
Kald sügisest mahutada 80 
huvilist.

Veerand 
sajandit Untsakaid
Kald tegeleb muusikaga ak-
tiivselt ka väljaspool tööaega. 
Ta juhib 30liikmelist Tapa Val-
la Mandoliiniorkestrit. „See 
on pigem klubiline tegevus, 
mitte kuiv pilli harjutamine. 
Asi peab ikka huvitav olema, 
nii et tahetaks alati proovi ko-
hale minna,“ rääkis ta. „Or-
kestrisse kuulub ka inimesi 
väljastpoolt Tapa linna, on 
endiseid tapakaid, aga ka 
uustulnukaid, kes seoses kait-

seväega siia sattunud. Mängi-
jaid mahuks veel.“
Ilmar Kaldi tegevustest-toi-
metustest rääkides ei saa 
mainimata jätta ansamblit 
Untsakad. Untsakate panus 
pärimusmuusika propageeri-
misel on ilmselge ning seda 
juba pea veerand sajandit. 
„Untsakatesse sattusin män-
gima sel ajal, kui Viljandis 
olin, peaaegu kohe, kui kool 
algas,“ meenutas Kald. „Jaa-
nus Põlder ja Margus Põld-
sepp mõtlesid, et teevad bän-
di. Otsisid kolmandat liiget. 
Elasime Jaanusega ühikas 
ühes toas ja nii ta mind kut-
sus. Järgmisel sügisel tähista-
me juba 25. sünnipäeva.“
Toona võis sarnaseid rahvus-
muusikaansambleid üles lu-
geda ühe käe sõrmedel. „Ku-
kerpillid olid ja ega rohkem 
teagi öelda,“ mõtiskles pilli-
mees. „Ma arvan, et Untsaka-
tel on oma ülesanne täita. Kui 
aastaid juba tegutsenud oli-
me, hakkasid tekkima noored 
bändid, kes sarnast muusikat 
viljelevad. See näitab, et on, 
kellele teha.“

õpetajana. „Tundsin, et võik-
sin teha ikkagi seda, mida õp-
pisin. Aeg oli minu jaoks 
küps, et hakata edasi andma 
seda, mida ise õppisin,“ rää-
kis ta.
Muusikakooli direktori ametit 
on Kald pidanud 2007. aas-
tast, mil sai oma isa mantli-
pärijaks. Pillitunde annab ta 
aga siiani. „Õpetan pärimus-
muusikas viiulit ja mandolii-
ni.“ Tapa muusikakoolis on 
võimalik õppida teisigi päri-
musmuusikapille, näiteks 
kandleid, lõõtsa ja karmoškat.
Kald usub, et hea õpetaja ei 
peagi tegelikult olema hea 
pillimees. „Pigem võivad õpe-
taja muud oskused õpilast 
suunata. Õpetajal kui eesku-
jul on väga suur roll. Klassi-
ruumis toimuv suhtlus võib 
suurt mõju avaldada ja tekita-
da soovi rohkem harjutada“ 
arutles ta. „Pillimeheks saa-
miseks peab olema geneetili-
ne eelsoodumus ja meeletu 
tahtejõud. Väga hea pillimees 
ja interpreet ei pea aga olema 
sugugi hea õpetaja ega vastu-
pidi.“
Kald nentis, et arusaam muu-
sika õppimisest on aastate 
jooksul muutunud ning õpe-
tajad peavad selle olukorraga 
kohanema. „Oleme sunnitud 
pidevalt üle vaatama, mida 
ning kuidas õpetame. Laste, 
aga ka täiskasvanute soovid ja 
ettekujutus muusika õppimi-
sest on võrreldes paarikümne 
aasta tagusega muutunud,“ 
rääkis direktor. „Pillimängu 
võib ka Youtube´ist selgeks 
õppida. Sageli on muusika-
kool pigem toredaks ajaveet-
miskohaks. Peame arvestama 
nendega, kes tahavad siia ko-
hapeale vaatama tulla, mis 
muusika õppimine siis täpse-
malt on, ning oma oskustele 
ja eeldustele vastavalt toime-
tada.“
Möödunud õppeaasta algu-
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Rakvere JK Tarvas meeskond 
võõrustab Eesti jalgpalli-
meistrivõistluste 17. voorus 
laupäeval, 2. juulil kell 19 ko-
dusel Rakvere linnastaadionil 
Pärnu Linnameeskonda.
Tegemist on oodatud matši-
ga, mis annab selguse, kas 
Tarva hooaja debüütmängus 
Pärnus saadud kaotus oli vä-
hesest kogemusest tingitud 
tööõnnetus või peegeldasid 
numbrid tablool turniiritabeli 
eelviimase ja viimase klassi-
vahet adekvaatselt.
Selge on see, et mõlemad klu-
bid vajavad oma positsiooni 
parandamiseks võitu ja vii-
gisadamas ei pruugi see 
mäng maabuda. Ühtlasi loo-
davad tarvaste poolehoidjad 
lõpuks näha kauaoodatud vä-
ravat koduplatsil. Viimati 
skoorisid Rakvere jalgpallurid 
meistriliigas rohkem kui pool 
sajandit tagasi.
Pärnul on kümne klubiga 
meistriliigas eelviimasena 
kolm ja Tarval viimasel real 
üks (viigi)punkt. Võrdluseks: 
kaheksandat kohta hoidev 
Narva Trans on kogunud 17 
punkti. Hooaeg on praktiliselt 
poole peal.
Eesti meistrivõistluste suvise 
mängijate üleminekuakna 
avanedes 22. juunil algas mit-

Jalgpalli meistriliiga 
hooaeg läheneb ekvaatorile

Viimase mängu Tallinn FC Floraga kaotas kodumeeskond 0:5. 
Pildil Jaanus Kaasik versus Rauno Sappinen

Foto: Ain Liiva

mes klubis vilgas tegevus, tu-
gevdamaks oma rivistusi. Nii 
mõningal määral ka Tarvas.
Noortekoondise kaitsjast 
Märten Kuusest pärast ko-
dust 0:5 kaotusmängu valit-
seva meistri Tallinna FC 
Floraga ilma jäänud (siirdus 

koduklubi Nõmme Kalju kut-
sel laenult tagasi) tarvad 
täiendasid äsja oma mees-
konda kahe uue mängume-
hega.
Arusaadavalt toodi täiendust 
hõredavõitu kaitseliini, kust 
endiselt puudub kapten ja 

klubi fännide poolt mullu 
meeskonna parimaks valitud 
Kaarel Saar. Tema algselt juu-
nikuusse prognoositud taga-
situlek lükkub veel veidi eda-
si.
FC Florast tuleb hooaja lõpu-
ni laenule seni pealinna klubi 
esindus- ja duubelmeeskon-
na piiril püsinud 20aastane 
keskkaitsja Hans Joosep Tam-
merik ning Paide Linnamees-
konnalt peaksid saama allkir-
jad üleminekupaberid pool-
kaitsja, viimati Türi Ganvixis 
pallinud meistriliiga kogemu-
sega 24aastase Rauno Kaldi 
liitumiseks.
Suure tõenäosusega kuulu-
vad mõlemad mehed juba 
sellel laupäeval peatreener 
Urmas Kirsi 18liikmelisse 
mänguks ülesantavasse pal-
lurite nimekirja.
Laupäevase mängu eel kut-
sub JK Tarvas kõiki huvilisi 
kell 16 Pätsi pitsakohvikusse, 
mille suveterrassil saab koos 
meeskonnaga mängu eel ke-
ha kinnitada ning lõbusal 
sportlikul mõõduvõtmisel 
osaleda.
Pitsakohvik ja jalgpalliklubi 
panevad tublimatele välja 
mitmeid auhindu.

Andres Rattassep

Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00 Seisuga 30.06.16
Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,20 0,30

Värske kartul kg 2,00 2,50

Roheline sibul kg 3,50 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 6,00 8,00

Salat kg 3,00

Salatikurk kg 1,50

Kurk, väike (Eesti) kg 2,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 3,00 4,50

Värske küüslauk tk 0,50 1,00

Aeduba kg 3,00

Värske hapukurk kg 4,00 5,00

Värske kapsas kg 1,00

Porgand punt 1,00 2,00

Kaalikas kg 2,50

Punapeet tk 0,50

Rabarber kg 2,00

Aedherned kg 6,00 7,00

Vaarikad 500g karp 4,00

Aprikoosid kg 3,50

Maasikad (Eesti) kg 2,50 3,20

Murelid (Hisp.) kg 3,50 5,00

Arbuus kg 1,80

Virsikud kg 3,50

Metsmaasikad kg 25,00

Murakad liiter 6,00

Mustikad liiter 6,00

Kultuurmustikad kg 15,00

Kukeseened kg 17,00 20,00

Mesi värske kg 6,50

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

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* lillekimbud * käsitööleib

* õitsevad suvelilled aeda, rõdule, kalmistule
*Eestimaised maasikad * tööstuskaup

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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Rakvere • Niine 4A  • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718
199.-169.-
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LAI VALIK
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VALIK KLAASIST
DIIVANILAUDU   

3+1+1+F

799.-

138*95*40 90*102*44

135*41*44

77*77*105
36*36*45

210*95*95

499.-

739.-699.-

al.  80*200                      

540.-

230*105/160*200 205*90/120 230*105/160*195

212*90/120*185 190*95/120 190*85/115

595.-

159.-142.-

ES
IK

UD
SE

KT
SI

OO
N

KÖ
ÖG

ID

D
II

VA
N

VO
OD

ID
 

329.-249.-240*60

350*202

110*198*36

155*191*28

240/180*60

al. 99.-

al. 69.- 399.-

VO
OD

ID

250*200 320*170

280*195265*165

39.-
100*58*76

70.-

nurgadiivanvoodi nurgadiivanvoodi

nurgadiivanvoodi nurgadiivanvoodi

LIHTNE JA MUGAV 
JÄRELMAKS! KASUTA 
VÕIMALUST!

al. 

69.-

al. 

23.-

139.-

135.- 119.- 119.-

KUMMUTID

389.-

ERINEVAD SUURUSED

SUVESOODUSTUSED!
VEDRUPLOKK VEDRUPLOKK

VEDRUPLOKKVEDRUPLOKK



Kuulutaja reede, 1. juuli 2016 REKLAAM 11

UUDIS!

Itaalia tomatite värskus ja lõhn.
Kasutatakse kastmena pastades,
kalaroogades, lasanjes ja
pitsakattena.

Melissa Tomaterade
valikusse lisandus 2 uut
sorti – tükeldatud tomatid
basiilikuga ja küüslauguga.

UUED MAITSED!

UUED TOOTED
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5844 7898

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

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

• Ostan 1toalise korteri Tapa linnas. 
Tel 5697 5317

• Müüa korralik k.m. korter väga 
hea asukoht, kesklinn, 48 m2, toad 
eraldi, avar esik ja köök. Toimiv 
ühistu, parkimine maja hoovis, Tel 
5821 3495

• Müüa Rakveres Pikk tn 1toaline 
puuküttega korter (48 m2). Tel 5860 
5272

• Müüa 1toaline renoveeritud 
korter Rakvere kesklinnas (3/5). 
Täpsem hinnainfo tel 5292 134

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
Kundas Pargi tn. II korrus, 27 m2. 
Hind 2000 €. Tel 5627 7034

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

• Müüa 2toaline korter  Tapa 
linnas Turu tn, 4/5. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa Koeru vallas rem. vajav 
2 t o a l i n e  a h i k .  ko r t e r .  Hi n d 
kokkuleppel. Tel 5568 1818

• Müüa 3toaline remonditud korter 
Rakvere äärelinnas. Tel 5023 792

• Müüa Kibuvitsa tänaval 3toaline 
korter. Vajab kap.remonti. Hind 19 
800 €. Tel 5187 979

• Müüa Rakvere kesklinnas korralik 
3toaline ahiküttega korter (I k, 46 
m2). Tel 5590 0853

• Müüa kap.remonditud 3toaline 
korter Näpil (II korrus). Tel 5694 
6444

• Müüa Haljalas 3toaline korter 
(remonditud, osaliselt möbleeritud, 
uued aknad-uksed, köögimööbel 
koos tehnikaga). Tel 590 66 112

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

KINNISVARA

Lisainfo tel 56244605 

MÜÜA MAJAD

Maja  A s e r i  a l e v i ku s .  Me r i 
800m.Järelmaks kuni 7 aastat. 
Krunt 1600 m2. Lisainfo www.
kv.ee/2207777 Hind 20 000 EUR

Maja Aseri vallas. Saun, garaaž,  
kuur. Krunt 5544 m2. 
Lisainfo www.kv.ee/2763073 
Hind 18 500 EUR

Maja Viru-Nigulas. Krunt 2ha, 
tiik, kõrvlahoone. Lisainfo www.
kv.ee/2762934 Hind 20 900 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat

Maja Kalvi külas (77m2). Krunt 
2ha. Meri 3 km. Lisainfo www.
kv.ee/2763074. Hind 29 000 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat.

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

MAJA MERERANNAS
VIRU-NIGULA VALLAS LETIPEAL

Kinnistu 4887 m², 2 tuba, 68,6 m², uus katus

45 000 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MÕNUS SUVEKODU VIHULA VALLAS
EISMAL RANNA vkt.

Kinnistu 1891 m², elamu 83,7 m², rõdu, saun, dušš

39 990 € 

JÕEÄÄRNE SUURE KRUNDIGA ELAMU 
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU vkt.

Kinnistu 4300 m², maja 172 m², väljast soojustatud

53 000 € 

Taivi Kask, 5567 1233

KODU RAHULIKUS PIIRKONNAS
LAEKVERE VALLAS MUUGA KÜLAS

Kinnistu 14 239 m², elamu 214 m², 3 tuba

39 900 € UUS!

PRIVAATNE KOHT HALJALA SÜDAMES 
HALJALAS KOOLI PÕIK 1

Kinnistu 1620 m², elamu 62 m², uued aknad
Margus Punane, 504 9998

VANA VESKIGA KINNISTU
VÄIKE-MAARJA VALLAS MÄÄRI KÜLAS

Krunt 13927 m², elamu 67,8 m², 3 tuba, saun

19 990 € 

EHITA MAJA RAKVERE  LÄHEDALE 
PAATNA KÜLLA KALDJÄRVE KINNISTULE

Kinnistu 12940 m², elekter, kaev

SUURE AIAGA HUBANE KODU
KUNDAS KOIDU TN

Kinnistu 1633m², maja116m², garaaž

Margus Punane, 504 9998

Taivi Kask, 5567 1233

24 000 € UUS!

Nele Aart, 5697 5217

35 000 € UUS!

Triinu Heinluht, 5391 0678

75 000 €  UUS!

Nele Aart, 5697 5217

25 500 €

Andrus, 527 1011

36,6 m², III k 23 900 €

Carmen, 5346 8877

65 m², II k

Andrus, 527 1011

140,2 m²

89 000 € 156 m²

24  000 € 62 m², IV k

16 000 €

Andrus, 527 1011

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

62,3 m², I k

Andrus, 527 1011

29 900 €

Andrus, 527 1011

Carmen, 5346 8877

346,8 m²

11 500 €

Carmen, 5346 8877

1641 m²

Carmen, 5346 8877

8 000 €

Andrus, 527 1011

82 m², IV k

48 m², IV k

MÜÜA REHIELAMU
VÄIKE-MAARJA VALLAS

• Hästi säilinud rehielamu
• Privaatne asukoht, maad 8,63 ha
• Töökorras rehe- ja leivaahi, suur pliit

54 900 € 80,6 m², II k

MÜÜA MAJA 
VANA KLAASISOO SÕMERU V.
• Kinnistu 3,4 ha, 3 tuba, saun, WC
• 4 abihoonet, kasvuhoone
• Puurkaev/salvkaev

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LAADA TN RAKVERES

• Uued elektrijuhtmed
• Aknad päikese poole, parkimine
 hoovis, väga hea asukoht

• Hea planeering
• Toad eraldi
• Hea asukoht Rakvere südalinnas

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
L.KOIDULA TN RAKVERES

MÜÜA HÄÄRBER 
ANGUSE VINNI VALLAS

• Kinnistu 1,6 ha, väli- ja veinikelder
• Karl Friedrich Burmani projekt
• Maakividest suur kõrvalhoone, saun

38 900 € 61,8 m², IV k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
VÕIDU TN RAKVERES

• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TIIGI TN VINNIS

• Vajab sanitaarremonti
• Uued aknad
• Puhas ja viisakas korter

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
PÕLLU TN SÕMERUL

• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
MÄE TN KUNDAS

• Läbi maja planeering
• Rõdu, mööbel jääb sisse
• Maja otsaseinad soojustatud

ERIHIND 197 000 €

25 000 €
MÜÜA 4-TOALINE KORTER 

LINNU TN PAJUSTIS
• 2 rõdu, sahver, panipaik
• Uued aknad ja välisuks
• Parkettpõrandad

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA VALLAS
• Detailplaneering olemas
• Elekter 3x25A
• Korralik kruusakattega tee

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9 m2, 1/5, eraldi toad, rõdu) 
või vahetada 1toalise vastu + 
kompensatsioon. Hind kokkuleppel. 
Tel 5333 1033

• Müüa 3toaline korter Laekveres. 
Keskküte, plastikaknad, turvauks, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 5682 
0673. Hinnainfo telefoni teel

• Müüa osa palkmajast Rakveres. 
Hea planeering. Väljapääsud aeda 
ja tänavale. Remontivajav, teisele 
korrusele väljaehitamise võimalus. 
Ahiküte, vesi, kanal, 3x16A vool. Tel 
5614 2951

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus (ahiküte, aiamaa). 
Tel 5358 6829

• Otepää südalinnas müüa maja. 
5  t u b a,  k ö ö k ,  a e d  ( 7 3 0  m 2 ) , 
klaaskasvuhoone, saun, garaaž. Tel 
5695 3572

• Müüa talumaja Simunas Orguse 
külas (3 tuba + köök, kõrvalhooned, 
saun, suur õunapuu ja marjaaed). 
Info tel 5557 5340

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

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

• Müüa krunt Linnuriigis. Tel 5570 
990

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

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

• Müüa mereäärne  elamumaa 
M a h u s  ( 1 , 2 7  h a ) .  Te e  o m a 
pakkumine. Tel 5345 6863



• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395
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Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile või müüa 1toaline 
ahiküttega korter Rakveres Tartu 
tänaval. Täpsem info tel 5093697, 
Tarmo

• Üürile anda uus 1toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 270 
€, väga madalad kommunaalku-
lud. Telefon 5340 0515

• Otse omanikult anda üürile 
1toaline k.m. korter Rakveres 
Kungla tn. Seisukord hea.  Üür 
165 € + KÜ poolt esitatud arve ja 
elekter. Lepingu sõlmimisel vajalik 
1 kuu ettemaks+ 1 kuu tagatisraha, 
kokku 330 €. Tel 5664 9966, Pille

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul. Tel 5137 604

• Üürile anda uus 2toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 320 
€, väga madalad kommunaalku-
lud. Telefon 5340 0515

• Anda üürile alates 1. juulist 
renoveeritud 2toaline  k .m. 
möbleeritud korter kesklinnas (el. 
pliit, külmkapp, pesumasin). Üür 
220 € + kom.kulud. Info 5011 478

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 200 
€. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline  k.m. 
korter Rakveres (südalinn 10min 
jalutuskäigu kaugusel). Värskelt 
remonditud. Tel 5390 1003

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres Tallinna tn 71-5. 
Külm vesi, soe vesi boileri kaudu. 
Tel 5100 276

• Anda üürile kõigi mug. korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

•  Ü ü r i l e  a n d a  2 t o a l i n e 
renoveeritud ahiküttega korter, 
WC ja duširuum, internet, osaliselt 
möbleeritud. Parkimine maja 
hoovis. Tel 5160 906

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

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

• Anda üürile Eismal palkmaja. 
Võimalus üürida nädalaks, kuuks 
või aastaringselt. Tel 5083 305

• www.toonklaas.ee

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa hõbedane Chevrolet Kalos 
1,4 11. 2004. a sedaan bensiin kehtiv 
ülevaatus 12.2016. a kesklukustus 
p u l d i s t ,  k a a s a  t a l v e r e h v i d , 
regulaarselt hooldatud, heas korras 
ja hästi hoitud. Hind 1300 €, tingi. 
Tel 5359 0368

• Müüa Mitsubishi EA0 Galant 
2001. a hõbedane sedaan, 2,4L 
106 kW, aut. Üv. 06.2017. a. Hind 
2100 €, saab tingida. Tel 5841 
6697

• Müüa soodsalt Nissan Primera 
2,0TD 1998. a. Info 5740 9873

• Müüa Seat Alhambra 1996. a 2,0 
bensiin 85 kW. El.aknad, 6 kohta, 
konks, kehtiv ülevaatus. Tel 5184 451

• Müüa VAZ 2102 uunikum 1977. 
a, heas korras, kehtiv ülevaatus. Tel 
5283 630

• Müüa Volvo S40 2000 2,0 100 kW 
bens. Ülevaatus 07.2017. a, rikkalik 
lisavarustus. Hind 1 450 €. Rakvere. 
Tel 5584 736

•  M ü ü a  m o p e e d .  4  k ä i k u , 
registreeritud, 3500 km. Hind 400 €. 
Tel 5857 5800

•  M ü ü a  h e a s  s õ i d u k o r r a s 
mootorratas Yamaha FZ6-N (2006). 
Tel 5094 734

• Firma lõpetas tegevuse ja alles 
jäi veel Moskvitši 412-2140 
varuosi. Oleks soov müüa kõik 
korraga. Hind soodne! Rakvere 
vald, Lepna tee 3. Info 5296 093

• Müüa Žiguli järelkäru. Tel 5349 
9628

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

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/rake  

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

TAPA, JAAMA 1

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

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

VINNI,  SÕPRUSE 5

36,3 m2 I korrus

JÄRVAKANDI,

TURU 1

14,9 m2 ja 80,9 m2 
I korrus

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

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

• Ostan Rakveres või Haljalas remonti 
vajava korteri. Hea pakkumise 
korral raha kohe kätte. Info tel 5188 
770

• Otsin suuremat krunti või soodsat 
maja Haljalas või selle vahetus 
läheduses. Tel 5667 0967

• Ostan maja L-Virumaale. Tel 5069 
683

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685
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MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Niidan muru. Tel 5458 0662

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

• Arvutite soodne hooldus, vee-
bilehtede loomine. Tel 555 268 97

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

Müüa kvaliteet 
SAUNABOKSID 

nii suvilasse, 
eramajapidamisse 

kui korterisse. 
Hinnad alates 999 €. 

Täpsem info 
tel 5685 6320

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Au-
toabi. Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

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

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

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nused. Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• Toru, keskküte, san.tehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

•  Te o s t a m e  e r a m u t e s  j a 
korterites ehitus- ja remonttöid 
(vannitoad,  siseviimistlus, 
voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd). Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

Fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine
Õhekrohv süsteemid

www.juniks.net, tel 58 365 428

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

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

www.autoelekter.ee

• Puidust akende, uste ja 
fassaadide värvimine. Tel 5116 
641

•  F I E  M a r t  N e s t o r  e h i t a b 
v u n d a m e n t e  j a  m a j a k a r p e , 
r e n o v e e r i b  v a n u  h o o n e i d . 
Ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Kaks naist teevad siseviimistlus 
töid. Tel 5386 5906

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

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Hauakivide ja –plaatide 
puhastamine (haudade hooldus 
ja renoveerimine). Tel 5373 3408

• Vahetan kraane ja tualettpotte 
ning uksi. Tel 5458 0662

• Tööjõu rent, ehitus, lammutus, 
veoteenus, kolimine. Tel 5646 7038
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• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

• M i t m e k ü l g n e  v e o t e e n u s : 
korvtõstuk 13 meetrit, greiferkopp 
(annab võimaluse ise koormat 
laadida), metsahaarats. Tõstan 
kõike, mis haaratsiga võimalik tõsta. 
Lisainfo ja kontakt: 5131 650

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

KUULUTUSED

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

* 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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l ilif k i

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeeri-
mine
* välis vee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaadi- ja katusetööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi 
renoveerimistööd
* lumelükkamine, katuste 
puhastamine

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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www.prtgrupp.ee

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

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

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

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

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
555 93 419

* 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

• Väga soodsalt müüa kodu- ja 
tööstusoverlok. 220V. Garantii. Tel 
5851 8412

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

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

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

• Aurupuhastus. Pakun teenust. 
Diivanid, põrandad vaibad. Tel 
5646 7038

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

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

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

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Müüa 2 tagumist rehvi (Belarus-
tüüpi traktorile, mõõt 9,5-42). Tel 
5260 176

•  Mü ü a  r a t a s t r a k t o r  D T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa 3 silindriga KUNkopp. Tel 
5648 6882

• Müüa heas seisukorras traktor T 
25. Tel 520 9952

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358 
6829

• Müüa vana hoburakend koos 
sadula ja eestiaegsete valjastega. 
Tel 5566 256

• Täissööt kanadele, tibudele, 
lakukivid, mineraalid veistele ja 
hobustele, koeratoit, kassitoit, 
kassiliivad. Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 5260 545

PÕLLUMAJANDUS

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

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Loe 
kuulutusi 
ka

www.kuulutaja.ee

RAKVERES VÕIDU 52 

(Kroonikeskuse taga, 
sissepääs Saue tn-lt 
ja Võidu 52 hoovist, 

kus on ka küllaldaselt 

parkimiskohti)

Müügil kasutatud 
mööbel ja mitmesug-

ust  tarbekaupa.
Olete kõik väga

oodatud
E-R 10-18 L 10-15 
Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.

Info tel 5646 3518 
Tere tulemast!

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%

•Küti  Saeveskis  saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa uus omavalmistatud 
tugeva konstruktsiooniga ja 
kvaliteetne lintlihvija-grinder. 
Tel 5879 7664

• Müüa 180x180 ja 150x150 prussi. 
50 €/tm. Tel 5395 0313

• Müüa  pruss, pliidiraud.  Tel 
55947776

EHITUS

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

KADUNUD

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

LOOMAD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

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

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

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

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30 €/m3, väikese koguse 3 m3 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5284 160

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

KÜTTEPUUD

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

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

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi, 
sepaalasi. Tel 5558 3686

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

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

• Müüa nahkdiivanikomplekt 
(3+2), 3 poolega riidekapp, 2 
diivanilauda. Tel 5699 6594

Müüa odavalt el.pliit, valamu 
(keraamika, roostevaba), jalgratas 
(5-10a), välivoodi, riided. Tel 
55947776

• Müüa esitulega naistejalgratas. 
Tel 5347 2060

• Müüa soodsalt arvuti, arvutilaud, 
tool ja nahkmööbel. Tel 5525 703

•  M ü ü a  v õ i m s a d  h e a s 
k o r r a s  m u r u t r a k t o r i d  2 3 -
26 hj,  lõikelaiusega kuni 135 
c m  ( m u r u t r a k t o r,  r a i d e r  j a 
nullpöördega). Tel 5559 5649

•  Mü ü a  s o o d s a l t  t ö ö k i n d e l 
murutraktor Jonsered, asub Veltsis. 
Tel 5740 9873

KODU

15 €/ruum
küttepuud

Rakveres.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

• Müüa haava kuiva küttepuud 
(40cm, 2014. a lõikus). Tel 5039 650

• Müüa saetud-lõhutud lepapuud 
30 €/ruum. Kohaletoomisega. Tel 
5077 961

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

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246
•  M e t s a h a k e  O Ü  o s t a b 
virnastatud ja kasvavat võsa 
ning raiejäätmeid. Pakume tööd 
hakkepuidu veoautojuhile. Tel 
517 3323

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
(vana turuhoone). Hea valik 
jalanõusid

Lisainfo tel. 56 837 141, 
www.telgipidu.ee

Peotelkide 
RENT,

 TRANSPORT 
 PAIGALDUS.

SKYTEC 15’’ 700w

mn26@hot.ee, tel 53416064
Rendi võimendiga 700w aktiivkõlar!

TEATED

TUTVUS
• Keskeas mees vajab aiahooldajat. 
Soovitav 50aastane üksik naine 
(mittesuitsetaja). Tel 5378 5127

• Ostan traktori T-25 varuosi. Tel 
5039 650

RAKVERE 

INTERNAATKOOL 

KUTSUB 

kõiki endisi õpetajaid, 
kasvatajaid, töötajaid 

ja õpilasi

oma koolimajja 
(Piiri 8 Rakveres)

 JUUBELI-

KOKKUTULEKULE 

13. augustil kell 14

Kogu vajalik info kodulehel 

www.rakvereinternaatkool.ee

facebooki sõpruskonna lehel, 

lendude kontaktisikutelt

ja tel. 58 365 777 

(osavõtutasu, Erika Nõmmik)

• Müüa ilus noor kukk. Tel 5666 7481

• Pakun kompostsõnnikut. Tel 
58455248

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

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

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Sügav kaastunne perele kalli
ANDRUS LIIMANNI

kaotuse puhul.
Marko perega

Sõnatu valu jäi hingesse,
mälestus jääb südamesse

Avaldan kaastunnet 
Küllikesele ja Taimile ema 

LEA MANDELI 
surma puhul. 

Urve

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 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

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Mis tulema peab, see tuleb,
kellel saab otsa aeg, see läheb,

minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevase tähe…

Siiras kaastunne Tiiule 
ema 

kaotuse puhul. 
Ly kaupluse kollektiiv

Mälestame 

LEA MANDELIT 

ja avaldame kaastunnet 
Küllikesele perega.

 Oleg ja Georg

• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

•  A n d a  r e n d i l e  s o o d s a t e l 
tingimustel kalapüügiluba: 2 tk 
3m ääremõrda, 2 tk õngejada, 8 tk 
nakkevõrku (Lääne-Virumaa). Tel 
5624 4605

MUUD

OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

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

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

VANAVARA

TEADE
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Järgmise nädala kolmapäeval 
algav järjekordne etendus-
kunstide festival paneb Rak-
vere teatrielu kiiremas rütmis 
tuksuma. Kuni pühapäeva 
esimeste tundideni kestval 
teatripeol näeb Euroopa po-
pima etenduskunsti kõrval ka 
kahte eesti lavastust.
Kodumaise füüsilise ja tant-
sulise teatri lavastuse “Põleta-
tud väljade hurmaa” autor on 
koreograaf Renate Keerd. La-
vastuses astuvad publiku ette 
kaks nais- ja üks meesetenda-
ja, et kehtestada laval oma-
näoline maailm (fotol). Autor 
ammutas lavateose loomisel 
inspiratsiooni elulistest si-
tuatsioonidest ja enda sise-
kosmosest. Lavastus esieten-
dus mullu märtsis ja sõnu sel-
les ei tarvitata.
Filmire�issöörid Katrin ja And-
res Maimik kirjutasid pärast 
lavastuse vaatamist, et eten-
dus annab võimaluse igapäe-
vaelu taak turjalt heita, koos 
etendajatega mõttes kaasa 
mürgeldada ja kogeda keha-
lisse ekstaasi põgenemist, pä-
rast mida on argielus lihtsam 

Tänavuse Tapa raudtee-
jaamas esitatava suve-
tüki peaosades mängi-
vad Aivar Tommingas ja 
Elina Purde ning selle 
toob lavale Siberi lavas-
taja Aleksei Pesegov.

Tõnu Lilleorg

Näitemäng põhineb Vassili 
Sigarevi kirjutatud näidendil, 
mis omakorda põhineb Lev 
Tolstoi 1878. aastal ilmunud 
realismi tippteoseks peetaval 
romaanil “Anna Karenina“. 
Näidend keskendub elujanu-
lise Anna Karenina abikaasa 
Aleksei läbielamistele pärast 
seda, kui mees saab teada, et 
Anna on reisil Moskvasse 
leidnud endale armukese, 
kelleks on noor ohvitser 
Vronski.
Vronskit mängib lavastuses 
vabakutseline näitleja Roland 
Laos. Näitleja sõnul erineb la-
vastus teistest “Anna Kareni-
na” põhjal tehtud filmidest ja 
lavastustest selle poolest, et 
keskseks on Aleksei ja Anna 
armastus, mitte Anna ja 
Vronski oma.
“Keskendumispunkt antakse 
läbi Aleksei perspektiivi, tema 
sisemiste läbielamiste kaudu. 
Näidendi autor on keskendu-
nud Tolstoi romaani mõtte 
väljatoomisele,” rääkis Laos. 
Nimitegelast, kes kogu eten-
duse vältel laval viibib, män-
gib Vanemuise näitleja Aivar 
Tommingas. “Aivar on tege-

Baltoscandalil näeb füüsilise teatri 
tipplavastust “Põletatud väljade hurmaa”

edasi toimetada.
Keerd on varem selgitanud, et 
tema lavastuste süzheed on 
mitmetasandilised ja võrrel-
davad poeesiaga, mida publik 

saab vabalt tõlgendada. “Kes 
mida ära tabab või ära tabada 
tahab. Leian, et pidepunkte 
pole vaja anda. Fantaasia ja 
intellekti teineteist täiendav 

liit tuleb valla lasta ja ka enda 
sisetunnet usaldada. Eksimis-
võimalus praktiliselt puu-
dub,” ütles ta.
Paljud nende seast, kes on 
“Põletatud väljade hurmaad” 
näinud, peavad seda tükki 
lausa akrobaatiliseks. Keerdi 
sõnul motiveerib teda lavas-
tuste loomisel soov näidata 
eneseväljenduse võimalusi 
läbi liikumise ja väljuda iga-
päevasest mugavustsoonist, 
mis on ka igapäevaelus kõigi-
le kasulik oskus.
“Mulle on oluline, et meil 
oleks erinevat teatrit, üleüld-
se kunsti. See teebki asja põ-
nevaks. Iseenesest võib ju ter-
ve elu ühte putru süüa, aga 
mitmekülgne toitumine on 
kuidagi rikkalikum, ja lõpp-
kokkuvõttes ka tervislikum,” 
ütles Renate Keerd.
Lehe trükkimineku ajal oli 
veel saada pileteid festivali 
mõnele etendusele, kogu va-
jaliku info leiab festivali ko-
dulehelt baltoscandal.ee.

Tõnu Lilleorg

Suvelavastus “Aleksei Karenin” 
keskendub petetud mehe tunnetele

Hetk proovist: ees Aivar Tommingas nimitegelasena, taga Elina Purde Annana ja Roland Laos 
Vronskina. Veel mängivad lavastuses Jekaterina Novosjolova, Terje Pennie ja Raimo Pass. 

Foto: R.A.A.A.M

mas tugevat rolli,” hindas La-
os kaasnäitlejat.
“Lavastuse teeb põnevaks 
see, et väga paljud sündmu-
sed kajastatakse nii, et neid 
otseselt laval ei näe. Neist 
kuuldakse räägitavat või need 
on aimatavad,” rääkis Laos. 
Sellise lavakeele tõttu aval-
dub ka Vronski karakter pal-
juski seeläbi, mida teised te-
mast räägivad või kuidas ette 
kujutavad, selgitas näitleja.
Teatavasti on Tolstoi romaa-
nis tähtis osa raudteel. See on 
ka üks põhjus, miks “Aleksei 

Kareninit” mängitakse vanas 
Tapa raudteejaamas. Hoone 
seisab küll tühjana, kuid mõ-
lemalt poolt sõidavad rongid 
mööda, seda ka etenduse 
ajal, kui publik saalis on. “See 
on uskumatu, kuidas raud-
teejaama keskkond annab la-
vastuse atmosfäärile juurde!” 
kommenteeris Laos mängu-
koha plusse pärast esimesi 
proove.
Näitleja luges hiljuti läbi ka 
Tolstoi romaani ja tema sõnul 
võib öelda, et lavastuse vaata-
miseks pole raamatu lugemi-

ne tingimata vajalik.
Lavastuses näeb ajastutruid 
kostüüme, kuid peamine foo-
kus on tegelaste siseelul. “La-
vastaja läheneb näidendile 
psühholoogiliselt, nii-öelda 
väljastpoolt sissepoole. Selles 
võtmes teevad ka näitlejad 
oma rollid. Kokkuvõttes on 
valmimas peen töö, mida 
saab nautida nii noorem kui 
vanem publik,” ütles Roland 
Laos.
Tükk esietendub 8. juulil ja 
seda mängitakse juulis 15 
korral.

Foto: Tartu Uus Teater

BALTOSCANDAL 2016
14. rahvusvaheline etenduskunstide festival
6.-9. juuli/july 2016
Rakvere, Estonia

KOLMAPÄEV, 6. JUULI
17.30 - 19 Spordikirikus
Encyclopédie de la Parole / Joris Lacoste (FRA)
Suite N°2
19.30 - 21.30 suures saalis
Philippe Quesne (FRA)
The Night of the Moles (Welcome to Caveland)
22 - 23.30 kooli saalis
Tartu Uus Teater, Kompanii Nii / Renate Keerd 
(EST)
Põletatud väljade hurmaa
23.59 - 0.30 väikses saalis
Andros Zins-Browne / Tüvka Tudengid (BEL)
Limewire* (V3.0)

NELJAPÄEV, 7. JUULI
16 - 17.30 kooli saalis
Tartu Uus Teater, Kompanii Nii / Renate Keerd 
(EST)
Põletatud väljade hurmaa
18 – 20 Rahu hallis
Teater NO99 / Ene-Liis Semper (EST)
NO42 El Dorado: klounide hävitusretk
18.30 - 19.30 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
20.30-22 Spordikirikus
Encyclopédie de la Parole / Joris Lacoste (FRA)
Suite N°2
22.30 - 1 küünis
Showcase Beat Le Mot (GER)
Nazisuperpeople Are Better Than You All
23 - 23.30 väikses saalis
Andros Zins-Browne / Tüvka Tudengid (BEL)
Limewire* (V3.0)

REEDE, 8. JUULI
16 - 17 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
16 - 18 Rahu hallis
Teater NO99 / Ene-Liis Semper (EST)
NO42 El Dorado: klounide hävitusretk
18.30 - 21 küünis
Showcase Beat Le Mot (GER)
Nazisuperpeople Are Better Than You All
19 - 20.35 väikses saalis
Lond Malmborg (EST-SWE)
99 Words For Void
21.30 - 22.30 kooli saalis
Tim Etchells (ENG)
A Broadcast / Looping Pieces
23 - 0.10 Spordikirikus
*MELK PROD / Marco Berrettini (SWI)
iFEEL2

LAUPÄEV, 9. JUULI
16 - 17.35 väikses saalis
Lond Malmborg (EST-SWE)
99 Words For Void
18 - 19 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
19.30 - 20.40 suures saalis
Dead Centre / Bush Moukarzel, Ben Kidd (IRL)
Chekhov’s First Play
21 - 22.10 Spordikirikus
*MELK PROD / Marco Berrettini (SWI)
iFEEL2
22.30 - 23.30 kooli saalis
Tim Etchells (ENG)
A Broadcast / Looping Pieces
23.59 - 0.59 kultuurimajas
Erna Ómarsdóttir, Valdimar Jóhannsson (ISL)
Lazyblood
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SUVETEATRI SOOVITUS

TEATER

Mõne päeva eest esi-
etendus Jan Uuspõllu 
sellesuvine monotükk, 
mida saab kuni augusti 
keskpaigani näha Tallin-
nas, Pärnus ja Tartus.

Tõnu Lilleorg

Tegu on 1991. aastal Ameeri-
kas esietendunud maailma-
kuulsa näitemängu taaslavas-
tusega Eestis, sest sama tükki 
mängis Uuspõld kümmekond 
aastat tagasi pikema perioodi 
jooksul lausa üle kolmesaja 
korra. Lühidalt öeldes on tük-
ki tore vaadata ja Uuspõld 
mängib hästi.
Näidendi ingliskeelne origi-
naalpealkiri on “Kaitstes ürg-
meest” ja see avab hästi eten-
duse sisu. Publik näeb laval 
avanemas neid mehe ja naise 
käitumise jõujooni, mis kuju-
nesid välja siis, kui meie esi-
vanemad veel koopas elasid. 
Tükk veenab, et need jõujoo-
ned mõjutavad tugevalt ka tä-
napäeva meeste ja naiste elu. 
Mehed on kütid ja sooritajad 
ning naised korilased ja kogu-
jad.
Kuigi koopamehe olemus 
võib tunduda esmapilgul liht-
sakoelisena, on sel siiski sü-
gav sisu. Kui mehel on vaja 

Teater Must Kast mängib järgmisel nädalal 
seitsmel korral Tartus suvetükki “Nornide 
mängud”, mis paistab tänavuses teatrisuves 
silma oma futuristliku sisu poolest. Pärast 
seda, kui seni tuntud kujul eksisteerinud tsi-
vilisatsioon on kokku varisenud, korraldab 
salapärane Labor mängu vormis inimkat-
seid, et uurida inimese emotsioone.
Kolm noort naist peidavad end autoromulas, 
saades veidi lohutust toidumoonast ja tar-
beesemetest, mis neil õnnestub hankida ret-
kedel ääremaisesse ümbruskonda. Kolmik 
leitakse üles ja koos ühe häkkerist noorme-
hega peavad nad osalema mängus, mis põ-
hineb islandi eeposel “Vanem Edda”.

Näitemängu kirjutas ja lavastab Jaanika Ju-
hanson. Tema sõnul püstitab etendus küsi-
muse, kas hirmust ja mänguhasardist kan-
tud ebakindlas maailmas on siirad inimtun-
ded üldse võimalikud ning kas me peaksime 
õppima uuesti armastama.
Tükki mängitakse kesklinnast 20minutilise 
jalutuskäigu kaugusel asuvas vanas lennu-
kiangaaris Roosi tänaval. Pärast igat eten-
dust (välja arvatud 3. juuli esietendus) toi-
mub vestlusring, kus publik saab muljeid ja-
gada ja kohtuda näitlejate ning lavastajaga.

Tõnu Lilleorg 

Rakvere Teatri 
publikulemmikuteks 
said Saara Kadak ja 
Üllar Saaremäe
Hiljuti lõppenud veebihää-
letusel sai publik valida 
oma lemmikud nende 
näitlejate hulgast, kes tegid 
rolli 2015. aastal Rakvere 
Teatris lavale jõudnud 
etendustes. Kokku osales 
ligi 700 hääletajat.
Lemmikuteks valitud Ka-
dak ja Saaremäe mängisid 
koos mulluses suvelavas-
tuses “Maailma parim kü-
la”, mille lavalt pärineb ka 
juuresolev foto.
Möödunud aastal tegi Saa-
ra Kadak rollid veel lavas-
tustes “Buratino” ja “Must 
prints”, viimases mängib 
näitlejatar naispeategelast. 
Kadak sai publiku lemmik-
naisnäitlejaks teist aastat 
järjest.
Ka Üllar Saaremäe võitis 
publiku lemmiknäitleja 
preemia teist korda, varem 
juhtus see 2011. aastal. 
Oma mulluseks lemmikla-
vastuseks valisid hääleta-
jad “Maailma parima küla”.

Kuulutaja

“Ürgmees” läks liikvele

Foto: Mats Õun

Foto: Rakvere Teater

asjades selgusele jõuda, peab 
ta veetma aega oma koopas 
ehk enda kontrollitavas ruu-
mis, näiteks garaazhis, pöö-
ningul või lihtsalt oma füüsi-
liste asjade keskel. Kui hästi 
läheb, võib mees koopas ko-
hata Ürgmehe varju, mis oma 

kohaloluga annab vajalikku 
nõu, kuidas käituda. Tükk an-
nab värske vaate ka aktuaal-
setele rööprähklemise ja tun-
nete jagamise teemadele.
Uuspõld oskab andekalt esi-
tada naiselikku karakterit. 
“Ürgmehe” etendus näitas 

hästi meheliku ja naiseliku 
vaatenurga erinevusi ja kok-
kupuutekohti, mida Uuspõld 
esitas kehakeele ja hääletoo-
niga, varieerides kord mehe, 
kord naise poole pealt.
Hästi mõjusid etenduse dü-
naamikale need kohad, kus 

Uuspõld suhtles ühe mehe ja 
ühe naisega publikust lähe-
malt, ilmutades seejuures 
head improvisatsioonilist 
tunnetust.
Näitemängu tekst kõlas usu-
tavalt kokku tänase Eesti elu-
ga, märkasin ka vaimukat vii-
det ühele sellesuvisele suure-
le jututeemale.
Viimase paari aasta Uuspõllu 
mängitud tükkidest olen näi-
nud tunamullust suvelavas-
tust “Liblikad siseorganites”, 
millega võrreldes on “Ürg-
mees” üsna selgelt parem.
Esietendusel jäi mulje, et 
publikul oli lihtne leida kattu-
vusi enda eluga ning samuti 
pidepunkte ja tarkuseteri, 
mille valguses oma elu ja käi-
tumist värske pilguga vaada-
ta. Etenduse ajal tekkis saalis 
meeldiv atmosfäär, inimesed 
näisid etendust vastu võtvat 
läbi enda elukogemuste pris-
ma ja end seejuures hästi 
tundvat.
“Ürgmees” suutis võtta oma 
ürgsele, maalähedasele liistu-
le kogu tänapäevase keerulise 
maailma, tehes seda positiiv-
ses võtmes ja eelkõige mehe 
ning naise omavahelise suhte 
kaudu, see on kiiduväärne 
saavutus. “Ürgmeest” tasub 
vaatama minna.

Seiklused kõledas tulevikus
Jaanika Tammaru ja Kaarel Targo. 

Foto: Gabriela Liivamägi
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot (v.a. 
09.07)
Juulikuus igal kolmapäe-
val O Kõrtsis
Summer Party
DJ Margus Roots ja Ailan 
Kytt
Sissepääs tasuta!
01. juulil kruvib disko-
puldis tantsutuure DJ 
Silver Taavi Kaljula
02. juulil retrodisko DJ 
Margus Teetsov
08. juulil kütab suveöö 
kuumaks DJ Taavo 
Soodla
09. juulil Eesti Möll on 
tuuril! Kostub Eesti 
paremik vürtsitatuna 
lääne top-hittidega
DJd Cristo Rääbis ja 
Kristjan Tüür. Pilet 3 
eurot
15. juulil mängib suvi-
seid hitte DJ Ailan Kytt
16. juulil muusikat igale 
maitsele DJ Crowey



24 REKLAAM Kuulutaja reede, 1. juuli 2016

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,85
2,95

1,98

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

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

Juveeliäris Candra

Kullassepa teenused - valmistamine,
parandus jne.

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

Kõige SUUREM valik ehteid

Leiunurgas -50%

Suveehted - ostes ühe,
saad teise TASUTA

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

Suur suvine
allahindlus

OTT LEPLAND
BAND

BOMBILLAZ

One Love Reggae Revolution World Tour
Live in Estonia

 VILJANDI LAULULAVA
RAKVERE VALLIMÄGI

RAPLA LAULULAVA

15.07
16.07
17.07

LISAINFO JA PILETID PILETILEVIST

Pidevalt müügil rikkalik valik heas korras kasutatud
murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid
ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid,
raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,
oksapurustajad ja akutooted.

Soodsalt müügil

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

Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee

Üldehitus ja projekteerimine
San.tehnika ja projekteerimine
Elektritööd ja projekteerimine

Küte ja projekteerimine
Ventilatsioon ja projekteerimine

Helista ja küsi pakkumist
e-mail: rambuilder.leht@gmail.com

Pakume nii büroo- ja tööstushoonete kui ka korter- ja
eramajade ehitamiseks, soojustamiseks ning

renoveerimiseks erinevaid tüüplahendusi.

Tel 55 983 983

ÜLE

10 AASTA

KOGEMUST

KINDEL

KVALITEET

JA GARANTII!

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
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