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BRONEERI PROOVISÕIT JUBA TÄNA!

Wiru Auto OÜ
Kreutzwaldi 5b, Rakvere
tel 329 5560
www.wiruauto.ee

*Hind sisaldab võtmed kätte paketti (registreerimine, alarm, salongi matid, liiklusohutus pakett ja talverehvid). ** Pakkumine kehtib kuni 30.09.2014. 
Pakkumist ei saa kombineerida teiste pakkumiste ega soodustustega. Krediidi kulukuse määr kasutusrendi korral on 2,21% alljärgnevatel tingimustel: 
sõiduki hind 18 290 €, sissemakse 10%, liisingperiood 60 kuud, jääkväärtus 30% (maksimaalne aastane läbisõit 20 000 km), intress 2,2% (3 kuu euribor 
(21.06 seisuga 0,21%) + 1,99%), lepingutasu 190 €. Nissan Finance finantsteenuse pakkuja on Nordea Finance Estonia AS. Tutvu finantseerimise 
tingimustega ja küsi lisainfot sõidukite müüjalt. Pildid on illustreeriva tähendusega. Nissan Qashqai keskmine kütusekulu alates 3.8 – 5.6 l/100 km, CO2 
emissioon alates 99 – 129 g/km

UUS NISSAN QASHQAI DIG-T 115 6-MT
ÜLIM LINNASÕIDU KOGEMUS.  

199 € kuus*
1,99% + 3 kuu euribor

199 €
199 €

Alusta ülimat linnasõidu kogemust siit: nissan.ee

KAUNIS AUTO, ILUSAD NUMBRID. 
KUUMAKSE ALATES 199 € KUUS*

TööpakkumisedPõristid Tallinna-Narva maanteellk 3 lk 6-7

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%
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PELLETIKUU

PELLETITEMÜÜK

Ideest teostuseni!

Jaama pst 25, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Pelletikaminad alates 999 €
Pakume ka plekist ahjukestasid ja emailitud pliidikestasid

Järelmaksu

võimalus!
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Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kairi Kreis
322 5091
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Renee Koit
BriEst Solutions Ltd
reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000

Hiljemalt neljapäeval kella 11.00 an-
tud kuulutus ilmub reedeses lehes.
Kuulutusi saab toimetusse edastada 
ka telefonil 3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 
Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
pangaülekandega. Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui ülekanne on 
jõudnud 
Kuulutaja pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulu-
tuste sisu eest.

Arvamus / Uudised

JUHTKIRI

Lugupidamisavaldus
USA presidendi Barack Obama Tallinna-visiiti suhtusin 
paraja skepsisega. Enne selle toimumist, olgu täpsusta-
tud. No tuleb, hüppab korra läbi, ja teeb ümmarguse aval-
duse, millesarnase võinuks ette lugeda ka kuskil Nevada 
kõrbes, arvasin ma. Kuni kolmapäevani.
Ega ma kolmapäeva päeval ka visiidile näpuga järge aja-
nud. Õhtul vaatasin AKd, seejärel Foorumit, kus kõik, 
sealhulgas opositsioonipoliitikud, kinnitasid ühest suust: 
Obama kõne oli vägev. Mis tekitas ka minus uudishimu 
ning sundis kõne videosalvestust üle vaatama.
Oligi vägev, kohe ausalt. Ajakirjanikuna ma tean, et väga 
tihti ei kirjuta presidendid oma kõnesid ise. Taustamees-
kond otsib välja märksõnad, president valib neist mõned 
välja, lisab omad tähelepanekud, ja siis kirjutab keegi ava-
like suhete osakonna inimene teksti valmis. Ilmselt on see 
ka Obama administratsioonis niiviisi.
Aga kõik need faktid ja tähelepanekud Eesti kohta – see 
ajas rinna tõepoolest kummi. Igatahes olid nii Obama ise 
kui ka taustameeskond teinud põhjaliku kodutöö, sellist 
kõnet juba poole tunniga põlve otsas valmis ei kirjuta. 
Ainuüksi see seik pani mind oma skepsist ümber hinda-
ma. Tähendab: linnukese kirjasaamine see visiit ikkagi 
polnud. See oli lugupidamisavaldus Eestile kui tublile NA-
TO riigile ja ühtlasi tõsine sõrmeviibutus idanaabrile.
Vaatlejate hinnangul pööras Venemaa Obama Eesti-visii-
dile väga vähe tähelepanu. Mis mõneti on üllatav – olnuks 
ju hea võimalus meid taas kapitalistide sabarakkudeks 
sõimata ja lihtsalt propagandistlikku plära ajada. 
Eile õhtul lugesin „unerohuks“ Paavo Kivise, minu hin-
nangul läbi ajaloo parima Eesti kergejõustikuajakirjaniku 
raamatut Los Angelese 1984. aasta olümpiamängudest. 
Seal on juttu ka Moskva ja Losi mängude boikotist ning 
muu hulgas on ära toodud järgmine mõttetera.
Venelane: „Miks te meid ei armasta, kui me oleme valmis 
teid kõiki oma rüppe võtma?“ Muu maailm: „Just selle pä-
rast ei armastagi.“
Enam täpsemini öelda ei saa.

Aivar Ojaperv

Eesti Korteriühistute Liidu 
juhatuse esimees, Rakvere 
ekslinnapea Andres Jaadla 
valiti Euroopa suurima ela-
muorganisatsiooni CECOD-
HAS Housing Europe’i juha-
tusse.
Euroopa Elamuvaldkonna 
Organisatsioonide Ühendu-
se CECODHAS Housing Eu-
rope’i üldkoosolekul kinni-
tati organisatsiooni uus põ-
hikiri ja valiti uutel alustel 
organisatsiooni juhatus. En-
dise 21liikmelise juhtkomi-
tee asemel valiti üheksaliik-
meline juhatus, mille liik-
med läbisid tiheda konku-
rentsisõela. Andres Jaadla on 
ainuke juhatuse liige Euroo-
pa uutest liikmesriikidest.
Jaadla sõnul on see suur tun-
nustus kogu Eesti korteri-
ühistuliikumisele ja Eesti 
korteriühistutele. “Juhatuse 
liikme positsiooni kasutades 
saame otse kõige kiiremat 
informatsiooni Euroopas 
toimuvatest muutustest 
ning meil on võimalik neid 
protsesse olulisel määral ka 
mõjutada,” rääkis ta pressi-

teenistuse vahendusel.
CECODHAS Housing Euro-
pe on Euroopa elamuorgani-
satsioone ühendav ning 
esindav katusorganisat-
sioon. 42 liikmesorganisat-
siooni vahendusel 19st Eu-
roopa Liidu liikmesriigist 
esindab CECODHAS enam 
kui 25 miljonit leibkonda üle 
Euroopa Liidu.
Organisatsiooni liikmed töö-
tavad ühiselt selle nimel, et 
võimaldada kogu Euroopas 
kõigile juurdepääs korraliku-
le ja taskukohasele eluase-
mele sotsiaalselt, majandus-
likult ja keskkonnaalaselt 
jätkusuutlikus kogukonnas.
CECODHAS Housing Euro-
pe´i initsiatiivil korraldatak-
se Euroopa eluasemevald-
konna ministrite tippkohtu-
misi ja teisi Euroopa eluase-
mepoliitikat mõjutavaid 
tippsündmusi. Eesti Korteri-
ühistute liidu ja CECODHAS 
Housing Europe´i koostöös 
toimub järgmine rahvusva-
heline suurkonverents – Bal-
tic Housing Converents - ap-
rillis 2015 Tallinnas.

“Eesti Korteriühistute Liit on 
alati olnud aktiivne Euroo-
pas oluliste aruteluteemade 
Eestisse toomisel,“ kinnitas 
Jadla. “Kuigi eluasemeküsi-
mused ei kuulu Euroopa Lii-
du pädevuste hulka, mõju-
tab kogu Euroopas toimuv 
siiski olulisel määral ka liik-
mesriikide eluasemepoliiti-
kat. Euroopa Liidu struktuu-
rifondide toel avanevad ala-
nud rahastusperioodil uued 
võimalused kortermajades 
energiatõhususe paranda-
miseks ning Euroopa koda-
nikele olulistes teemades 
hakkab kaasa rääkima Eu-
roopa Parlamendi uus koos-
seis.“
Eesti Korteriühistute Liit 
asutati 17. aprillil 1996 Rak-
veres, organisatsioon esin-
dab ja kaitseb korteri- ja 
hooneühistute huve riiklikul 
ja kohalikul tasandil. Täna-
seks kuulub Eesti Korteri-
ühistute Liitu rohkem kui 
1400 korteriühistut üle Eesti.

Kuulutaja

Andres Jaadla
valiti Euroopa suurima
elamuorganisatsiooni juhatusse

Foto: erakoguAndres Jaadla (paremal) ja Marc Calon.



Kuulutaja reede, 5. september 2014 3Uudised

Tallinna-Narva maantee sai 
peale teekatte uuendamist 
freesitud ala ehk põristi, mis 
informeerib juhti sõdurajast 
väljasõidust. Tegemist on 
maakonnas uuendusliku lä-
henemisega liiklusohutuse 
tagamiseks.
Augustis sai uue pinnakatte 
Tallinna-Narva maantee 
lõik, mis algab peale Haljala 
viadukti ja vältab kuni Sämi 
sillani. Teetööd piirkonnas 
veel käivad, maha pole mär-
gitud teemärgistused. Liikle-
jate tähelepanu pälvib aga 
tee keskel olev riba, mis on 
freesitud ja millest üle sõites 
tekib sõidukis vibratsioon 
ning tugev heli.
Maanteeameti liiklusekspert 
Villu Vane selgitas, et kuigi 
freesitud riba on nimetatud 
täristiteks, nimetatakse asja-
ajamiskeeles seda siiski põ-
ristiks. „Täristid on kõrged 
teekattemärgistused liiklus-
ohtlikes või tähelepanu vaja-
vates kohtades,“ selgitas ta. 
„Sageli on need maha mär-
gitud enne raudteeülesõitu-
sid või ristmike lähedusse, 
samuti tee servadesse, et an-
da juhile märku, kui ta min-
gil põhjusel kipub tee pealt 
välja sõitma.“
Villu Vane ütles, et ka põristi-

Haljala ja Sämi
vahel on nüüd põristid

te eesmärk on mõeldud juhi 
tähelepanu äratamiseks. 
„Põristil sõites või sellest üle 
sõites kaasneb müra ja vib-
ratsioon, mis informeerib 
juhti sõidurajast väljasõi-
dust. Sama eesmärki täidab 
ka sõidutee äärt tähistav 
kammjoon,“ selgitas ta. 
Põristi hoiatus tõstab juhti-
de reaktsiooni kiirust, mis 
võimaldab ennetada kokku-
põrget või vähendada kok-
kupõrke raskusastet. Lisaks 
juhi tähelepanu äratamisele 
parandab põristite markee-

rimine pimeda ajal markee-
ringu nähtavust ja seda eriti 
halbades ilmastikutingimus-
tes. 
„Liikluses ühes suurimaks 
probleemiks on autojuhid, 
kes armastavad möödasõi-
tusid teha ja sõeludes auto-
de vahel liiklusohtlikke olu-
kordasid luua. Loodame, et 
põristid rahustavad kiirusta-
vaid juhte ja hoiavad neid 
oma sõidusuunas,“ märkis 
Vane.

Mari Mölder

Kundas uus 
ehitusnõunik
Alates 1. septembrist on 
Kunda linnavalitsuses tööl 
ehitusnõunik Aleksandr 
Skrõpak, kes hakkab ko-
danikke vastu võtma es-
maspäeval kella 8-17. 
Kontaktid:
aleksandr@kunda.ee ja tel 
325 5968.

Infopäev 
paisuomanikele
Keskkonnaamet korral-
dab 15. septembril kell 10-
12 Rakvere Kolledzhis 
(Pikk 40) ning 15. sep-
tembril kell 14-16 Jõhvis 
Keskkonnaameti kontoris 
(Pargi 15) infopäeva. 
Ettevõtmise eesmärgiks 
on selgitada paisuomani-
kele, et veekogu võib pai-
sutada vaid teatud tingi-
mustel ning selleks on va-
ja taotleda vee erikasutus-
luba.
Infopäevadel räägivad 
Keskkonnaameti ja Kesk-
konnaministeeriumi spet-
sialistid seadusandlusest 
tulenevatest õigustest ja 
kohustustest, paisutamise 
mõjust vee-elustikule 
ning vee erikasutusloa 
taotlemisest.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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* Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. 
  Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

NB! Südameapteegi kliendikaardiga kõik kampaaniatooted 5% soodsamad!
Tavahinnad võivad olla apteegiti erinevad! Pakkumised kehtivad kuni 30.09.2014 või kuni soodushinnaga tooteid jätkub. 

HEAD HINNAD
SÜDAMEAPTEEGIS Kliendikaardi saad apteegist kätte kohe

ja see on Sulle tasuta.ja

ACC HOT SUUKAUDSE LAHUSE PULBER* 
200MG N30

Toimeaine: atsetüültsüsteiin
Röga lahtistamiseks.  3.87€

Hind kliendikaardiga

5.81€LINEX IMMUNO KAPSLID N20
Immuunsüsteemi tugevdamiseks.

7.41€
Hind kliendikaardiga

11.15€

 -30%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -30%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

ACC KIHISEVAD TABLETID* 
100MG N20

Toimeaine: atsetüültsüsteiin 
Röga lahtistamiseks.  2.87€

Hind kliendikaardiga

4.32€

 -30%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

HJERTEMAGNYL TABLETID*
75MG+10.5MG N100 

Toimeaine: atsetüülsalitsüülhape 
magneesiumoksiid

Koronaar- ja ajuarterite tromboosi 
profülaktikaks.   

3.13€
Hind kliendikaardiga

4.39€ NEO-ANGIN LOSENG*
0.6MG+1.2MG+5.9MG N24

Toimeaine: 2,4-diklorobensüülalkohol, 
amüülmetakresool, levomentool

Suu-, kurgu-, neelu- ja 
igemepõletike raviks. 

3.24€
Hind kliendikaardiga

4.54€

IBUMETIN TABLETID*
400MG N30

Toimeaine: Ibuprofeen
 Nõrga või mõõduka valu korral ja 

palaviku alandamiseks.  2.76€
Hind kliendikaardiga

3.87€ JUNIOR-ANGIN MAASIKA-
MAITSELISED KURGULOSEN-

GID LASTELE N24 
Maasikamaitselised kurgupastil-

lid lastele kurguvalu korral. 4.47€
Hind kliendikaardiga

6.24€ MERZ SPEZIAL 
DRAZHEED N60

Iluvitamiinid nahale, juustele, 
küüntele. 10.74€

Hind kliendikaardiga

15.05€

EUCERIN HYALURON-FILLER 
KORTSE TÄITEV PÄEVAKREEM 

50ML
Kortse täitev päevakreem.  23.47

Hind kliendikaardiga

32.89€ EUCERIN HYALURON-
FILLER KONTSENTRAAT

6X5ML
Täiustab tõhusalt sarja päeva- ja 
öökreemi toimet, täites ka kõige 

sügavamad kortsud.   
25.65€
Hind kliendikaardiga

36.01€ EUCERIN HYALURON-
FILLER ÖÖKREEM

50ML  
Kortse täitev öökreem. 24.18€

Hind kliendikaardiga

33.89€

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %

 -25%
Lisaks kliendikaardiga

 veel -5 %
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MUST KROONIKA

„Huvi meie tagasihoidliku 
poe vastu on meeldivalt suur 
olnud,“ tõdes ettevõtte üks 
omanikest Mart Pitsner (pil-
dil). „Ja eks ma olen nüüd ise 
ka juba targem – tean, kust ja 
mida hankida, millise kauba 
järele on suurem nõudlus ja 
mille järele mitte.“

Tallinnast ja Võrust
Big Maci kauplus müüb, na-
gu mainitud, riideid suure-
mõõdulistele meestele. 
„Praegu on kaubavalik juba 
selline, et panen mehe alus-
pükstest talvejopeni riides-
se,“ kinnitas Pitsner, kes ka 
ise suuremat mõõtu mees ja 
alustas suurte riietega kaup-
lemist just selle tõttu: enda 
näitel sai ta aru, et suuri rii-
deid napib, kuid nende järe-
le on nõudlus.
Kauplus avas uksed tänavu 
juunis. Kuidas läinud on? 

METALLIVARGUS
Ööl vastu 29. augustit tun-
giti Rakveres Narva täna-
val aiaga piiratud osa-
ühingu territooriumile, 
kust varastati 30 kilogram-
mi roostevaba terast. Kah-
ju on 38 eurot.

KUNDAS
LÕHUTI AUTOSID
1. septembril lõhuti Kun-
das Pargi tänaval kolmel 
sõiduautol aknaklaasid ja 
varastati omanikele kuu-
lunud esemeid. Esialgne 
kahju on 430 eurot. Sünd-
muse asjaolud on veel sel-
gitamisel.

VARAS
VAJAS SUMMUTIT
Ööl vastu 1. septembrit 
varastati Laekveres Töö-
koja teel seisnud veoauto 
Volvo küljest summuti, 
tööriistakasti tabalukk ja 
tööriistakastist võtme-
komplekt. Kahju on 605 
eurot.

VARGAD
RAAMATUKOGUS
29. augustil varastati Rak-
verest Laial tänaval tegut-
sevast raamatukogust ar-
vutiprotsessor. Kahju on 
200 eurot.

ÄRANDATI TRAKTOR
Ööl vastu 31. augustit va-
rastati Rakvere vallast Le-
vala külast traktor 
MTZ952 väärtusega 5000 
eurot.

NAELAPÜSTOLI VARGUS
27. augustil tungiti Rakve-
re vallas Tobia külas tallu 
ja varastati naelapüstol 
väärtusega 600 eurot.

VARAS AUTO KALLAL
Ööl vastu 30. augustit va-
rastati Kundas Mäe täna-
val seisnud sõiduautolt 
Chrysler kaks esimest lisa-
tuld väärtusega 120 eurot.

MÜRSK
TEHTI KAHJUTUKS
31. augustil kella 11.54 ajal 
leiti Sõmeru vallas Roode-
välja külas Arkna teel põl-
lutööde käigus 88 mm 
mürsk, mille demineeri-
jad kahjutuks tegid.

Kuulutaja

Suurte meeste kauplus kolis 
ümber nurga suuremale pinnale
Rakveres suurte meeste riietega kauplev Big Mac 
OÜ kolis senisest suuremale kauplemispinnale: 
pood asub küll samas majas kus varemgi (Laada 
14), kuid siseneda tuleb Grossi Toidukaupade 
poolsest uksest.

Aivar Ojaperv

See, et varasemast suurema-
le ja paremale kauplemis-
pinnale kolitakse, annab vist 
vihje, et hästi?
„Rikkaks selle äriga ei saa, 
kuid klientide puudust küll 
ei kurda,“ lausus Pitsner. 
„Kõige rohkem olen tänada 
saanud tegelikult naistelt, 
suurte meeste naistelt. Nad 
kiidavad, et lõpuks ometi 
said oma mehele riided selga 
ja hädaldamisel on lõpp.“
„Kliente on käinud ka Tallin-
nast, Kuusalust, üks mees tu-
li isegi Võrust. Ilmselt mitte 
küll ainult meie kaupluse 
pärast, aga meie külastus oli 
tal reisiplaanis kindlalt sees.“
Võrreldes juuniga on sorti-
ment Big Maci kaupluses 
suurenenud. „Püüan lähtuda 
tõdemusest, millest rääkis 
üks klient: ta kurtis, et on nii-
gi paks ja kole, miks siis veel 
ka riided koledad peavad 

olema? Ei peagi, kui tootjate 
sortimendiga lähemalt tut-
vuda, siis leiab ka sellist, mil-
le hea meelega endalegi sel-
ga panen. Aga uute mudelite 
leidmine kerge pole – näi-
teks on pea võimatu leida 
Euroopa tootjatelt tuule-
jopet. Põhjus on lihtne: neil 
seal pole lihtsalt sellist ilma, 
mil tuulejopet kanda, meil 
on aga iga teine päev selli-
ne.“

Rätsep aitab
Koos kolimisega on Big Maci 
kaupluses juures ka uus tee-
nus – reedeti on müügisaalis 
rätsep, kes teeb vajadusel 
varrukaid-harusid lühe-
maks. „See olukord on ju tut-
tav kõigile: riidetükk ise igati 
sobiv ja õiges mõõdus, kuid 
varrukad või püksisääred lii-
ga pikad. Nüüd aitab rätsep 
sellele murele lahenduse lei-
da,“ põhjendas Mart Pitsner.
„Eelisjärjekord on poe klien-
tidel, aga reedeti võivad läbi 
astuda ka need, kel vaja 
mõnd muud rätsepateenust 
– vahetada lukku, minu poo-
lest kas või nööpi ette õm-
melda.“
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OTSIN TÖÖD

Töö / Koolitus

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Rakvere Rohuaia Lasteaed võtab 
tööle õppealajuhataja. Info tel 5348 
5855, www.rla.edu.ee
• Firma võtab tööle ostu-müügijuhi. 
Vajalik inglise ja vene keele oskus ning 
arvuti tundmine. Tel 5051 079

•  Õhtujuht  ja  pulmaisa I l ja 
Golomb otsib kodulehekülje 
tegijat, kellega koos saab pidevalt 
arendada ja  täiendada oma 
praegust kodulehekülge aadressil 
www.mikrofon.ee. Tel 5561 4260. 
ilja@golomb.ee

• Aluvere Kaukaasia Šašlõkibaar teatab, 
et varsti kolime majja. Seoses sellega 
võtame tööle klienditeenindaja, 
varasem töökogemus on teretulnud. 
CV saata kaukaasiagrill@hot.ee
• Pakun tasuvat tööd trimmerdajatele 
(kultuurihooldus). Tel 5358 9037

•  Tö ö d  s a a b  k o g e m u s t e g a 
metsamees. Tel 5892 7630

•  S t u u d i o  A l i m a 
kõhutantsutreeningud Rakvere 
Kultuurikeskuses! Saame kokku 
teisipäeval ,  9 .09.  kel l  19.30 
väikses saalis, oodatud on kõikide 
tasemete tantsijad, taasalustajad 
n i n g  u u e d  h u v i l i s e d  i g a s 
vanuses ja kehakaalus. Info ja 
eelregistreerumine: Epp 5563 8128, 
epp.kaljos@mail.ee

• Inglise (al. E, 8.09), soome (al. T, 09), 
vene (al. K, 10.09) ja hispaania keele 
(al. N, 11.09) kursused (20 tundi) 
algajatele ja edasijõudnutele Koidula 
tn 1 Tsentrumi III korrus kella 18.300 
– 20.00. Reg. 5566 1419

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

• Otsin kontoritööd. Tel 5743 4508

• 2 usinat täiskasvanut otsivad inglise 
keele õpetajat individuaalõppeks. Tel 
5202 043
• Kogemustega raamatupidaja (FIE, 
OÜ, AS) otsib tööd. Tel 521 7253
• Noor naine võtab lapsi hoida. Hind 
kokkuleppel. Tel 5627 4070
• Kogemustega hoidjatädi võtab hoida 
lapse. Tel 5656 6918

• Kogemustega ehitusobjektijuht 
otsib tööd (47a mees, B- ja C-kat. 
juhiluba). Tel 5625 6916
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Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 

Parim võimalus selleks on 
avaldada kuulutus Kuulutajas.

Tiraazh 15 000 ning kõik 
kuulutused nähtavad ka 

interne  s
www.kuulutaja.ee

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

•  Lääne-Virumaale pi imafarmi 
vajatakse  lüp sjat  ja  karjakut . 
Soovitavalt perekond. Elamiseks maja. 
Hea töö eest hea palk. Palk õigeaegne. 
Tel 5699 0533, 5656 4680
•  Te l l i n g u t e  p a i g a l d a m i n e 
Soomes. Pakume tööd tellingute 
paigaldajatele Soomes. Nõudmised 
kandidaadile: eelnev töökogemus 
antud valdkonnas vähemalt 1 aasta, 
kehtiv tööohutuskaart (roheline kaart), 
EU pass või tööviisa, soome või inglise 
keele oskus suhtlustasandil, soovitav 
juhiloa ja sõiduki olemasolu. Töötasu 
alates 9,50 €/h bruto. info@armanteli.
ee, tel +372 56994552, Tallinn
• Üldehitusega tegelev firma pakub 
tööd ehitustöölisele. Objektid üle 
Eesti. Info telef 5463 7464
•  P a k u m e  t ö ö d 
autoremondilukksepale. Tel 5192 
0899
• Teamwood OÜ otsib oma töökasse 
kollektiivi tootmistöölisi. Töökoht 
asub Sondas. Helistada tööpäeviti 8-17  
tel 5180 106
• Pakkuda tööd torume estele . 
Kanalisatsioon ja trassitööd. Kiire! Tel 
5533 835
•  A S  V i r u  Õ l u  p a k u b  t ö ö d 
t o o t m i s l i i n i o p e r a a t o r i t e l e  j a 
t õ s t u ki j u h t i d e l e .  Tö ö  t o i m u b 
vahetustes. Ettevõte pakub tasuta 
transporti liinil Rakvere-Haljala-
Rakvere. CV saata aadressil: wiru@
wiru.ee või helistada tel 32 95 000
• Võtan tööle taksojuhi. Tel 5154 639
• Võtame tööle taksojuhi. Tel 5192 
0899
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TEATRIARVUSTUS

Kuigi Kaduvik, vahva aja 
määratlus teatri lipukirjalt, 
kaob kohe ära, ei sega see 
teatrirahval pakkuda laadal 
täiesti käegakatsutavaid ja 
söödavaid asju. Müügiletti-
dele asetatakse valitud kos-
tüümid ja rekvisiidid. Kel 
soov noolida üllatavate tin-
gimustega müüdavaid pile-
teid, tasub aegsasti platsis 
olla, et pakkumistele reagee-
rida. Ettevalmistamisel on 
plaadi- ja kirbuturg ning 
müügile tulevad käsitöötoo-
teid. Ning, mõistagi, kuna 
kogu selle sebimise peale te-
kib söögiisu, saavad kõik 
maitsvat kehakinnitust aeg-
sasti tulele pandud supipa-
jast. Ning sinna juurde saab 
manustada veel erilaadseid 
küpsetisi ning täiendada ko-
dust aiasaaduste varu.
Järgmisel päeval, reedel, on 
fookus juba täiesti kunstilis-
tel pürgimustel, kui sama-

Ülehomme mängib Vane-
muine Rakveres etendust 
„Madisoni maakonna sil-
lad“, kus peaosades säravad 
Külliki Saldre ja Hannes Kal-
jujärv.
Kuigi ma arvustan siin ja 
mõnes muuski väljaandes 
teatrietendusi, ei tähenda 
see, et oleksin teatrielu pikki 
aastaid suure tähelepanuga 
seiranud. Nii tuli mulle mõ-
ne aasta eest „Riigimeeste“ 
seriaali vaadates selline näit-
leja nagu Külliki Saldre täie-
liku üllatusena. Selline tun-
netuslik rafineeritus ja 
mõrkjas iroonia, et vaata ja 
imesta! Ideaalne kompanjon 
sarja põhinäitlejatele Taavi 
Teplenkovile ja Jaak Printsile. 
Nii võtsin üsna positiivsete 
lootustega esmaspäevasel 
Eesti Draamateatris toimu-
nud etendusel platsi. Ütlen 
kohe ära, et “Riigimeestest” 
on see tükk ikka väga väga 
kaugel. Saldre mängib siin 
õnnetut koduperenaist 
Francescat, kes elab kusagil 
Kesk-Läänes ja otsib vaban-
dusi, et end oma abikaasa 
farmis tegemistega mitte lii-
ga tihedalt siduda. Õieti on 
ta õppinud kirjandusõpeta-
jaks, kuid härgade nuuma-

Etendub „Kullervo“,
kolmas ühistöö soomlastega 
30. septembril ja oktoobri esimestel päevadel mängitakse 
ühislavastust Rakveres, siis läheb tükk minituurile Pär-
nusse ja Tallinnasse.
Kullervo on soome rahvuseeposest tegelane, kelle tege-
mistest kirjutas Aleksis Kivi ülemöödunud sajandil näi-
dendi. Nüüdses Lauri Maijala lavastuses mängib nimite-
gelast Erni Kask, kes loodab Rakvere publiku poolehoiule. 
„Rakvere publik on ennast läbi aastate testinud Baltoscan-
dali eriilmeliste etendustega,“ rääkis näitleja. „Meie pro-
jekti teine lavastus “Petroskoi” võeti Rakveres väga soojalt 
vastu, usun, et ka “Kullervos” ei pea nõudlikuma maitsega 
vaatajad pettuma,“ ütles ta.
Tüki sisuseletuse järgi on tegemist lavalooga, mis hüppab 
pea ees Soome keskklassi õudusunenäkku. Tegu on satii-
rilise vaatega perekonna, rahva ja kapitalismi kasvatatud 
lapsele, keda valitseb müütilise Kullervo hing. Hing, milles 
võimutseb kibedus ja viha, iha ning halastamatu omaka-
su. Sellise lapsega ei saa enam keegi hakkama. Samuti 
märgitakse lavastuse kodulehel, et laval toimuvad eba-
sündsad tegevused ja kuuleb karmi keelekasutust. Lavas-
tust ei soovitata alla 14-aastastele. 
Kase sõnul on Aleksis Kivi “Kullervo” soome näitekirjan-
duses tähtteos, mille iga uusversiooni oodatakse suure 
huviga. „Teadmised originaalist ei tee paha, aga eesti ini-
mesed, kes algmaterjali ei tunne, on etendust Soomes 
vaatamas käinud ja jäänud rahule - kõik on selge ja mõis-
tetav. Lauri Maijala on soome teatri enfant terrible (tähen-
dab last, kes oma väljendustes ei hooli headest komme-
test – T.L.). Tema lavastused pälvivad Soomes alati suurt 
tähelepanu oma otsekohesuse ja musta huumori pärast. 
“Kullervo” on Soomes saanud kriitikalt väga sooja vastu-
võtu,“ rääkis näitleja lavastusest, mille etendustel Eestis 
saab lugeda ekraanilt ka eestikeelset tõlget.
Kõnealune lavastus on oluline teetähis ka Erni Kase näit-
lejateel. Nüüdseks põhikoormusega teatri välissuhtlusega 
tegelev Viljandi kultuuriakadeemia näitekunsti diplomio-
manik on nimelt paika pannud, et see roll jääb talle viima-
seks. Lõpuni mängib ta muidugi rollid praegu Rakvere 
Teatri mängukavas olevates lavastustes, mida jagub ilm-
selt kuni järgmise aasta kevadeni. Samas pole näitlejale 
võõras elutarkus „ära iial ütle iial“. „Ma ei tea veel siiani, 
mis tähendab t ä i e s t i (näitleja rõhutus – T.L.) ilma män-
gimise ja rollideta olla. Ma tahan kindlasti jõuda selle sei-
sundini, kus enam ühtegi mängukorda ees ei ole, ja siis 
vaadata, kuidas tundub. Kui k u i d a g i ei saa, peab mingi-
suguse väljundi leidma,“ ütles Erni Kask.

Tõnu Lilleorg

Suveetenduste piletid
läksid nagu soojad saiad
Tänavusuvised Rakvere Teatri suvelavastused pälvisid 
publiku palava poolehoiu, mida kinnitavad ka numbrid. 
„Üks pealuu Connemaras“ (lavastaja Üllar Saaremäe) 
etendus koos nelja lisaetendusega 16 korral. Kokku vaatas 
tükki 2416 inimest. Suvelavastust „Mina olin veel väikene“ 
(lavastaja Ivo Eensalu) mängiti 21 korda ja see kogus 3747 
vaatajat. Mõlemat lavastust mängitakse jälle järgmisel su-
vel.

Tõnu Lilleorg

Õdusas pereringis on Sakari Tuominen, Tanjalotta Räikkä, 
Erni Kask ja Maruska Verona. Foto: Rakvere Teater

Juubelihooaeg algab
laada ja topeltesietendusega
Ülejärgmise nädala 
neljapäeval toob Rak-
vere Teater publikuni 
esmalt ülessoojendava 
Kaduviku laada, et ju-
ba reedel hooaeg kahe 
esietendusega korrali-
kult käima tõmmata.

Tõnu Lilleorg

aegselt teevad 
lavadebüüdi 
kaks uhiuut 
etendust, millist 
asjade käiku va-
rasemad hooae-
gade algused 
teadaolevalt ku-
nagi pakkunud 
ei ole. Suures 
saalis on Too-
mas Suumani 
taktikepi all la-
vaküpseks saa-
nud psühholoo-
giline draama 
„Seitsmeteist-
kümnenda nuku 
suvi“, mille te-
gevus toimub 
Austraalias eel-
mise sajandi 
50ndatel. Lavas-
tuses on kuus keskset tege-
last, kes keset suvist leitsakut 
leiavad end olukorrast, kus 
seni enama või vähema edu-
ga toiminud elukorraldus as-
jaosaliste sisemiste pingete 
tõttu vastu taevast lendab 
ning eluga tuleb uuel viisil 
kuidagi edasi minna. Seda 
näidendit peetakse pöördeli-
seks austraalia näitekirjan-
duses ning 70ndatel paluti 
autor Ray Lawleril kirjutada 
samade tegelastega veel kaks 
näidendit, millest ühe tege-
vus toimub 30ndatel ja teisel 

40ndatel. Seega jõuab Rak-
vere teatris taas kord lavale 
näidend triloogiast, mida 
muide tuntakse „nukkude 
triloogiana“. See viib mõtted 
muidugi sellele, kas saame 
ehk lähiaastatel taas näha 
kolmest lavastusest koosne-
vat komplekti, nagu juhtus 
Martin McDonaghi Leena-
ne`i lugudega, mis kõik vii-
mase 14 aasta jooksul Rakve-
re lavale jõudnud on, viima-
sena siis tänavune suvetükk 
„Üks pealuu Connemaras“.
Teise reedese uuslavastuse-

na toob vanameister Raivo 
Trass lavale „Viimase öö õi-
guse“, mis pärineb Toomas 
Suumani sulest. Tükk huvi-
tub vähe tuntud aspektist 
eelmise sajandi Eesti ajaloos, 
kui baltisakslastel tuli loobu-
da oma senistest valdustest 
ja ka identiteedist pärast se-
da, kui siinmail asutati oma 
riik. Mõlemas lavastuses 
näeb uutes rollides enamik-
ku Rakvere Teatri headest 
näitlejatest.

Teatrirahvas on väge täis, et uuele hooajale hoogne start anda.

Elu nagu seriaalis

misel pole selle oskusega mi-
dagi peale hakata. Francesca 
oleks suurepärane kandidaat 
seebiooperite innukaks jälgi-
jaks, et vähekenegi oma hal-
le argipäevi millegi ilusaga 
sisustada. Kuid nii lihtsaks 
pole näitekirjanik tegelaste 
elu teinud.
Lavastuse suur, rasvane 
pluss on laval kohati lausa 
paralleelselt kulgevad kaks 
tegevusaega. Francesca on 
oma armuloo fotograaf Ro-
bertiga (mängib Hannes Kal-

jujärv) pannud kirja päevi-
kusse, mida loevad paari-
kümne aasta pärast tema 
lapsed. Kirjaread täiskasva-
nud laste huulil justkui elus-
tuvad ja publik näeb laval, 
kuidas kõik täpselt juhtus. 
Lavastaja Peeter Tammearul 
on õnnestunud see aja-
lis-ruumiline võrrand väga 
kenasti lavale panna. On 
hetki, mis oma mõjuvuses 
lausa kriibivad hinge. 
Meenub üks teinegi telese-
riaal, nimelt „Ajahüpe“, kus 

ebaõnnestunud eksperi-
mendi tulemusena satub 
teadlane Sam kunagi varem 
toimunud olukordadesse 
kellegi teisena. Tänu ajalisele 
paralleelsusele saab ka pub-
lik hüpata toonastesse sünd-
mustesse. Nii moodustub 
kena terviklik maailm ja lii-
gutav lugu, mida otsivad ja 
leiavadki paljud seriaalisõb-
rad oma lemmiksarjadest. 
Nagu ütles mulle üks seriaa-
listsenarist, on sarjade tuge-
vuseks see, et vaatajal on ae-
ga olla koos tegelastega nen-
de tegemistes ja saada osa 
nende elu arengutest. „Ma-
disoni maakonna sillad“ 
suudab sellise elamuse pak-
kuda vaid kahe tunniga. Nii 
tundub ka üsna usutav Ro-
berti tõdemus, et need neli 
päeva, mis ta Francescaga 
koos veetis, on talle univer-
sumi mõõtkavas võrdsed 
nelja miljoni valgusaastaga. 
Näitlejatöödest tõstan lisaks 
peaosaliste hingestatud 
mängule esile Maria Soo-
metsa esituse Francesca tüt-
rena. Oma tasases karguses 
ja leebes tulisuses toonib see 
tervikut kenasti.

Tõnu Lilleorg

Koos või eraldi? küsivad teineteiselt Külliki Saldre ja Hannes 
Kaljujärv. Foto: Gabriela Liivamägi
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Rakvere, Lille 18
E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 

tel.:  53 031 718

nurgadiivanvoodi NAGLIS
nurgadiivanvoodi LION +

diivanvoodi LADOGA kušet ALEX
voodi BELLA

köök PRIMO 575.-
voodi SILVI

nurgadiivanvoodi MEDEJA

 675.-

 625.-
 515.-

 320.-
 198.-  219.-

690.-

nurgadiivanvoodi ARESSO

 810.- kapp ALMA

 al.249.- al.99.- al.70.-

komplekt SELINA

 1098.-

3+1+1komplekt GLORIJA

komplekt LIIGA

3+1+1

3+1+1

LIHTNE  JA  MUGAV  JÄRELMAKS!  KASUTA  VÕIMALUST!
LIHTNE  JA  MUGAV  JÄRELMAKS!  KASUTA  VÕIMALUST!

komplekt FLORIDA

 525.-

Tasub  teada

Lugeja küsib: 
Olin haiguslehel üle nelja 
kuu. Kolleegidelt sain teada, 
et tööandja soovib mind lah-
ti lasta omal soovil. Lisaks 
küsib firma raamatupidaja 
minu käest töölepingu ek-
semplari. Tegin lepingust 
koopia, kuid öeldi, et peab 
olema originaal. On arusaa-
dav, et tööandja üritab mi-
nust vabaneda. Kuidas peaks 
käituma, et vähemalt töötu-
toetust saada?

Vastab Tööinspektsiooni Ida 
inspektsiooni tööinspek-
tor-jurist Ülle Kool (pildil).

Kuna tööandja soovist 
töösuhe lõpetada sai töötaja 
teada oma kolleegidelt, siis 
eeldan, et töötaja viibib jät-

Jurist annab nõu

Vilde Autorent pakub sõidu-
autode ning 9kohaliste 
väikebusside renti nii lühe-
maks kui ka pikemaks perio-
odiks.
Tihti on nii, et sõitma soovi-
takse minna suurema 
seltskonnaga, aga tavalisse 
sõiduautosse ei mahu kõik 
ära. Sellepärast ongi hea 
mõte rentida väikebuss, 
kuhu mahub 9 inimest ja 

sõita tohib ka B-kategooria 
juhiloaga. Olgu tegemist siis 
puhkusega Eestis või Euroo-
pas - bussid on pika kerega, 
kuhu mahub piisavalt kaas-
avõetavat varustust. Lisaks 
saab juurde rentida ka ka-
tuseboksi. Bussid on kõigi 
mugavustega: konditsio- 
neer, püsikiirusehoidja jne.
Kui tuleb ette olukord, kus 
on vaja oma auto remonti vi-

ia, siis saab meilt selleks 
ajaks rentida sobiva sõidu-
auto, et kõik asjad saaksid 
aetud ja sõidud sõidetud. 
Sõiduautod on samuti kõigi 
mugavustega, universaalk-
erega, 5- ja 7-kohalised.
Lisaks on meilt võimalik tell-
ida ka auto koos juhiga. Olgu 
tegemist siis tüdrukuteõhtu, 
peole mineku või ka näiteks 
välismaale sõiduga, kus 

oleks vaja autot koos juhiga. 
Meie autojuht viib teid soov-
itud sihtpunkti, vajadusel 
ootab kliendi ära või tuleb 
järele, kui on vaja tagasi sõi-
ta.
Täpsemat infot saab küsida 
telefonil 5527977 või vaadata 
meie kodulehelt www.vil-
deautorent.ee

Vilde Autorent

Vilde Autorent – sobiv auto igaks sõiduks

kuvalt haiguslehel. Tööle-
pingu seadus annab võima-
luse tööleping üles öelda, kui 
töötaja ei ole pikka aega ehk 
eelduslikult neli kuud tulnud 
toime tööülesannete täitmi-
sega. Neljakuuline periood 
võib olla järjestikku või sum-
meeritud näiteks kalend-

riaastas. Kui pikaajaline töö-
võimetus häirib oluliselt töö-
andja töökorraldust ja ma-
jandustegevust, on tal õigus 
tööleping üles öelda tööle-
pingu seaduse § 88 lg 1 p 1 
alusel. Seda tingimusel, et 
tööandjal ei ole töötajale 
teist tervisele sobivat tööd 
anda. Tööajale teatatakse 
töölepingu ülesütlemisest 
mõistliku ajaga ette.
Kindlasti ei saa tööandja ega 
keegi teine isik nõuda tööta-
jalt töölt lahkumist omal 
soovil ega sundida töötajat 
nõustuma töölepingu lõppe-
misega poolte kokkuleppel. 
Korraline ülesütlemine (TLS 
§ 85) on töötajapoolne le-
pingu ülesütlemine ja võib 
aset leida üksnes töötaja va-
ba tahte olemasolul. Töö-

andjal ei ole selleks õigust 
(TLS § 85 lg 5). Kui töösuhte 
lõpetamise algatajaks on 
tööandja, on ta kohustatud 
esitama töötajale ülesütle-
misavalduse, milles on näi-
datud töölepingu lõppemise 
põhjus. 
Töötuskindlustushüvitisele 
on töötajal õigus siis, kui 
tööleping temaga lõppeb 
erakorralise ülesütlemisega, 
v.a kui aluseks on TLS § 88 lg 
1 punktides 3-8 sätestatud 
töötaja süüline käitumine, 
samuti ei ole töötajal õigus 
hüvitisele siis, kui ta ütleb 
töölepingu üles korraliselt 
ehk omal soovil või tööle-
ping lõppeb poolte kokku-
leppel TLS § 79 alusel.

Kuulutaja
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Hillar Kohv

Ervin Lillepea on välja and-
nud kolm heliplaati ning 
loodab, et lähitulevik toob 
neljandagi. Tänavu oktoob-
ris osaleb ta galakontser-
disarjas „Kõik roosid ma kin-
giksin sulle“.

Ervin Lillepea, kelleks unis-
tasite saada lapsepõlves?
Olen pärit Tallinnast. Nagu 
paljud väikesed poisid, taht-
sin saada autojuhiks, aga 
läks teisiti.
Õppisin Tallinna 28. 8-klassi-
lises koolis ning Tallinna 32. 
Keskkoolis, seejärel Eesti 
Riikliku Filharmoonia 
Estraadistuudio lauluerialal, 
Tallinna Pedagoogilises Ins-
tituudis, Tallinna Pedagoogi-
lises Seminaris noorsootööd, 
Tallinna Ülikoolis ja EELK 

Kui kaheksakümnen-
datel osalenuks Eesti 
Eurovisioonil, siis hää-
letanuks publik võist-
lema ilmselt Ervin Lil-
lepea, kelle koos Siiri 
Känd-Ashileviga esita-
tud „Tule, õeke“ saavu-
tas ülima populaarsu-
se.

Foto: Hillar Kohv

Estonia teater asutati 1906. 
aastal. “Estonia” on olnud 
kord jutumärkide vahel, siis 
sealt välja tulnud ja saanud 
Estonia Rahvusooperiks. Va-
na estoonlane Paul Pinna 
kirjutab oma mälestustes, et 
kuigi me töötame nüüd uues 
majas, oli see vana Estonia, 
kus kord alustati, tema jaoks 
kõik - koos primitiivsete gar-
deroobide ja haiseva WCga. 
Mis kinnitab veel kord sellele 
põlvkonnale omast pühen-
dumist. 
Kuid ka pärast Teist maail-
masõda varemetest kerki-
nud teatrimajas, mis oli 
klantsitum, jäi alles boheem-
laslik suhtumine.
Arne Mikk, kes on Estona 
teatri katuse all üle poole sa-
jandi lavastajana töötanud, 

Estonia teater  108
16. septembril on Esto-
nia teatril 108. sünni-
päev. Taastatakse vana 
head traditsiooni igal 
aastal kokku saada, et 
ühiseid hetki meenuta-
da. Õhtul kell kuus toi-
mub estoonlaste pidu-
lik vastuvõtt teatri Val-
ges ja Sinises saalis 
ning kell seitse vaada-
takse ooperi “Rinaldo” 
peaproovi.

Marvi Taggo

räägib, et sel ajal, kui tema 
teatrisse tuli, kõndisid seal 
veel legendaarsed Betty 
Kuuskemaa, Olga Mikk-Krull 
ja teised. Karl Ots oli ta gar-
deroobikaaslane. „Kes teat-
risse tuleb, see sinna ka 
jääb,“ on Mikk veendunud. 
„Ja kes teatris töötab, peab 
teatrit armastama. Teisiti po-
le see mõeldav. Mäletan, kui-
das ükskord, kui kostüümid 
veel valmis ei olnud, tuli ko-
gu teatri personal appi nöö-
pe ette õmblema. Raamatu-
pidajad ka. Mitte nii, et pole 
minu töö ja tegelen ainult 
ühe asjaga.“
Iga teater loob midagi uut ja 
kaotab vahel midagi. Juba 
Panso ütles, et ega uus teater 
ole parem kui vana, aga ta on 
teistsugune.
Helgi Sallo on nüüdseks juba 
pool sajandit Estona teatris-
se sisse kirjutatud. Seda, et 
Helgi Sallo oli kunagi Pipi 
Pikksukk, ei usu aga ükski 
noor teatrivaataja, kes on 
näinud „Õnne tänava“ Al-
mat. 
Kontsertmeister Viive Er-
nesaks oli Helgi Sallo talendi 
sünni juures ja teab rääkida, 
et kui noor Eri Klas tol ajal 
kokaplika ametit pidanud 
Sallo „West Side Storysse“ 
tõi, et võtnud Panso seda 
kuulda ja lõi lamenti: Maria 
peab olema lavakast. Klas ei 

andnud järele ja sisistanud 
läbi hammaste, et „lavakad“ 
ei pea viisi. Aga kui kokakoo-
li tagasihidlik plika suure 
kunstinõukogu ette tuli ja 
laulma hakkas, jäid kõigil 
suud lahti. 
Kui Estonia lavastaja Paul 
Mägi otsis „Viini vere“ jaoks 
uut värsket verd, tundis Viive 
Ernesaks, et nüüd on paras 
moment Helgi ette torgata. 
Paul Mägil polnud huvi ega 
usku, ütles: see plika ju nii 
uimane. Aga proovis siiski ja 
paari minutiga tegi Helgi la-
val nii puhta töö, et mitte 
keegi enam tema kõrvale la-
vale ei mahtunud. 
Helgi ise arvab, et tema suur 
õnn ja vedamine oli, et just 
sobival ajal hakati teatris 
mängima muusikale. Kui ta 
oleks jäänud ainult opereti 
peale subrette mängimama, 
oleks ta end ammu ammen-
danud ja Estoniast ära läi-
nud. 
Nüüd on rahvusooperi laul-
jad õnnega koos, et Helgi on 
näitejuht. Ja kui noortel mõ-
nikord jaksust puudu tuleb, 
on Helgi abi ja nõuga kohe 
olemas.

Pärn püüdis kollase 
mantliga estoonlasi.
Endine tuntud-teada es-
toonlane, asendamatu fraki-
kandja Endel Pärn on Esto-

nia teatris üle elanud mitu 
direktorit. „Teater on kole 
lihtne,“ on Pärn öelnud. 
„Tunnen teatri direktorit, 
kes, kui teatrisse tulin, oli 
asedirektor. Siis sai direkto-
riks. Lõpuks läks pensionile 
ja sai pensionäriks. Aga mina 
olen ikka ainult näitleja.“
Kui Pärnast rääkida, ilmuvad 
platsi kohe anekdootlikud 
lood ja teod. Ja ei võinud iial 
teada, kas ta rääkis oma jutte 
tõsiselt või provotseeris. 
Nagu Pärn ei väsinud nalja 
tegemast, ei tüdinud teised 
sellest rääkimast. Pärnal ol-
nud varuks 333 vigurit. Kui ta 
Vanemuisest tuli, oli tal 
proovides alati seljas kollane 
põõnaga kitel. See kittel oli 
tehtud riidest ja nägi välja 
nagu mantel. Ise kinnitas, et 
see on Vanemuise prooviriie-
tus. Kuna keegi proovides 
kitleid ei kandnud, eraldus 
kollases kitlis Pärn kohe erk-
salt ja silmatorkavalt, mis 
nähtavasti oligi eesmärk. 
Hiljem, kui Helend Peebule 
kollasest kitlist rääkisin, ei 
teadnud ka tema, et Vane-
muise teatris keegi ilmaski, 
kaasa arvatud Pärn, oleks 
kollases kitlis midagi proovi-
nud või seda proovis kand-
nud. Nähtavasti püüdis Pärn 
oma kollase kitliga lihtsalt 
estoonlaste tähelepanu.
Kui Võrus sündinud Väino 

Puura Estoniasse tuli, imes-
tas ta, et fraki all ei kantud 
särki ja olid ainult rinnaesine 
ja mansetid.

Estonia ja dirigendid
Estonia on olnud väike tea-
ter, aga just nii suur, et teatri-
loost mitte kaduda. Olene-
mata sellest, milline oli aeg 
akna taga -  sotsialism või 
varakapitalism. 
Kunagi oli Estonia teatris 
kaks peremeest: Neeme Järvi 
ja Eri Klas. Kas seda oli palju 
või vähe? Kuidas võtta! Loo-
mingu jaoks pole teatris ku-
nagi midagi ülearu palju, 
tarkade sõnade ja retseptide 
jaoks, kuidas teatrit teha, 
alati vähe. Sest teater on kee-
ruline paik, kus ei lohuta end 
mõttega, et kõik laabub töö 
ja usinusega. Rüga tööd kui 
palju tahes, usinusega ei köi-
da kedagi. 
Neeme Järvi ja Eri Klas val-
dasid nn teatrikeelt. Maail-
mas on ju häid dirigente, kes 
hiilgavad oma tehnikaga, 
aga vähem teatridirigente, 
nemad on erandlik nähtus, 
omaette mõiste nagu inglise 
huumor. Neeme Järvi ja Eri 
Klas on kingitus mis tahes 
muusikateatrile. Need diri-
gendid on toonud teatrisse 
midagi niisugust, mida tei-
sed pole suutnud, tekitanud 
loomingulise õhkkonna, mi-

da teatri kollektiiv tunnetas 
ja publik ei unusta. 
Mis tähendab, et ainuüksi 
tehniliselt täiuslik dirigent 
polegi teatri kontekstis suu-
rim ime. On veel midagi. Jär-
vi ja Klas olid ka teatri pari-
mad artistid, ütlevad artistid. 
Aga häid dirigente-artiste on 
sama vähe kui häid maale ja 
kirjandust. Vahel kaotab 
laulja just etenduse käigus 
pea ja vastutus jääb dirigen-
di kanda, siis on Eri Klas na-
gu rallisõtja kaardilugeja, kes 
peab leidma varutee. Püüd-
ma laulja kinni.
Kui Neeme Järvi proovi tuli, 
laabus kõik nagu imejõul. 
Hakkas nagu taigen pärmi 
peal kerkima.
2009. aastal sai rahvusooper 
Estonia direktoriks Aivar 
Mäe. Kas vaim oli valmis? 
„Estonia ja estoonlane olid 
minu jaoks midagi suurt ja 
aukartustäratavat,“ vastas ta. 
„Tundsin, kuidas mu käed 
värisesid, kui esimest korda 
lavaruumi sisenesin. Aga ma 
ei läinud direktoriks, vaid 
läksin sinna tööd tegema. Pi-
dime juurde ehitama seda, 
mida meil ei olnud - proovi-
saale, orkestri harjutusruu-
me, aga hoidma alles ka seda 
vana, Georg Otsa hingatud 
õhku.“

kirjuta E
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Usuteaduse Instituudis. 
Koolide nimekiri tuli endale-
gi üllatuseks pikk. Oman ba-
kalaureuse- ja magistrikraa-
di. 
Laulmise vastu hakkasin hu-
vi tundma juba 7aastaselt.

Milline oli teie esimene laul, 
mis avalikult raadiost kõlas? 
See oli A. Oidi nim. laulu-
võistlusele minu enda kirju-
tatud „Hällilaul“ Ellen Niidu 
tekstile. Laul pälvis publiku 
auhinna.

Teie tuntuim laul on ilmselt 
„Tule, õeke“.
Ka selle laulu kirjutasin Oidi 
lauluvõistlusele, kus esitasin 
seda duetis Siiri Känd-Ashi-
leviga. Teksti leidsin ajale-
hest Sakala, orkestratsiooni 
kirjutas Kustas Kikerpuu. Li-
saks mulle ja Siirile aitasid 
laulu esitada ansambel Levi-
mo Kustas Kikerpuu juhatu-
sel ning  ansambel Laine. Ka 
see lugu pälvis publiku au-
hinna.

Meenutage palun mõnd põ-
nevat seika oma senistest 
esinemistest?
Igasuguseid juhtumisi ja sei-
ku, nii põnevaid kui nalja-
kaid, on ikka olnud, eriti 

veel, kui oled läbi aegade 
koos töötanud paljude muu-
sikute, näitlejate, sõnakunst-
nike ja humoristidega. Aga 
üht humoristlikku seika 
meenutaksin ühelt enda 
kontserdilt kümmekond aas-
tat tagasi ühes hooldekodus. 
Laulsin siis ilma mikrofoni ja 
võimenduseta, kitarri saatel. 
Olin saanud esitada avalau-
lu, kui üks väga soliidne ja 
juba aastates daam esime-
sest reast pöördus viisakalt 
minu poole, öeldes: „Noor-
mees, olge hea ja keerake see 
raadio natukene vaiksemaks, 
vähe vali on.“

Kui palju laule teie reper-
tuaaris on?
Laulud kirjutan põhiliselt 
ise. Ma pole neid kokku lu-
genud, sest neid on väga pal-
ju, omaloomingut on juba 
100 laulu ringis või rohkem-
gi. Lisaks veel spetsiaalselt 

estraadi- ja huumorieten-
duste jaoks kirjutatud laulud 
ning lasteetenduste laulud. 

Millistes ansamblites olete 
soleerinud?
Ansamblites Raster, Defitsiit 
ja Remark. Praegu tegutsen 
koos ansambliga Nonstop. 
Teen koostööd ka oma õe 
bändiga. 

Millal ja kus võib teid esine-
mas näha?
Suurematest kontsertidest, 
kus osalen, nimetaksin Val-
ga, Pärnu, Tartu ja Võru 
kontserdisaalides toimuvat 
oktoobrikuist galakonser-
disarja ,,Kõik roosid ma kin-
giksin sulle“.

Millist muusikat ise kuula-
te?
Mul ei ole lemmikuid, sest 
häid muusikuid ja lauljaid 
oli ja on nii palju, et raske 

oleks eelistusi teha. Aga noo-
rusaja lemmikuteks olid an-
samblid Abba ja Smokie, sa-
muti Deep Purple ja Led 
Zeppelin. Ma ei ole kunagi 
olnud eriti suur muusika-
kuulaja, võib-olla sellepä-
rast, et pea 40 aastat on 
muusika olnud minu töö 
ning laulmine igapäevane 
leib. Pean nentima, et minu 
muusikaline maitse on eri-
nevate muusikastiilide osas 
suhteliselt paindlik. 

Huvialad?
Oli sport, nüüd on vaid tugi-
toolisport TV vahendusel. 
Meeleldi vaatan kergejõus-
tikku, poksi ja jalgpalli. 

Teie perekond?
Abikaasa, kolm last – poeg ja 
kaks tütart - ning neli lap-
selast.

Kas teil on midagi ka süda-
mel, mida sooviksite ära 
öelda? 
Meil on kitsaskohti eetikas ja 
suhtlusvaldkonnas. Peaks 
olema rohkem inimesteva-
helist empaatiat, viisakust ja 
osavõtlikkust ning oskust 
teist kuulata - ühesõnaga 
rohkem armastust ja üks-
meelt.

Olen olnud orkestrant, Eesti Riikliku 
Filharmoonia artist, AS Meelejahutaja 
tegevdirektor, kultuuriasutuse juht ja 
ettevõtja kultuurialal.

Mis ameteid olete pidanud?

b laulud põhiliselt ise
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* Toodetel on müügipiirang ühe ostu kohta!
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!
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OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699. OÜ Oleg Grossi Talu Annikvere sigala ostab kokkuleppehinnaga 

KVALITEETSET SÖÖDATERAVILJA. Maksmine toimub peale vilja laboratoorset uuringut. Tel: 53 476 567.
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Elektra viiner
kg 

Profitroolid kohupiima-
kreemiga
kg 

2.98

9.88

H
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H
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Ploom
kg

Nektariin ja virsik
kg

Punane paprika
kg

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

0.58

0.74

1.08

2.68 2.48 4.48
3.34 2.98 5.88

Sardell
sealihast
kg 

Seljanka põhi
kg 

Kook Agnes
kg 

HEA
HIND

HEA
HIND

HEA
HIND

1.34

0.98

0.74

1.68

2.58

0.94

7.98

0.84

0.98
1.68

1.68 2.38 1.34

12.98

1.24

1.94

-42% -29% -30%

-39%

-32%

-49%

0.67 €/L 

3.27 €/kg 

1.48 €/L +0.08

3.17 €/kg 

3.44 €/L 0.25 €/tk 

4.80 €/kg 

1.31 €/L 

Viinamari
1kg

Multivitamiini-
nektar Gutta
Max 50%, 2L

Krabimaitselised pulgad
(jahutatud)
300g / Viciunai

Hele õlu Special 1807
5,2%, 0,5L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Kodune seljanka
530g / Salvest

Lauavein Luciente
al 12%, 0,75L  / 2 sorti
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Jogurt
1kg / 3 sorti
Tere

Geelkapslid Ariel
(32x35g) 1120g / 2 sorti

Marmelaadi-
kompvekid
Mari 175g
Kalev

WC puhastusvahend
Cillit Lemon
750ml

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10kg!

HEA
HIND

3.98 0.75 4.88 1.64
5.98 0.98 6.88 2.68

-33% -29% -39%

1.88 €/kg 6.56 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Forell Eesti (jahutatud)
1kg

Margariin
Voimix 60%,
400g

Piprakael
1kg

Hapukoor
20%, 500g
Tere

Kohv Paulig
Classic
250g

AINULT 5.09 AINULT 6.09 AINULT 7.09

PIIRATUD KOGUS! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

HEA
HIND

2.28

1.28

0.78 0.29

2.88

3.88

1.98

1.14 0.48

4.68

-41%

-35%

-32% -40%

-38%

11.64 €/kg 

4.15 €/kg 4.14 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10tk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

P/s vorst
Lahe
1kg

Tursamaks Neptun
(omas mahlas)
240g / 110g

Vürtsikilud Saare
250g / 188g

Keefir
Hellus
2,5%, 1kg
Tere

Singipirukas
70g

Einesink
1kg

Kohvikoor
200ml
Tere

Kohupiim
0,1%,
200g
2 sorti
Tere

AINULT 8.09

AINULT 10.09

AINULT 9.09

AINULT 11.09

AINULT 12.09

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp! * Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5krp!

0.54
0.88

-39%

1.35 €/kg 

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pk!

Kohuke
43g / 3 sorti
Tere

Pelmeenid
Economy
(külmutatud)
400g

AINULT 13.09

0.98
1.58

-38%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 5pdl!

Rapsiõli
1L

AINULT 14.09

2.74
4.88

-44%

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 3kg!

Seahakkliha
(jahutatud) 1kg

Küüslaugu-
ja juustu-sibula-
leivake
80g

* Tootel on müügipiirang ühe ostu kohta 10pk!

0.28
0.44

-36%

3.50 €/kg 

1.28
2.48

-48%

0.78
1.23

-37%

3.90 €/kg 
0.88

1.26
-30%

0.70 €/kg 

Laste sukkpüksid
(erinevad suurused)
1 paar

Koeratoit Teo
1250g / 2 sorti

PARIM HIND PARIM HIND

PARIM HIND

PARIM HIND

PARIM HIND

PARIM HIND

7.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: TURU KAUBAMAJA, Laada 16. Tel 324 4100; RAJA, Ilu pst 2. Tel 322 4360; LY, Vilde 6. Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a. Tel 322 3561; KUNGLA, Tallinna 13. Tel 322 3989; Kadrinas: Viru 9, Tel 325 5810; Tapal: TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1. Tel 327 0460; Haljalas: GEA, 

Võsu 5. Tel 325 1270; Kundas: Kasemäe 12. Tel 322 4700; Tamsalus: PILLE-RIIN, Tehnika 24. Tel 322 3925; Väike-Maarjas: Pikk 9. Tel 326 1140; Rakkes: Faehlmanni 38.  Tel 329 1356; Vinnis: EVE, Sõpruse 5. Tel 325 1550; Tobia külas Lepnal: ELEKTRA. Tel 322 4746; Ida-Virumaal: Kiviõlis: KEVAD, Keskpuiestee 33.

Tel 337 4500; Kohtla-Järvel: Outokumpu 13a. Tel 337 5000 ja KALEV, Kalevi 27. Tel 337 3530; Ahtmes: Estonia pst 30a. Tel  337 2880; Aseris: Tehase 23. Tel 337 3033; Iisakus: Tartu mnt 55. Tel 337 4000; Jõhvis: Tartu mnt 15a. Tel 33 63 200; Jõgevamaal: Jõgeval: Tähe 10a. Tel 776 2956;

Tallinnas: Lastekodu 14. Tel 653 4000; Tammsaare tee 93.  Tel 608 8201; Ehitajate tee 41. Tel 679 0666; Paasiku 2a. Tel 602 3000; Ümera 13a. Tel 603 6140; Endla 53. Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21. Tel 601 5733; Kari 3. Tel 609 8380; Majaka 28a. Tel 359 0712; Väike-Ameerika 6. Tel 646 3180; Järveotsa tee 35b.

Tel 6 098 222; Randvere tee 115. Tel 660 5060; Raplamaal: Kohilas: Viljandi mnt 3a. Tel 489 8030; Harjumaal: Haabneemes: Kaluri tee 3, Viimsi vald. Tel 600 3000; Kuusalus: Mäe 1. Tel 607 6000; Loksal: Rohuaia 6. Tel 600 9200; Maardus: Nurga 3. Tel 600 4654; Jüril: TAMMIKU, Aruküla tee 7. Tel 609 1630; Kehras: Kose mnt 7.

Tel 601 9770; Keilas: Piiri 5, Tel 609 9120; Paldiskis: Rae 26. Tel 658 1200; Järvamaal: Paides: Pikk 25. Tel 387 0007; Türil: Viljandi 13a. Tel 387 8880; Järva-Jaanis: Lai 23. Tel 385 3313; Koerus: Paide tee 2. Tel 389 7570; Pärnumaal: Vändras: Pärnu-Paide mnt 26. Tel 44 39 600. Tartumaal: Tartus: Soola 7. Tel 776 9802.
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Suitsusardell
juustuga
370g / Nõo
Lihatööstus 

Viiner Ehe (100% liha)
330g / Rannarootsi 

Mädarõigas Talu
180g 

Kartulikrõpsud
Lay´s Max
140g / 3 sorti 

Viinamarjanektar
Gutta Max
50%, 2L 

Viin Mernaya Na Moloke
40%, 0,7L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Pesuloputusvahend
Lenor Almond Oil
1L 

Nõo rulaad
(viilutatud)
135g / Nõo
Lihatööstus 

Suur Kodusai (viilutatud)
500g / Fazer 

Bolognese kaste
(kanafileega)
300g / Salvest 

Piimasegu pulber Tutteli
350g / 2 sorti (6-12 kuud ja 1+ aastat) 

Mineraalvesi Evian

Patarei Panasonic
LR03PPG/8B 
8tk

Pesupulber
Ariel Color
2,8kg 

Suitsujuustuvorst Lihakas
(liha 75%) 360g / Rakvere
Lihakombinaat 

Must vormileib
(viilutatud)
600g / Fazer 

Sarvesai Croissant Doub!e
(kakao- ja kookosetäidisega)
60g 

Lahustuv kakaojook
Brumi
150g

Aloe Vera jook
Aleo Natural
1,5L 

Kreempalsam Garnier
Moisture Match (normaalsele nahale)
50ml 

Niisked salvrätikud Pampers
Baby Wipes
aloe
64tk 

Plekieemaldusvahend
Vanish Oxy Action
500g 

Paneeritud pihvid
(jahutatud)
350g / Rakvere
Lihakombinaat 

Hollandi Leibjuust
(viilutatud)
150g 

Hommikusöök Kellogg´s
Frosties
250g

Aromatiseeritud vein
Martini Bianco
15%, 1L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Deodorant Lady Speed Stick
Invisible
45g 

Laste püksmähe Libero Up&Go
Unisex Maxi+
10-14kg
22tk 

Nõudepesuvahend
Sensitive Mayer
450ml

Järlepa kotlet
(jahutatud)
360g / Tallegg

Jogurtijook
Actimel
4x100g
3 sorti 

Küpsised Soolased
lusikakesed
200g / Laima 

Brändi Ibis XO
36%, 0,5L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Raseerija Gillette
Mach 3
(aluseta)
1tk 

Laste mähkmed Pampers
Active Baby Maxi 4 7-18kg
82tk

Klaaspindade
puhastusvahend
Clin Windows
500ml

Viiner Valga
Maks & Moorits
400g / Atria 

Piimatäidisega
biskviitkook Kinder
al 28g / 2 sorti

Kummikommid Haribo
al 175g / 3 sorti 

Mahl ja
nektar
Largo
1L / 4 sorti 

Viski Scottish Leader
40%, 0,2L 
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Viski Ballantine´s
Finest Scotch
40%, 0,7L
Tähelepanu! Tegemist on
alkoholiga. Alkohol võib
kahjustada Teie tervist.

Hambapasta Colgate Total
100ml

Plekieemaldi Ariel
Professional
(valgetele riietele)
1L

Tualettpaber Zewa Deluxe Pure White
8 rulli 
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KINNISVARA

• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Hind korteritel alates 
1000 eurost. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

•Müüa valmimisjärgus 1-3toalised 
korterid Pagusool . Hind alates 790 €/
m2. Tel 5665 8776, Airike
• Müüa väike korter Tallinnas Pae 23a. 
2/3, 16 m2, möbleeritud, kap.remont 
tehtud 2014. a maikuus. Hind 27 500 
€. Tel 5551 8067

• Müüa eriplaneeringuga korter 
Rakveres Aia tänaval. Hind 53 000 
€.  Info 5697 5217

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 600 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305
•  Müüa renoveer itud 1toaline 
ahiküttega korter Rakveres Pikal tn. 
Hel. õhtuti al. 18.30 5645 4294

• Müüa 1toaline korter Türil. Kõigi 
mugavustega, renoveeritud, väga 
soodsas asukohas. Tel 5294 787

• Müüa 2toaline korter (38,3 m2) 
Rakveres Küti 10. Keskküte, vesi. Hind 
20 000 €. Tel 5616 8881, Tamara
• Müüa 2toaline sanitaarremonti 
vajav korter Rakvere kesklinnas Laada 
tänaval. Hind 22 400 €. Tel 5342 2880
• Müüa 2toaline korter (toad eraldi, 
I korrus) Rakveres Kungla tn. Tel 5326 
9908
• Müüa 2toaline korralik ahi – ja 
elektriküttega korter renoveeritud 
majas Rakveres Ilu pst 6, 42 m2, II 
korrus, toad eraldi, soojustatud rõdu, 
boiler. Hea asukoht. Tel 5874 5469
• Müüa 2toaline korter Piiral Õhtu tn 
2 (53,4 m2). Hind kokkuleppel, otse 
omanikult. Tel 5307 6442
• Müüa 2toaline korter Lepnal 
Rakvere vallas. 48 m2, Rakvere linnast 
4 km. Hind 6500 €. Tel 5825 4063
• Müüa 2toaliseid kortereid Tamsalus 
Sääse 10. Odav, tule vaata ja tingi! Tel 
5551 8067
• Müüa 3toaline korter Rakveres. Hind 
kokkuleppel. Tel 5675 7465
• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter Lennuki tänaval ja remonti 
vajav 2toaline korter Sõmerul. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline  k.m. korter 
Sõmerul Astri tn (67,1 m2, II korrus, 
toad eraldi, rõdu, õhksoojuspump). 
Tel 5296 093, sirje008@hot.ee

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Kadrina vallas Lante külas. Hind 4500 
€. Tel 5627 4040
• Müüa 3toaline korter Tamsalus. Otse 
omanikult. Tel 5609 9277
• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Sääse 12 (3/5, 60 m2, vajab remonti). 
Hind 2100 €, tingi! Tel 5551 8067
• Müüa 3toaline korter Triigis. Tel 
5073 476
• Müüa remonti vajav keskküttega 
3toaline korter Vahakulmus. Soodsalt. 
Tel 5661 1028
•  Mü ü a  3 t o a l i n e  ko r t e r  Ta p a 
kesklinnas. Tel 5697 5317
• Müüa 3toaline korter Viru tänaval 
Kiviõlis, I korrus. Tel 5549 463
• Müüa või anda üürile 4toaline korter 
Haljalas. Üür 200 € +kommunaalkulud, 
ettemaks 250 €. Tel 5569 7833
•  M ü ü a  v a l m i m i s j ä r g u s 
ridaelamukorter Rakveres Tedre 
tn 12. Hind alates 44 000 €. Tel 5665 
8776, Airike
• Omanik müüb V-Maarja lähedal 

PINDI KINNISVARA Vahendus  Hindamine  Korrashoid 
 Kindlustus  Juriidiline abiTuru plats 3, Rakvere  Tel: 32 77 100

Urmas Saarmets
maakler

Lääne-Virumaa/ Tallinn
511 0478

Helve Kesküla
maakler/hindaja

511 6466

Mare Aros
maakler

528 8670

Anu Veldre
maakler

501 3658

Merle Nagel
maakler/hindaja

58 003 648

AITAME MÜÜA 
KINNISVARA LÄÄNE-VIRUMAAL

2300 € + KÜvõlg 2800 € tel: 5013658 Anu 

MAJAOSA

Rakvere, Näituse, üp 96,4 m2, maja alu-
mine korrus H: 65 000 € tel.: 50 13 658 
Anu
Tamsalu v, Vajangu k, Kooli, üp 179 m2, 
krunt 1600 m2, paariselamu H: 19 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu v, Vajangu k, Pärna tn, üp 153,5 
m2, krunt 1284 m2, H: 18 000 € tel: 51 
16 466 Helve

Rakvere, Veski, üp 168 m2, krunt 710 m2, 
2k, 5 tuba. H:75 000 € tel: 5116 466 Helve
Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, krunt 
1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 88 670, Mare 
Rakvere v, Eesküla k, üp 77 m2, krunt 
4872 m2, H: 50 800 €, tel. 52 88 670 Mare 
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2, kõrvalh, H: 22 000 € tel: 5800 36 
48 Merle 
Sõmeru v, Varudi-Vanaküla k, krunt 
11 727 m2, üp 104,6 m2, kõrvalh, puur-
kaev, H: 16 000 € tel: 58 00 36 48 Merle 
Vinni v, Roela al, Allika tn, üp 80 m2, krunt 
2600 m2, H: 45 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vihula v, Eisma k, üp 157,5 m2, krunt 
2834 m2, suvila, H: 95 550 € tel: 58 0036 
48 Merle
Vinni alevik, Metsa tn, krunt 3147m2, üp 
151,6 m2 H:97 000€ tel 52 88 670 Mare 
Vinni v, Vetiku k, üp 123,3 m2, krunt 4400 
m2, , saun H: 49 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, üp 
61,6 m2, rah seisuk, H 15 900 € tel: 51 
16 466 Helve
Rakvere v, Eesküla k, krunt 19437 m2, üp 
112,1 m2, kõrvalh, H 46 000 € Tingi! tel: 
51 16 466 Helve
Vihula v, Annikvere k, üp 130 m2, krunt 
2966 m2, eksklusiivne hoone! H: 79 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Laekvere v, Rahkla k, üp 66,9 m2, krunt 
5546 m2, saun H: 20 000 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, üp 
93,4 m2 H:22 000 € tel 58 00 36 48 Merle
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 m2, üp 
109,7 m2 H:45 000 € tel 5800 3648 Merle
Rakvere, J Kunderi, üp 112,8 m2, krunt 
1068 m2,7 tuba H: 39 800 € tel: 58 00 36 
48 Merle
Tapa, Väike 25, 66 m2, krunt 600 m2, H: 
25 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Vahakulmu k, krunt 1 ha, H: 13 
000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Rägavere k, krunt 3 ha, H: 18 000 
€ tel: 51 10 478 Urmas
Tapa v, Karkuse k, krunt 0,53 ha, üp 
117m2, H: 18 000 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Koidu tn, k 911 m2, H: 46 000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kolde tn 7, krunt 1194 ha, üp 
300m2, H: 39 000 € tel: 51 10 478 Urmas 
Tapa, Virve tn, krunt 1953 m2, H: 29 000 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Vihula v, Võsu al, üp 39,9 m2, krunt 754 
m2, suvila, H: 29 000 € tel: 58 0036 48 
Merle

Rakvere, Näituse tn, krunt 1203 m2, saun, 
kuur, kaev H: 19 000 € tel: 58 00 36 48 
Merle
Rakvere, Räägu tn 23, krunt 880 m2, , 
kat. tunnus 66301:015:0036, 19 100 €, tel. 
52 88 670 Mare 
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, 
66301:014:0180, H: 29 400 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 9000 
m2, 88703:003:0263, H: 40 000 €, tel 52 
88 670 Mare 
Vihula vald, Toolse küla, elamumaa 5801 
m2, 88703:003:0260, H: 20 000 €, tel. 52 
88 670 Mare 
Kadrina alevik, Luige 2, krunt 1346 m2, 
27305:003:0075, tel 52 88 670, Mare
Sõmeru v, Sõmeru al, krunt 1600 m2, H: 
19 000 € tel: 58 00 36 48 Merle
Viru-Nigula v, Mahu küla, krunt 14 347 
m2, merega piirnev kinnistu H 30 000 €, 
tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Koidu tn 42, üp 43,3 m2, II k, rõdu 
H: 4300 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 25,2 m2  H: 2500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Lembitu pst 16, 27m2, remonditud 
H: 4600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Õhtu pst, III k, 38m2, renoveeritud 
H: 5600 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Kesk n 12 , üp 42,5 m2, I k, rõdu 
H: 30 000 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere, Jaama tn. 19, I k. üp 36,6 m2, 
renov, H.21 700 €, tel 52 88 670 Mare 
Rakvere, Võidu 74, I k., üp,. 34,3 m2, re-
nov,  ahiküte H: 18 700 € tel. 52 88 670 
Mare.
Rakvere, Laada 8, IV k. H: 35 000 € tel: 
52 88 670 Mare
Rakvere, Saue 13, II k. Üp. 44 m2 H: 
19 500 € tel 5288 670 Mare 
Rakvere, Lennuki 4, üp 40m2, III k, H: 
14800 € tel: 51 10 478 Urmas
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, rõdu  H: 
9 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Loode 4, II k, üp 40,8 m2, reno-
veeritud  H: 6900 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 8500 € 
tel 52 88 670 Mare
Kunda,  Aia 2, III k, üp 39,1 m2  H: 510 € 
+ KÜ võlg 2000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 4, I k, üp 38,1 m2  H: 1700 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Pargi 8, I k, üp 36,4 m2  H: 5500 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Tapa v, Moe küla, 47,8 m2, II k, H: 2900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa,  Ülesõidu 6, 39 m2, II k, H: 5900 €  
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Põllu 1, V k, 42,2m2, H:6000 € tel: 
51 10 478 Urmas
Tapa, Jaama tn, II k, 40,2 m2, ahiküte 
H:8500 € tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Roheline 20a, III k, 38,2 m2, H: 
6800 € tel: 51 10 478 Urmas
Tamsalu, Ääsi tn 19, üp 49,1 m2, V k, rõ-
du. H:3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina v, Männi tee, II k, üp 53,8 m2, H: 
3400 € tel: 58 00 36 48 Merle
Väike-Maarja v, Triigi k, üp. 49,5 m2, I k 
H: 7300 € tel: 51 16 466 Helve

Rakvere,  Seminari 34, üp 63 m2, III k, re-
noveeritud H: 59 435 € tel: 52 88 670 Ma-
re
Rakvere,  Tallinna 16, üp 63 m2, II k H: 32 
500 € tel: 52 88 670 Mare 
Rakvere, Kunderi 2, üp 53 m2, II k., H: 
8900 €. tel: 51 10 478 Urmas 
Rakvere,  Lennuki 4 , IV k, üp 48,7 m2,  
H: 26 000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Kalda 16, II k, üp 62,5 m2, kamin  
H: 9500 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 12, IV k, üp 56 m2  H: 1300 
€ + KÜ võlg 3800 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Koidu 83, IV k, üp 61,1 m2  H: 
4760 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Tamsalu, Ääsi 17, üp 65,7 m2, II k, H: 
7990 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Kesk 12, üp 67,5 m2, I k, H: 9 
000 € tel: 51 16 466 Helve
Tamsalu, Ääsi tn 11, üp 62,5 m2, rõdu. H: 
3500 € tel: 51 16 466 Helve
Kadrina, Kalevipoja 10, üp 66,2 m2, V k, 
rõdu H: 15 000 € tel: 51 16 466 Helve
Vinni v,  Kiige 3, I k, üp 63,5m2,  H: 4500 
€ + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Tapa, Ülesõidu tn 6, I k, 48m2, H:3900 € 
tel: 51 10 478 Urmas
Tapa, Pikk tn 8, 57,5m2, H: 8500 € tel: 51 
10 478 Urmas

Kadrina v, Hulja al, Tõnismäe tee 19, üp 
79,2 m2, IV k H: 16 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Sõmeru v, Näpi al, Näpi tee 6, üp 62,3 
m2, II k, hea seisuk + garaaž H: 25 900 € 
tel: 51 16 466 Helve
Rakvere, Ussimäe, Pagusoo 5, üp 79,8 
m2, V k, kamin H: 43 000 € tel.: 50 13 658 
Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,6 m2, III k H: 
3200 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu 
Kunda, Koidu 83, üp 74,7 m2, V k H: 

Müüa 2toaline heas korras soe korter 
5-korrusel Rakveres, Kungla 7. Aknad ja uk-
sed vahetatud, korter maja keskel, trepiko-
da lukus, toimiv korteriühistu. Maja kõrval 
lasteaed, lähedal mänguplats. Linna keskus 
5 minu  jalutuskäigu kaugusel. Auto parki-
mine maja ees ja maja taga. HIND 29500 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa looduslikult kaunis paigas Laekvere 
vallas, Kaasiksaarel palkmaja kõrvalhoone-
tega jõe ääres. Krundi suurus on 19205 m2. 
Avijõgi läbib krun . Krundil veel palkidest 
ait ja puidust garaažihoone. Krunt kõrge-
haljastusega looduslikud puud, viljapuud ja 
marjapõõsad. Koht privaatne, kuid naabri-
test mi e väga kaugel. Sobiv koht inimese-
le, kes naudib rahu ja vaikust veevulinga. 
HIND 25000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa maja Rakveres, Vahtra tn, vajab re-
mon , palk ja täidissein (peal kivivooder), 
ahjuküte, saun, 200 l boiler, linna vesi ja ka-
nalisatsioon. Avar viljapuu aed, krunt 771 
m2. Tänavad asfalteeritud. HIND 56700 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Viru-Nigulas, Vasta külas, 1 korruse-
line heas korras krohvitud palkmaja kuhu 
on võimalik ka välja ehitada teine korrus, 
trepp valmis. Asub kaunis kohas, 9 km me-
reni. Osa maast on põllumaa, suur aed vil-
japuude ja marjapõõsastega, kõrvalhoo-
ned. Krundi suurus 29516 m2. HIND 29000 
EUR. Helista 55518067 Roza

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas, 
Võidu tn 39a esimesel korrusel äripind. So-
biv ruum kaupluseks, bürooks, teenindu-
seks või väiketootmiseks. Ruum sobib ka 
ümberehituseks korteriks. Muud pinnad 
majas on kasutusel elamispindadena. Ruu-
mi pindala on 53,4 m2. HIND 22000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Müüa vana talukoht Vana-Vinnis, maatu-
lundusmaa, sobib elamu ehituseks. Elektri 
liitumine, kü epuid umbes 500m3. Krundi 
suurus 6,1 ha. HIND 16000 EUR. Helista 
5530227

Müüa Pikk 54, vallimäe läheduses renovee-
ritud 2toaline ahikü ega korter. Korteri all 
võlvlaega kelder. Soojamüüri välja ehitami-
se võimalus kliendi omal soovil. Aknad va-
hetatud, korter väga heas korras ja korteri 
juurde kuulub renoveeritud puukuur. Tule 
ja vaata! HIND 33500 EUR. Helista 
53331805 Olev

Müüa Rakveres, Võidu 86, 2toaline muga-
vustega remon  vajav korter. Korteris ühes 
toas naturaalparke  põrand, aknad vahe-
tatud, vannituba uuendatud. Korteri juur-
de kuulub keldriboks. HIND 21500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa 2toaline avar ahikü ega korter Rak-
vere kesklinnas, Tallinna tn 6. Korter vajab 
renoveerimist, kuid korterisse on ehitatud 
juba uus ahi ja avar dušširuum koos wc-ga. 
Dušširuumis on põrandaküte. Maja ees 
avar hoov ja korteri juurde kuulub puukuur. 
HIND 19900 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa Rakvere kesklinnas Võimla 3, 1toali-
ne korter 4 korrusel. Korterisse soovikorral 
saab osa mööblist sisse jä a. Korteris on 
gaasiga köetav soojaveeboiler, puitpõran-
dad. Korteri juurde kuulub keldriboks. 
HIND SOODNE 12500 EUR. Helista 
56814899 Kerly

Müüa Vinni vallas Pajus  alevikus Linnu 7, 
3-toaline keskmises seisukorras möbleeri-
tud korter. Majas asub rahulikus piirkon-
nas, kauplus ja muud teenendusasutused 
läheduses. Korter maja keskel, võib ehitada 
mitmesugused kütmis viisid, gaas, elekter, 
õhksoojuspump. HIND 10000 EUR. Helista 
5530227

Müüa 2toaline korter Tamsalus, Ääsi 17. 
Korter renoveeritud ja väga ilus. Vannitoas 
ja wc-s on põrandaküte, aknad, uksed va-
hetatud, remont tehtud 2 aastat tagasi. 
Korteri juurde kuulub keldriboks, korteril 
avar rõdu, ümbrus roheline ja ilus. HIND 
9000 EUR. Helista 55518067 Roza

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

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

Galli Wölfert
maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Roza Ošlakova
maakler 
Tel 5551 8067
roza@virumaainvest.ee

Eino Vaher
maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

MÜÜA MAJAD

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA 
(MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).

ÄRIPIND

ELAMUMAA

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot
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• Soovin osta remonti vajava korteri või 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Soodsa pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500
• Otsin klientidele  2- ja 3toalist 
korterit  Tapa linnas, maja  Tapa 
linnas või vallas ning  1- või 2toalist 
keskküttega korterit Rakvere linnas. 
Kõik pakkumised on oodatud, tasuta 
konsultatsioon. Info tel 5110 478 või 
urmas.saarmets@pindi.ee
• Soovin osta remonti vajava 2-3toalise 
korteri Rakveres või lähiümbruses. 
Tel 5188 770
• Soovin osta maja Rakveres. Tel 5656 
4857
• Ostan uuema maja Rakvere linnas 
või lähiümbruses, otse omanikult. 
Pakkumised  e-mail: vaalmets@hot.ee. 
Kontakt: 5629 6583 Hannes. Helista ja 
tulen vaatama.
• Soovin osta krundi Rakveres. Tel 
5656 4857
• Soovin osta  r idaelamub oksi 
Rakveres või linna ääres. Tel 5134 941
• Ostan garaazhi Rakveres. Tel 5558 
8135

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

• Soovitakse üürida 1-3toalist korterit 
Tapa linnas. Tel 5110 478
• Soovin üürida 2toalist ahiküttega 
korterit Kadrinas või Huljal. Kiire. Tel 
5182 431
• Üürile anda k.m. korterist 1 tuba 
Rakveres. Tel 5686 9866
• Üürile anda suur 1toaline (41 m2) 
kaminaga korter Rakveres Pikk 37, 
II korrus. Hind 180 €. Tel 5034 972, 
info@ko.ee
• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter, 700 m turuplatsist. Korter 
remonditud, möbleeritud, WC- ja 
dushiruumiga, internet. Parkimine 
maja hoovis. Tel 5160 906
• Anda üürile 1toaline korter Sõmerul. 
Tel 5137 604
• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5133 068
• Veltsis soodsalt üürile anda 3toalisest 
korterist 2 tuba. Tel 5742 0668
• Üürile anda heas seisukorras 3toaline 
k.m korter Rakveres Võidu tn. 5/5. 220 
€ kuu + kom. kulud. Tel 5011 478
• Anda üürile 3toaline k.m. möbl. 
renov.  korter  (50 m2)  Rakvere 
südalinnas, hind 200 € + kom.maks. 
Tel 525 7566
• Üürile anda 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas. 220 € + k.kulud. Tel 5167 
447
• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 
1490
• Anda üürile väga heas korras suvila 
Eismal. www.kenriko.ee Tel 5083 305
• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee
•Müüa Audi A4 2000. a. Hind 1350 €. 
Tel 5190 1697
• Müüa BMW universaal 2003. a 110 
kW, turbodiisel 2,0, automaat. Tel 5333 
8400,  5806 1081
• Müüa Fiat Bravo 1,4i, ülevaatus 
ja kindlustus kehtib. Hind 550 €. Tel 
5028 156
• Müüa remonti vajav või varuosadeks 
Ford Galaxy 1,9D 2002. a. Tel 5054 488
• Müüa Hyundai Getz 1,3 2003. a, 
sinine met. Auto heas korras. Tel 
5174 193
• Müüa Land Rover Freelander 1,8B 
99. a, korralik auto. Hind 2600 €. Tel 
5113 414
• Müüa MB 814  madel-tentkast 
5,6x2,32x2,1, täismass 7,49, suur 
kabiin. Hind 4200 €. Tel 5553 6535
• Müüa  Opel Astra  1,6i 1998. a, 
tumekirss metallik, 5 ust, luukpära, 
uuem mudel. Sõiduk väga heas korras, 
omab ülevaatust 09.2015. Tel 5079 984

•  Veo- ja puksiirteenus, ostan 
autoromusid. Tel 5558 5956
• Ostame  igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame ARK-ist 
arvelt maha. Tel 5500 724

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID

Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

CHEVROLET BERETTA                 88
CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,5/3,3/3,0       -97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 00
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
UUS! CITROEN C5    2,0HDI         -04

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

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i           99-03
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD SIERRA sed                82-92
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
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   1,5I           94
HYUNDAI SONATA    2,0            94-97

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

UUS! MAZDA B2500             06
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
UUS! MAZDA 6 sed     2,0                    02

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

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

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
UUS! 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
UUS! 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
UUS! PEUGEOT BOXER    2,5TD     99
UUS! PEUGEOT 206 3ust  1,1       99
UUS! PEUGEOT 307 5 ust 2,0i        05
UUS! PEUGEOT 107 5 ust 1,0i           06
UUS! 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
UUS! 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 vario               -99
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Kaubikute,maasturite
ja sõiduautode REMONT

Me hoolitseme sinu neljara alise sõbra eest

KÜTTEPIHUSTITE  REMONT  -hooldus

KÜTTEPUMPADE REMONT  -hooldus

AUTOMAATKASTIDE REMONT

AUTOMAATKASTI ÕLIDE VAHETUS

AUTO DIAGNOSTIKA

*REMONT*HOOLDUS*REHVIVAHETUS*

VARUOSADE MÜÜK

-JÄRELMAKSU VÕIMALUS-

AM3 Autohooldus KÜTUSE 16a, RAKVERE

VAALA KESKUSE KÕRVAL
tel : 52 28 441 epost: autovahetus@gmail.com

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA REMONT JA 
TÄITMINETÄITMINE

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

• Soovin vahetada Rakvere kesklinnas 
3toalis e ahikütte ga korteri  (I 
korrus) maja vastu. Maja võib asuda 
linnast väljas. Korter korralik, avar, 
kommunaalarved väikesed. Tel 5677 
1277
• Vahetada 2 3toalist korterit maja 
vastu Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5372 5862

ridaelamuboksi (3 tuba, 2 korrust, 
ahiküte,  puukuur,  aiamaa koos 
aiamajaga, 4kohaline garaazh. Info 
5661 2039
• Müüa 2korruseline remonti vajav 
maja Rakveres. Tel 5169 731
• Müüa valmimisjärgus eramu 
Rakveres Linnuriigis. Hind 55 000 €. 
Tel 5665 8776, Airike

• Müüa väike maja suure aiaga 
Rakvere linna piiril, Sambliku 14. 
Suur garaaž ja saun. Hind 99 000 €. 
Info 5697 5217

• Müüa maja Rakveres. Tel 5570 990
• Lääne-Virumaal Laekvere alevi servas 
müüa talumaja kõrvalhoonetega. 
Krunt 3,65 ha, suur aed, privaatne ja 
ilus koht. Hind kokkuleppel. Info tel 
5333 0950 või 5209 958
• Müüa armas palkmajake Viru-
Jaagupi alevis. Krunt 650 m2, otse 
omanikult. Helista ja küsi lisa tel 
5079 984
• Müüa maja Viru-Jaagupis. Hind 18 
000 €. Tel 5529 619

• Müüa maja koos abihoonega 
Tamsalus Kandle 8. Hind 15 900 €. 
Lisainfo tel 5036 006, Sven

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948
• Müüa kinnistu. Eluruumi pind 30,8 
m2, köök, 2 tuba, ehitusalune pind 140 
m2, üldmaapind 7,67 ha, metsamaa 
2,95 ha, looduslik rohumaa 2,95 ha. 
Veekaev. 25 km Rakverest, 5 km Tapalt. 
Hind 35 000 €. Tel +372 5607 0116, 
epost estlud@gmail.com
• Müüa maja Vihulas. Tel 5814 3321
• Müüa väga heas korras suvila Eismal. 
Tel 5083 305. www.kenriko.ee

• Müüa Kadrinas elamumaa (1317 
m2). Kõrghaljastus, juurde toodud 
vesi, kanalisatsioon ja elekter. 
Lepingud kõik sõlmitud. Valmis 
ehitatud maja vundament, kaasa 
maja projekt. Tel 5530 227

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 990

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233

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

Tel  324  4090

AUTOKLIIMASEADMETE

TÄITMINE

HAAKEKONKSUDE

MÜÜK JA PAIGALDUS

Tel  324  4090

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Müüa Peugeot Partner 2009. a 74 000 
km. Olnud üks omanik. Tel 5115  648
• Müüa sõidukorras VAZ 06. Tel 5347 
2060
• Müüa Volkswagen Bora 1,6i bensiin 
1999. a. Sõiduk väga heas korras, 
ülevaatus ja kindlustus kehtivad. Hind 
mõistlik. Tel 5028 156
• Müüa VW Golf 4 1,9 diisel 74 kW, 
2004. a, sinine metallik. Kiire! Tel 
5533 835
• Müüa Volvo S40 1,9 turbodiisel, 2000. 
aasta, 4 ust, sedaan, must metallik, 
sõiduk üliökonoomne, väga heas 
korras, omab ülevaatust 10.2014. Hind 
soodne. Tel 5079 984
• Müüa varuosadeks: Ford Transit 
2,5D; Audi B4 2,0D 95. a; Shkoda 1,3B 
94. a; LT 31 2,4B; Ford Mondeo 1,6B; 
VW Passat diisel. Tel 5558 5956
• Müüa UAZ 3303 varuosad: kabiin, 
esisild, vahekast, radiaator ja muud 
jupid. Tel 5691 5810

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusika 
igale peole! Tel 5185 318
• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 9885
• Õhtujuht : estraadiprogramm, 
juubelid. Tel 5535 885
• Aitan detektoriga otsida kadunud 
autovõtmeid või kuldsõrmust. 
Detektori rent. Tel 5043 349
• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Rägavere 
tee 44 II korrusel. Helista juba täna tel 
+372 5512 053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee
• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697
• Kvaliteetne raamatupidamisteenus! 
Tel 5554 1191 www.websoft.ee
• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust  kokkuleppelistel 
tingimustel.  Tel 5568 6385
• TV- ja SAT.süsteemide müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee
•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T Vkomplektid .  Müük (l i isingu 
võimalus). Paigaldus. Konsultatsioon. 
Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 OÜ 
Mart Tali Kaubandus
•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

TEENUSED
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* Arvutite ja printerite 
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont

Kontoritehnika  Hoolduske-
skus

Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja 
planeerimine
* 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

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee

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

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

OÜ TENITO

EHITUSFIRMA WORCLY OÜ 
PAKUB KVALITEETSEID 

EHITUS JA 
PAIGALDUSTEENUSEID.

TEENUSED 
Katusetööd 
Kivi - ja plekk-katused 
Eramute ehitus ja remont 
Pui  assaadid ja pui  errassid 
Mi  e eluruumide ehitus 
Eramute renoveerimine

Kui Teil on plaanis 
lähitulevikus midagi ehitada, 

laiendada või 
nt. katust vahetada, 
siis meie fi rma tagab 

kindla kvaliteedi 
kooskõlastatud ajagraafi kus.

Worcly OÜ

Tel +372 527 8191
worcly@gmail.com
www.worcly.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

•  Õ m b l u s t e e n u s e d .  H i n n a d 
mõistlikud. Tel 50 606 303. Ene
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415
• Transport  ja kolimine  parima 
hinnaga. Tel 5695 6535
• Transporditeenus  kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2x2.35 
KJ 7200). Tel 513 2021
• Reisijate vedu  16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269
• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(furgoon 1,8 x 1,8 x 3,9, tagaluuk, 750 
kg). Tel 5557 8804
• Veoteenus Peugeot Boxeriga (3,3 x 
1,8 x 1,8). Tel 5557 1997

• Veoteenus kaubikuga (1,5 tonni). 
Takso tellimine (6 kohta). Tel 
5245 435

• Transporditeenus multilift kalluriga 
(mahakäivad, vahetatavad kastid - 6, 
13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 324 5761
• Teostan kolimisteenust Ford Transiti 
kaubikuga. Hinnad soodsad. Tel 5695 
6535
• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
•  T e o s t a n  t r a n s p o r d i -  j a 
kolimisteenust. Kuulutus ei aegu. Tel 
5628 9066
• Veo- ja tõsteteenus. Rakso Transport 
OÜ. Tel 5667 5947
• Prügiveoteenus, multilift kallur + 
mahakäivad vahetatavad kastid. Tel 
502 6761, 553 6188, 324 0707
• 5tonnise multilift konteineri 
rent, järelveetava kompressori 
rent  (5,4 kuupmeetrit minutis). 
Osutame teenust 5t kandevõimega 
kalluriga. Isotermiline paakauto 
8kuupmeetrilise paagiga (olemas 
toiduainete veoks mõeldud sertifi kaat) 
veab puhast vett. Vaata lisa kodulehelt 
www.fekaekspress.ee Info 5381 9930 
või info@fekaekspress.ee
• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri-  (T-
130, TD-75),  kopplaaduritööd. 
Treimis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus ei 
aegu! Tel 503 2269
•  Ve o t e e n u s  v ä i k e k a l l u r i g a , 
kandevõime 1,5 tonni või 4 ruumi 
küttepuid. Tel 5691 5810

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

•  T e o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
k a n a l i s a t s i o o n i  e h i t u s -  j a 
ühendustöid. Info tel +372 5607 
5275

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
kanalisatsioonitrassi ehitustöid. 
Müüme ja paigaldame septikuid 
ja reoveemahuteid. Pakume ka 
järelmaksu võimalust. Tehtud 
töödele garantii. Küsi pakkumist 
tel 5089 375

• Vesi, küte, kanalisatsioon. 
Hooldus, remont, ehitus. Tel 32 
441 03, 5850 1276

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Puksiirabi ja veoteenus. Tel 
5208 818

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511
• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised tööd. 
Tel 53324749

• 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 502 4944
• Teen kindakrohvi (korstnad, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee, tel 508 3305
• Pottsepatööd. Tel 5851 9785
•  Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, müürid. Tel 5552 8487, 
Vaiko
•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165
• Korstnapühkija. Tel 5560 4046
• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487
• Ehitame ja remondime aedasid ja 
jalgväravaid. Helista ja küsi lisa. Tel 
5661 2942

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

• “Süstime seinad soojaks” hingava 
termovahuga. Omame pikaajalist 
kogemust hoonete soojustamises. 
Therm OÜ, kontakt: www.therm.ee, 
info@therm.ee, Tel 5660 6010

•  Ta l v  t u l e k u l ,  v a h e t a m e , 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed, ahjud, pliidid. Teeme teie 
kodu korda. Kolimine, eramute 
ehitus ja renoveerimine. Helistage 
5278 191 ja töö saab tehtud

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979
• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee, tel 
5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Teeme ehitus-, remont-, lammutus- 
ja siseviimistlustöid (majad, saunad, 
korterid) eraisikutele, firmadele. 
Terrasside ja varikatuste ehitamine. 
Tel 5045 560
• Ehitusfi rma teeb üldehitus-, sise- ja 
välistöid. Eramute puitfassaadide 
soojustamine ja ehitamine. Tel 5349 
1627

•  A k e n d e - u s t e  r e m o n t-  j a 
hooldustööd, paigaldustööd, 
tihendite vahetus, reguleerimine 
jne. Tel 5116 641 www.servic.ee

• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Trimmerdamisteenus. Tel 5892 
7630

• Teeme mullafreesiga teie 
aiamaa talveks korda! Selg jääb 
terveks ja labidas sirgeks! Tel 5567 
5755

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

Lääne- ja Ida Virumaal. 
Levib maal ja linnas. 

Kuumakse alates 
6,50 eurost

Info ja tellimine 519 616 06
info@wifi net.ee
www.wifi net.ee

EHITUS

• EHITUSE PEATÖÖVÕTT
• ELAMUTE EHITUS
• ÄRI- JA TÖÖSTUS-
  HOONETE EHITUS
• HOONETE 
  RENOVEERIMINE
• OMANIKUJÄRELVALVE
• PROJEKTIJUHTIMINE
• DETAILPLANEERINGUD

Kõik tööd 
projektist teostuseni!

+372 501 7412
info@tarvaprojekt.ee
www.tarvaprojekt.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

Paigaldame:
fassaadiplaate
sokliplaate
rõdupiirdeid

Tel  511  0286

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

VÄIKEFIRMADELE
Tel (+372) 527 6062

genericoy@gmail.com

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

ERIKA TAKSO

RAKVERES

5803 8684

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

KODU             

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979
•  Ka s u t at u d  v ä ga  h e a s  k o r ra s 
elektriradiaatorid (Airelec, Atlantic), 
meeste / noorte UUS kevad-sügis-
talvejope  DE PUTA MADRE (S), 
rulluisud (tüdrukutele, poistele), 
t ä n av a ki v i d  ( K l o o s t r i ,  6  m 2 ) , 
hamstripuur, metallgaraazh, värava 
sepishinged. Tel 5104 147

• Müüa korralik nahkdiivanite 
kompl. (3+2, värvus tumeoranž). 
Hind 250 €. Tel 5296 093

• Odavalt müüa uus diivanvoodi 
( S o o m e  p ä r i t o l u )  j a  n a t . 
nahkpalitu (naiste, kapuutsiga), 
kunstkarusnahkne jope (mütsiga) 
ja kapuutsiga  2 kevad-sügismantlit 
(naiste). Kõigi suurus XL. Tel 5664 8311
• Müüa soodsalt kasutatud külmkapp 
Candy (kaheosaline) ning ära anda 
kasutatud elektriahi Miele. Tel 5803 
6005
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• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

• Müüa kuivad kütteklotsid  40L 
kottides. Ostes 100 tk transport Rakvere 
piires 40 km tasuta. 1 kott - 1,60 €. Tel  
5036 867
• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503
• Müüa lõhutud küttepuid, metsakuiv 
kuusk (50 cm) ja kask 40l võrkudes (2 €/
võrk). Ka väikesed kogused, transport 
Rakvere ümbruses tasuta. Telefon 
5873 2803
• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(kuivad ja toored). Tel 5192 4320

• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid 
5rm alustel ja võrkkottides (kask, 
sanglepp, saar, lehis või kuusk). 
Hind alates 3 eurost võrk. Toome 
puud riidas teie õue. Tel 5399 3702

• Müüa Rakveres kuivi pliidipuid 
(lepp) 40L kotis. 2 € kott. Tel 5567 
5755

• Müüa lõhutud küttepuud lahtiselt 
ja  võrkkottides.  Suurem kogus 
soodsamalt ja järjekorrata. Toome 
puud ise kohale. Hea hind! Tel 5046 111
• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 m3) 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5218 234
• Müüa küttepuid (lepp, 33 cm, 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163
• Müüa  küttepuud ehitusjäägist 
(kuiv seinapalk ja kuivad laudised). 
Võib suures koguses, saagimata või 
saetult kliendi soovil hind kokkuleppel 
kohapeal. Tel 5114 482
•  Mü ü a  k u i v i  kü t t e p u i d  4 0 L 
võrkkottides (lepp) 2 € kott. Rakvere 
piires transport tasuta. Tel 5843 4388

Kuulutused

www.kuulutaja.ee

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Firma ostab 
PALKI, 
PABERIPUUD ja 
KÜTTEPUUD. 
Tasu kohe! 
Transport meilt. 
Ostame ka 
RAIEÕIGUST 
(raielanke). 
Teeme 
METSARAIE 
KOMPLEKS-
TEENUST:
* saagimine 
* väljavedu
* autotransport.
Tel 527 4255

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618
www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

MÜÜA 

LÕHUTUD 
KÜTTEPUID 

(LEPP, KASK)
KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Hind al. 30 eur/rm
koos transpordiga.

Tel. 555 60 240

OÜ Viru Halud
MÜÜB

kvaliteetset
küttepuud.

Telefon 324 4240

E-R 9.30-17.00

L 9.30-14.00

RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS
RAKVERE Vilde 14
BUSSIJAAMA VASTAS

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD

SOODSA
HINNAGA

JALGRATTAD
(ühe ja kolme käiguga)

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Hiina rollerite, ATVde
ja krossikate remont

Suur valik laste
jalgrattaid

Suur valik laste
jalgrattaid

LASTE ATV-d
(hind alates 325 )€

LASTE ATV-d

OSTAME
kasutatud jalgrattaid,
rollereid, ATV-d, võrre

OSTAME

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan majapidamise likvideerimisel 
jäänud esemeid kila-kolani. Tel 5031 
849
•  O s t a n  v a n u  e e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, praeahju, 
okastraati. Tel 5031 849
•  O s t a n  i g a s u g u s t  k a t k i s t 
kodutehnikat ja vanametalli, vanu 
raamatuid, toidunõusid, mööblit. 
Tel 5673 8790
• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508
• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782
• Ostame hõbedat ja kulda igasugusel 
kujul. Kuld alates 17.00 €/gr. Hansa 
Antiik Pikk tn. 7 Rakveres, 324 0542

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Võin ka järele tulla ja tagasi tuua. 
Vajadusel käin ka kodus hooldamas. 
Tel 5394 2814
• Pakkuda ilusaid kassipoegi. Tel 
5543 596

• Ära anda tõukassi sugemetega 
haruldaselt ilusad kassipojad. Tel 
5685 8009

• Müüa kääbustaksi kutsikad. Info tel 
5279 486, 5236 420

• Seoses kolimisega ära anda õuekoer. 
Tel 5566 3604

•  Mü ü a  s a k s a  l a m b a k o e r a 
k u t s i k a d  ( s ü s i m u s t a d ) . 
Tõutunnistus, mikrokiip ja vaktsiin. 
Abi koolitamisel! Tel 5566 8377, 
http://www.estrellest.eu/2014/08/
estrellest-d-pesakond/

• Müüa saksa hiidküülikud. Tel 5305 
3227
• Seoses loomapidamise lõpetamisega 
müüa soodsalt 11 pealine lambakari.
KIIRE! Tel õhtuti al. 19.00 5332 4229

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Info tel 5059 151 või 5354 3002

• Müüa metsa- ja aasamett (5 €/kg). 
Tel 5190 4833

• Müüa mett  Rakvere lähedal 
asuvast külast. Mesi on pakendatud 
1,4- ja 0,7kg plastikämbritesse. 
Hind vastavalt 8 ja 4 eurot ämber. 
Rohkem infot 5340 8117

• Müüa kartulit “Gala”, vedu. Tel 
5141 338

• Müüa otra. Tel 5200 783

• Müüa otra, nisu ja jahu. Kohale 
toomise võimalus. Tel 5200 783

• Müüa heina. Hein on pallides. Tel 32 
53 549,  5451 7181

•  M ü ü a  k a r t u l i k a s t i d  ( 2 4 
t k ) ,  t e r a v i l j a t i g u  ( l ü h i k e ) , 
s õnnikulahutaja s õnnikulindi 
tähikhammasrattad. Tel 5292 661

• Müüa varsti lüpsmatulev mullikas. 
Tel 5804 1375

• Müüa kevadel sündinud liha-, naha- 
ja kääbusküülikud Koeru vallas. Tel  
5561 7442

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

• Ära anda hobuse sõnnikut Rakvere 
lähedal. Tel 5569 5633

• Müüa sõnnikut. Tel 5833 0153

• Müüa T-40 käivitusmootor 200 € ja 
sõiduauto haagis Zubrjonok 300 €. 
Piirkond Haljala. Tel 5836 4842

METS

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504
• Ostame kasvavat metsa ja raieõigust. 
Tel 5365 3504

EHITUS
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979
• Müüa saematerjali, voodri- ja 
põrandalauda. Tel 5089 215, www.
toomonu.ee

KÜTTEPUUD

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

Tsentrumi II korrusel
E-R 9-18

L 9-15
Naturaalnahast jalatsid
Meeste kingad suuruses 

40-50 

• Ostame 3m küttepuud. Tel 5365 3504

• Kiviõli kauplus ostab kartulit 
kohale toomisega. Tel 5569 4674

• Müüa uuem gaasipliit Candy, 
tööriistu ja muud. Tel 5333 9036
• Müüa meeste- ja naistejalgratas. Tel 
5096 395, 32 27 487
•  Mü ü a  t ä i s p u i d u s t  ku m m u t , 
gaasipliit ja 3 söögikappi (soodsalt). 
Tel 5566 9310
• Müüa pianiino. Tel 5887 6300
• Müüa akvaarium. Tel 5225 699
• Müüa saunavihad ja kaseluuad 
kohale toomisega 75 senti tk. Tel 5605 
3798

• Müün tunnel kasvuhooneid 
3x4m, karkass terasest ja kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 375 
€ Tel 5673 0411

ÜHENDUSKOHTADETA 
VIHMAVEERENNID

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ

www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

• Soovin osta mõistliku hinnaga 
B e l a r u s  t r a k t o r i l e  t o i m i v a t 
frontaallaadurit või traktorit koos 
frontaaliga. Tel 5210 513
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Lennuki 17, Rakveres
 Virumaa Varjupaigas 

ootavad kodu:

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, mänguasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 

fotod, postkaardid, kuld- ja 
hõbeesemeid, mündid, märgid, 

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

(vana turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Loe 
Kuulutajat 
interne  s

www.kuulutaja.ee

VANAVARA

• Ostan seisma jäänud esemeid - 
vanast naelast kuni mööblini. Tel 
5079 984
• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984
• Ostan vanu märke, silte, embleeme. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5079 984
• Filatelist realiseerib postmarkide 
temaatilisi sarju ja blokke üle 
maailma. Hinnad soodsad. Tel 5645 
0632

TEATED

• Meristo Õigusbüroo Tallinna 21 
Rakvere (II korrus). Tel 322 3930, 514 
1346
• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352
• JUUKSUR Rohuaia 21. Ootan uusi 
ja endisi kliente. Soodsad hinnad 
õpilastele! Tel 5342 5032, 32 23 506
• Naiskingsepp Rägavere 20 (Kungla 
nurgal). Avatud E, T, N 7.30 - 15.00, 
K 11.00 - 18.00. Kiirtöö! Info 5559 301
•  L ,  2 7 .  s e p t e m b r i l  k e l l  1 1 
psoriaasihaigete teabepäev Tapal 
Valve tn 30 Puuetega Inimeste Koda. 
Info 5662 7231, Marika

• Rakvere Spordihallis alates 7. 
septembrist pühapäeviti 14.30 
– 15.30 pilates rühmatreening, 
mis suunatud kõhu- ja seljalihaste 
tugevdamisele toetudes pilatese 
tehnikale. Info 5341 9372

MUUD

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

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

•  A L U M I I N I U M I S T 
KATUSEREDELID. Õhtuti tel 5289 418
•  Mü ü a  p l a t e s a a g ,  s e i n a k ä i , 
höövelpink (tera 30 cm),  met. 
lõikekmpl. + kaks hapnikuballooni. 
Tel 5279 486
• Müüa 12 a tegutsenud võlgadeta 
fi rma. Tel 5190 1697
• Soovin osta Elisa 3G netipulga. Tel 
5614 2951
• Müüa Rakveres jahipüss (Austria). 
püssi kaal 3,2 kg, sobib algajale 
jahimehele S.R20 kl V.R 222 (5,7 mm), 
optiline sihik pünatäpp 3x9x56. Ostja 
loaga. Tel 5386 6881

TUTVUS

• 70a härra soovib tutvuda 
daamiga, kellega olla koos 
elu lõpuni. KOOD 12

Erootikapood HOT LIPS
IGA NÄDAL 
UUS KAUP!

 
E-R 12.00-19.00

L 10.00-16.00

Rohuaia 21
I korrusel

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Miks kaitseingel kokku pani tiivad 
ja igavikku minna laskis Sul? 

TATJANA PALIK 

Sügav kaastunne omastele.
Hilda

Südamlik kaastunne Leenale ja Marinale 
kalli ema

TATJANA RUBANOVA (Palik)

surma puhul.

Tatjana, Zinaida ja Irina

Meie sügav kaastunne Kalevile perega 
kalli isa, vanaisa kaotuse puhul.

Perekond Laaspere

On tee, kust tagasi ei tulda…

Kallis Elvi, oleme sinuga,  kui saadad 
viimsele teekonnale oma kalli väimehe

 RAIVO LIIVI 

Kursusekaaslased Mõdriku 
3 C klassi päevilt 

Avaldame kaastunnet
Pillele perega

ISA

surma puhul.

Perekond Kampus ja Tartu

03.09.14a. leitud Tapa linnast isane 
koer, kiip puudub.

Varjupaik - 19.08.14 Virumaa varjupaiga 
juurde puu külge ke  maha jäetud isa-
ne koer.

Reibo - 04.08.14 Koeru vallast Väinjär-
velt leitud isane umbes kahe aastane 
sõbralik koer.

Nöpsu on 8 aastane armsa olemisega vah-
va isane koer. Loodame ,et leidub hea pe-
remees-või naine kes soovib kutsaga tut-
vust teha ja armastavat kodu pakkuda.

Heli on umbes 4 kuune kiisutüdruk, saa-
nud ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibis-
tatud ja kasutab ilus  liivakas .

Fa ma on 4 kuune kiisutüdruk, saanud 
ussirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibista-
tud ja kasutab ilus  liivakas .

Kare on 4 kuune kiisutüdruk, saanud us-
sirohtu, vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja kasutab ilus  liivakas .

Laika saabus meie juurde 14.05.14. Ta 
perenaine loovutas ta meile, kuna ei 

suutnud Laika suguse vallatu ja energili-
se kutsaga enam sammu pidada, seega 
pidaski paremaks kutsa meile tuua. 
Nüüd ootab Laika uut kodu, soovitavalt 
sellist kõrgema aiaga, kust niisama liht-
ne üle hüpata ei oleks, kuna vahel tuleb 
kutsale peale meeletu rännukihk. Kui 
see välja arvata, siis on Laika iga  tubli 
ja vahva koer, sobib nii seltsiliseks ja 
sõbraks kui ka koduvalvuriks, kuna os-
kab oma ilusa valju häälega ka haukuda. 
Laika on saanud kõik vajalikud vaktsi-
neerimised ja mikrokiibi.

Jass - Rakvere vallast, Levala külast oma-
nikuta jäänud isane koer, kelle hoolima-
tud omanikud hülgasid ja jätsid ke  otsa 
oma saatust ootama. Algul oli Jass veidi 
kuri, kuna kar s ja umbusaldas inimesi, 
oli ta ju eelnevalt halva kogemuse osali-
seks saanud. Kui talle söömise ajal ligi-
neda, et näiteks toitu juurde panna, siis 
urises ja näitas hambaid. Ent kuud möö-
dusid, ning ajapikku hakkas Jass meie 
seltskonnaga harjuma. Nüüd ei tee ta 
enam toidu andmise ajalgi teist nägu, 
vaid ootab kannatlikult, et ta kauss täis 
pandaks. Iseloomult on jass väga valla-
tu, eri  meeldivad talle pallid. Ta lausa 
armastab neid taga ajada. Tema käest 
siiski palli võtma minna ei tasu, sest see 
talle ei meeldi. Eelnevalt oli Jass ke -
koer, ent nüüd on ta õnneks aias lah -
selt, kuid ke  ega rihma siiski ei karda. 
Oma iseloomu poolest sobib Jass nii ko-
duvalvuriks kui ka niisama seltsiliseks, 
sest on väga hea ja suure südamega kut-
sa, kes inimestelt muud ei oota, kui ai-
nult seda et nad teda enam ei hülgaks.
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Fr. R. Kreutzwald sündis 26. 
detsembril 1803 Virumaal 
Kadrina kihelkonnas Jõepere 
mõisa pärisorjast kingsepa 
pojana. Vanemad olid poja 
sünni üle väga õnnelikud ja 
lootsid talle head tulevikku 
juba siis, kui poiss oli veel 
väga noor.
Tulevase kirjaniku ja Viru 
lauliku nooruspõlv möödus 
Kaarli mõisas Rakvere lähis-
tel. 1815. aastal vabastas tol-
lane mõisnik perekonna pä-
risorjusest.

Kooliteed
alustas Rakveres
Alghariduse omandas noo-
ruke Reinhold Rakvere sak-
sakeelses linnaalgkoolis, hil-
jem kreiskoolis. Õppeaine-
test huvitasid tulevast kirja-
meest nii saksa keel kui aja-
lugu. 1819. aasta algul pää-
ses Kreutzwald õpinguid jät-
kama Tallinna kreiskooli. Te-
mast sai plaanitava küla-
koolmeistrite seminari loo-
tustandev õpetajakanditaat. 
Lisaks õpitavatele ainetele 
sai ta suurepärase pedagoo-
gilise ettevalmistuse. 
1820. aastal suunati 
Kreutzwald tööle Tallinna 
Poeglaste Algkooli. Töö kõr-
valt jätkas ta ka ise õpinguid 
ja sooritas 1823. aastal edu-
kalt algkooliõpetaja eksami. 
1824.-1825. aastal töötas ta 
koduõpetajana Peterburis, 
olles samal ajal tihedas kirja-
vahetuses tolleaegse Viru-
maa haritlaskonnaga. Ta kir-
jutas: „Koolmeistri ameti 
kõrvalt mõtisklen ma ikka 
kodumaa peale ja tahan sel-
les osas kaasa rääkida, mis 
iganes minu võimuses ära 
teha on armsa kodumaa kul-
tuurielu edendamiseks. Olen 
siin eemal olles palju mõel-
nud, et iga endast lugupidav 
eestlane, kui ta seda maad 
kalliks peab, saab igas eesti 
asjas sõna võtta, olgu siis jut-
tude, luuletuste või riimlau-
lude kaudu.“
Just sellised sõnad seisavad 
rahvalauliku päevaraama-
tus, mida Kreutzwald väide-
tavalt pidas kuni oma elu-
päevade lõpuni. Päeviku va-
hel hoidis kirjamees ka oma 
tihedat kirjavahetust Koi-
dulaga. 
1826. aasta algul astus 
Kreutzwald Tartu Ülikooli ja 
temast sai arstiteaduskonna 
täieõiguslik üliõpilane. Tut-
vumine ja pikaaegne sõprus 

Viru laulik
Friedrich Reinhold Kreutzwald:
rännak tuntud kirjamehe radadel
Artiklisarja kolmandas osas tuleb juttu kirjame-
hest, kes paljudele eestlastele tuttav eelkõige 
rahvuseepose „Kalevipoeg“ loojana. Kuid kas ai-
nult? 

Karin Hansson

Fr.R. Faehlmanniga sai ot-
sustavaks verstapostiks 
Kreutzwaldi isamaaliste vaa-
dete kujunemisel, ennekõike 
tema sõnaosavuses ja rah-
vuslike ideede ning mõtte-
viisi arengus. Just ülikoolis 
õppides hakkas Kreutzwald 
hindama aatelisi vaatenurki.
Ta luges palju, armastas 
arutleda ja väidelda, töötles 
rahvamuistendeid ja muin-
asjutte. Kõike seda tegi ta 
õpingute kõrvalt.
Faehlmann toetas oma sõp-
ra kirjandustöös igati. Mõni-
kord kujunesid nende vest-
lused eesti keele ja kirjan-
dusloo üle nii pikaks, et 
Kreutzwaldil oli raskusi 
hommikul voodist tõusmise-
ga. Eriti tundis Kreutzwald 
huvi eesti murrete ja regivär-
si ajaloo vastu. Tema tähtsa-
mad luuletused on kogutud 
kogumikku „Viru lauliku lau-
lud“, mille esmatrükk ilmus 
1865. aastal. Sama aasta sü-
gisel kirjutab ta oma päeva-
raamatus järgmist: „Olen 
Maarjamaa kultuurielu üle 
nii ja naa järele mõelnud ja 
leian, et iga minu kaasmaa-
lane peaks koduloo mõtet 
sügaval oma südames kand-
ma. See on nagu kallihinna-
line aare, mida ma ei saa 
meie keele ilu tõttu mitte ära 
unustada. Kas mitte selle 
keele pärast üksi ei peaks 
meie eestlased head seisma 
ja juba selle tõttu oma kodu-
maaga kui ühes rütmis hin-
gama?“

Pidas
aktiivset kirjavahetust
Järgnevalt laienes 
Kreutzwaldi ning tema kui 
eesti rahvaluule- ja keele-
tundja maine ka kaugemate 
asjahuviliste ringkondadeni. 
Laialdane ja aktiivne kirjava-
hetus baltisaksa literaatide ja 
teadlastega Peterburis, Hel-
singis ja Berliinis aitasid tal 
veel enam süveneda rahva-
luulesse kui teadusharusse 
ja töödelda eestipäraseks 
paljud saksa päritoluga rah-
vajutud. Tuntumad neist jut-
tudest leiab kogumikust 
„Eesti Rahwa ennemuistsed 
jutud“.
1877. aastal varakevadel li-
sab ta oma päevaraamatusse 
sellised read: “Ma tunnen 
end kaasmaalastele kirjuta-
des nagu minu armas sõber 
Faehlmann, kes mulle ikka ja 
jälle kordas, et tõeline kirjan-

dus saab sündida üksnes sõ-
nade ja  hinge kaudu. See on 
kui sisemine laul, mis vajab 
minu sees vallapäästmist. 
Laulud sünnivad hinges. Ma 
võin selle kauni keele kõla 
kuulda, selles kirjutada ja ma 
olen õnnelik, kui saan seda 
teha oma rahva tarbeks.“
Pärast arstiametist vabane-
mist asus Kreutzwald elama 
Tartusse, kuid ka seal jätkas 
ta aktiivselt kirjutamisega. 
Kaastöölisena ajalehele „Sa-
kala“ toetas ta Carl Robert 
Jakobsoni isamaalisi ideid, 
kuid osalt vastasleeri tekita-
tud intriigide tõttu oli sunni-
tud peagi sellest ametist loo-
buma ja ajakirjandustööst 
veidikeseks eemale tõmbu-
ma. 
Nii taanduski ta 1881. aastal 
Jakobsoni mõttekaaslaste 
hulgast ja pühendus ainult 
kirjutamisele. Lisaks enne-
muistsete juttude töötlemi-
sele kirjutab ta luuletusi ko-
dust, vaesusest, kannatus-
test ja priiusesoovist selle 
sees. Kreutzwaldi sõnaloo-
mingus leiavad nüüd keskse 
koha rahvuslik valgustus, ko-
dulugu ja romantism.
Nii mitmeski oma luuletuses 
tõstab ta üles küsimuse, mil-
line on see eesti priiuse hind 
või milline tema nägu. 
Elu lõpuperioodil leiab 
Kreutzwald endas veel nii 
palju jõudu, et alustada uu-
rimustööd eesti murdesõna-
dest. Selles uurimuses toe-
tub ta Põhja-Eesti murdesõ-
nalisele luulekogumikule „ 

Rahunurme lilled II“, mis il-
mub 1875. aastal ja mis juba 
poole aasta möödudes on 
haritlaskonna hulgas üks ar-
mastatumaid luulekogusid.
Järjest halvenev tervis ja osa-
liselt ka vaimne kurnatus ei 
võimalda Kreutzwaldil aga 
alustatud uurimustööd lõpe-
tada. 1881. aasta lõpul kolib 
Kreutzwald oma väimehe 
Blumbergi juurde, lootes 
seal tervist parandada, kuid 
see ei õnnestu kuidagi. Kirja-
meest vaevad sagedased 
peavalud ja lihaskrambid 
nõrgestavad juba kurnatud 
organismi veelgi ja nii rau-
geb väärika kirjamehe elu-
ramm 25. augustil 1882. aas-
tal.

Viimne
puhkepaik Tartus
Vaid mõned päeva hiljem 
maetakse tuntud Viru laulik 
paljude austus- ja tänuaval-
duste saatel Tartu Raadi kal-
mistule. Rakveresse jääb kir-
ja- ja koolimeest meenuta-
ma temanimeline ausam-
mas.

„Elulõngal katkematu po-
le jada,
päev ei pea päevale kõnet 
ja hing
see kordki tahtvat puha-
ta...........“

(katkend luuletusest
„Elulõng“)

(Ettekanne Juhan Kunderi 
Seltsile 26. märtsil 2013)

Politseimuuseumis osavusrada
Laupäeval, 6. septembril avab politseimuuseum oma õuel 
vastvalminud takistusteraja, kus oma osavust saavad kat-
setada nii väikesed kui suured.
“Osavusrajal saab harjutada laskmist, tunnelis liugu lasta, 
mööda kaldteed üles ronida, poomil joosta ja palju muud 
ehk siis järele proovida kõike, mida politseiõppes ja ka 
-töös ette tuleb,” rääkis politseimuuseumi direktor And-
rus Eesmaa.
Osavusraja idee tekkis Eesmaa sõnul soovist laieneda 
muuseumi siseruumidest rohkem väljapoole. “See on vaid 
üks osa suuremast plaanist muuseumi õueala rohkem ka-
sutada ja tekitada sinna mõnus vaba aja veetmise koht.”
Laupäeval kell 12 lööb muuseum raja katsevõistlustega 
avatuks. Atraktsioone saavad katsetada paarisvõistlejad. 
“Ootame sõpru, vanemaid laste või lastelastega, klassi-
kaaslaseid - kõiki, kes tahavad raja kiirusrekordi püstitada 
ja võita ka auhindu,” ütles Eesmaa.
Osavusrada jääb avatuks kuni ilmastikutingimused seda 
võimaldavad.
SA Virumaa Muuseumid Eesti Politseimuuseum asub 
Rakveres, Tallinna tn.3.

Kallaste bussil lisapeatus Vetikul
Lääne-Viru Maavalitsus annab teada, et alates 1. sep-
tembrist peatub bussiliin nr 110 Rakvere – Tudu – Ranna-
pungerja – Mustvee – Kallaste ka Vetiku peatuses. Rakve-
rest väljub buss kell 20.20 (Raudteejaamast kell 20.15) 
ning jõuab Vetikule kell 20.26. Kallastelt Rakvere suunal 
hakkab buss sõitma kell 6.10, Vetikule jõuab kell 8.09 ning 
Rakveresse kell 8.17 (Raudteejaama kell 8.22). Liin on käi-
gus iga päev.

Maavalitsus austab kuldpulmapaare
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab aasta 
lõpus austamisürituse Lääne-Virumaa kuldpulmapaari-
dele, kel on täitunud või täitumas tänavu 50 abieluaastat, 
edastas maavalitsuse pressiteenistus.
Samuti on üritusele oodatud kõik need paarid, kel tänavu 
täitub 5-aastase sammuga kuldpulmadele järgnev pul-
ma-aastapäev.
Pikaajaliste abielupaaride austamisüritus korraldati Lää-
ne-Virumaal esmakordselt 2012. aastal. Tookord vastasid 
üleskutsele nii abielupaarid ise kui nende pereliikmed, 
kes oma vanemad või vanavanemad kirja panid ja kohale-
gi. Mullu osales kõnealusel üritusel 15 paari.
Tänavune tunnustamine toimub 28. novembril kell 14 
Rakvere Kolmainu kirikus. Oma osalemissoovi saab kuni 
15. oktoobrini edastada maavalitsusele telefonil 325 8001 
või e-posti teel info@laane-viru.maavalitsus.ee.

Pärna Animafilmifestival tuleb taas
Priit Pärna 3. Animafilmifestival toimub tänavu 13. ok-
toobrist 2. novembrini. Festivali kavas on seitse program-
mi – neli Eestist ja kolm välismaalt. Tavapäraselt toimuvad 
töötoad koolinoortele, lisaks viiakse läbi täiendkoolitus 
õpetajatele. Animafilmihuvilised saavad programmi nau-
tida nii maal kui ka merel.
Lisaks seitsmele uuele programmile üllatab tänavu PPAFF 
ka uute näitamiskohtadega, milleks on lisaks mullustele 
rongidele ka liinibussid ja laev.
“Eelmisel aastal edukaks kujunenud ja maailmas esma-
kordselt rongides toimunud alafestival “rongianimat-
sioon” andis hea võimaluse alternatiivsete näitamiskohta-
dega edasi eksperimenteerida,” ütles PPAFF 2014 peakor-
raldaja Indrek Jurtšenko.
Täisprogramme saab tänavu vaadata Tapa Kultuurikojas 
ja Tartus Genialistide Klubis, eriprogramme näidatakse 
rohkem kui kümnes erinevas kultuuri- ja koolimajas üle 
Eesti.
Esimest korda toimub PPAFFil rahvusvaheline konkurss 
üliõpilastele, millest hetkeseisuga võtavad osa animat-
sioonitudengid neljast riigist: Eestist, Šveitsist, Jaapanist 
ja Norrast. Konkurss toimub 24. oktoobril Tallinnas ja hil-
jem osaliselt ka Tartus.
Alafestivali “militaaranimatsioon” raames toimub ka tä-
navu tasuta koolitus 1. Jalaväebrigaadi ajateenijatele. Nii 
1. kui ka 2. Jalaväebrigaadis näidatakse ajateenijatele fes-
tivali programme. 
Tapa Gümnaasiumis pakub PPAFF koostöös MTÜ Nuku-
filmi Lastestuudioga 14.–16. oktoobrini lastele ja kooli-
noortele tasuta animatsioonikoolitust ning 24.–25. ok-
toobril esmakordselt õpetajate täiendkoolitust „Animat-
sioon loovusõppes“. 

Kuulutaja
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Omapärase stsenaariumiga 
mängus võitis Rakvere JK 
Tarvas Eesti esiliiga jalgpalli-
meistrivõistlustel võõrsil FC 
Kuressaare 5:1. Kohtumises 
määrati kolm penaltit, mil-
lest üks läks kordamisele.
Nagu mitmel korral varemgi, 
tuleb tõdeda, et JK Tarva 
mäng kõigub tänavu kui 
Läänemere lained. Tabelis 
endast kõrgemal asuvate 
meeskondade vastu suude-
takse hästi mängida ja neilt 
on nopitud nii mõnigi väär-
tuslik punkt, samas komista-
takse autsaiderite otsa. Üht-
lasi tähendab see seda, et kui 
meeskondadel on pidada 
jäänud 9-10 kohtumist, on 
seis jätkuvalt segane: seits-
mendal kohal asuv JK Tarvas 
omab teoreetiliselt isegi veel 
võimalust tõusta meistrilii-
gasse, kuid mitte vähemteo-
reetiline pole oht esiliiga 
A-tasandilt välja langeda.
Kohtumine FC Kuressaarega 
oli sündmusterohke. Kait-
sesse surutud JK Tarvas soo-
ritas 22. mänguminutil kiire 
vasturünnaku, mille saarla-

sed trahvikastis punase 
kaardi vääriliselt maha võt-
sid. Rainer Võsaste põrutas 
penalti võrku, kuid siis ilm-
nes harva nähtav seik: koh-
tunik oli loa penaltit lüüa 
andnud liiga vara - punase 
kaardi saanud FC Kuressaare 
mängija polnud veel välja-
kult lahkunud – ja trahvilöök 
läks kordamisele. Võsaste ei 
eksinud ka korduslöögil.
Loetud minutid hiljem tee-
nis penalti Kuressaare, kuid 
löök läks posti. Veel viis mi-
nutit hiljem puhus kohtunik 
taas vilet ja näitas jälle pe-
naltipunktile – rakverlaste 
Karel Saar tõmmati nurga-
löögijärgses olukorras trah-
vikastis pikali.
Sel korral läks JK Tarva eest 
penaltit lööma Alari Auna-
puu, kuid vastaste värava-
vaht suutis end palli teele et-
te sättida. Värav ei jäänud 
siiski sündimata, sest tagasi 
põrkunud palli juures oli esi-
mesena Aunapuu ise. Seega 
oli kohtumise 35. minutiks 
löödud penaltit juba neli 
korda, kuid tablooväärist oli 

Rakverele tulnud 2 ja Kures-
saarele 0.
Avapoolaja lõpuminuteil 
kaotas Kuressaare vigastuse 
tõttu ühe oma olulistest 
kaitsjatest.
Teisel poolajal hakkas tunda 
andma rakverlaste arvuline 
ülekaal. Saarlased suutsid 
küll kaotusseisu 1:2le vähen-
dada, kuid Sergei Akimov, 
Rauno Valk ja Toomas Kiis 
lõpetasid võõrustajate loo-
tused.
Järgmises voorus (toimub 
12. septembril) kohtub Rak-
vere JK Tarvas uuesti FC Ku-
ressaarega. 
20. augustil toimunud koh-
tumine Viljandiga (JK Tarvas 
kaotas 1:4) läks rakverlastele 
kalliks maksma veel teiselgi 
moel: mängijate kraaklemist 
ja tõuklemist väljakul hindas 
kohtunik sündmuskohal pu-
naste kaartidega, kuid hil-
jem määrati JK Tarva mängi-
jale Henri Hangule vastase 
löömise eest mängukeeld 
kuni hooaja lõpuni.

Aivar Ojaperv

Kuressaare ja JK Tarva
mängus löödi neli korda penaltit

Meistriliiga hooajaks valmis-
tuvad SK Tapa käsipallurid 
osalesid heatasemelisel 
kontrollturniiril, kus pidid 
leppima küll viimase koha-
ga, kuid samas anti pea kõi-
gile vastastele korralik la-

hing. Rahvusvahelise käsi-
palliturniiri Tallinn Cup 2014 
võitis Põlva Serviti Kehra ja 
Viimsi ees.
Alagrupiturniiril kaotas SK 
Tapa Arukülale 15:16, Au-
dentesele 18:21, St Peterbur-

gi järelkasvumeeskonnale 
21:28 ja HC Kehra Horizon 
Pulp&Paper`ile 24:30.

Kuulutaja

Tapa käsipallurid
osalesid kontrollturniiril

Jakon Ehitus korraldab Lää-
ne-Viru maakonna tänava-
korvpallihooaja lõpuvõistlu-
sena eeloleval laupäeval, 6. 
septembril algusega kell 11 
Porkuni Kooli välisväljakutel 
3x3 tänavakorvpalliturniiri. 
Peaauhinnaks võitjatele on 
talvekartulid.

Jõuproovile oodatakse osa-
lema täiskasvanute võist-
kondi, turniiri ladusamaks 
organiseerimiseks on vajalik 
eelregistreerimine. Võist-
kondi saab kirja panna ja 
täiendavat infot hankida 
e-posti aadressil margus_
martin@hotmail.com või te-

lefonil 517 6237.
Oma abikäe ulatavad ja au-
hinnalaua eest kannavad 
hoolt Jakon Ehitus, Tamsalu 
Vald, Talukartul, ToRe Autod, 
Päts Pitsakohvik.

Margus Martin

Porkuni tänavakossu
võitja lahkub talvekartulitega

Kaohsiungis (Taiwan) toi-
munud sumo MMil võitis 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
õpilane Toomas Braun (pildil 
paremal) juunioride vanu-
seklassi (U18) absoluutkate-
goorias pronksmedali, mis 
on eestlaste 172. medal su-
mo MMidelt ja EMidelt ala-
tes 1995. aastast, mil Eesti 
selle spordiala tiitlivõistlus-
tel on osalenud.
Esimese ringis kaotas meie 

Toomas Braun võitis sumo 
MMilt pronksmedali

noor vägimees hilisemale 
hõbedale Amartuvshin Ere-
nebilegile Mongooliast, kuid 
lohutusringis oli Braun võit-
matu, alistades Azamat Ra-
monovi (Venemaa), Wei-Che 
Wengi (Taiwan) ja poolaka 
Kamil Faryse. Tasuks pronks-
medal. Väga tubli oli ka alles 
16aastane Oonurme noor-
mees Oliver Valdre, kes saa-
vuta 5. koha raskekaalus (üle 
100 kg). Oliver sai esimeses 

kohtumises võidu Ruslan Bi-
tarovi (Venemaa) üle, kuid 
pidi poolfinaalis alla vandu-
ma grusiinile Giorgi Para-
dashvilile ja seejärel pronksi-
matšis ka ukrainlasele Serhii 
Sokolovskile. 18-21. sep-
tembril selgitatakse Lidas 
(Valgevene) Euroopa noorte 
(U12 ja U14), kadettide 
(U16) ja juunioride (U18) su-
momeistrid.

Kuulutaja
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Põhjakeskuses toimub suur meelelahutuslik spordipäev. Tule tutvu Lääne-Virumaa spordiklubidega ning 
vaata, mida profi d oskavad.  Saa palju kasulikku infot treenimisvõimaluste kohta ja veeda muidu lahedalt 

aega. Osavaimatele pealtvaatajatele jagame palju auhindu ja kell 16.00 loosime Põhjakeskuse kinkekaarte!

SPORDIPÄEV

11.00 Esteetika- ja tantsukool/LNT Sport
11.30 BC Tarvas korvpallurid
12.00 Esteetika- ja tantsukool/BC Tarva  tantsutüdrukud
12.30 Maare Tennis
13.00 Palermo Fight Club karate
13.30 Rakvere Spordiselts Kalev tantsu- ja võimlemistrupp Maarjake

14.00 Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallurid
14.30 JK Tarvas jalgpallurid
15.00 JJ-Street hip-hop tants
15.30 Rakvere Bont Rulluisuklubi

Lisaks osalevad: Rakvere Spordikeskus, Kiviõli  Seikluskeskus, Sportland jpt.

Soovid samuti Spordipäeval treenimisvõimalusi tutvustada? Saada kiri turundus@pohjakeskus.ee

6. SEPT
11.00 – 16.00

rakvereteater.ee

6. ja 7. september kell 15:30,
17:20, 19:15 ja 21:05

Seiklus, fantaasia
(Alla 12 a mittesoovitatud)

ANDJA

Vaba aeg 

Põhjakeskuses toimub eel-
oleval laupäeval, 6. sep-
tembril, esimest korda mee-
lelahutuslik spordi- ja pere-
päev, kus külastajadki saa-
vad osa võtta sportlikest et-
teastetest.
„Ettevõtmise laiem mõte on 
kokku viia Lääne-Virumaa 
spordiklubid ning inimesed, 
kes tahaksid treeningutel 
osaleda,“ lausus Põhjakes-
kuse haldusjuht Karin Kal-
lam.
„Spordipäev on sobiv koht 
treenimisvõimalustega tut-
vumiseks ja info vahetami-
seks. Ühtlasi pakume külas-
tajatele meelelahutust: ka-
vas on sportlikud võistlused, 
kuhu kaasatakse ka pealt-
vaatajaid. Sportland on näi-
teks parimatele korvpalli va-
baviskajatele välja pannud 
väärt auhinnad - Nike tree-
ningjalatsid. Lisaks loosime 

aktiivseimate osalejate vahel 
Põhjakeskuse kinkekaarte. 
Kiviõli Seikluspark toob kaa-
sa isegi mägiauto ja tutvus-
tab teisi rohkelt põnevust 
pakkuvaid ajaveetmise või-
malusi.“ 
Rakvere esindusklubide 
korv-, võrk- ja jalgpallurid 
näitavad oma oskusi vasta-
valt ajakavale (vaata lisa). 
„Võistkonnad tulevad selli-
ses esinduses nagu nende ti-
hedad mängu- ja treening-
kavad võimaldavad,“ tõdes 
Kallam.
„BC Tarval on samal päeval 
mäng, seega korvpallurid 
täies koosseisus spordipäe-
val ei osale. Küll aga lubasid 
suure esindusega tulla võrk-
pallurid.“ 

Aivar Ojaperv

Põhjakeskuse spordipäeval
on kohal ka Rakvere esindusvõistkonnad

Põhjakeskuse spordipäeva ajakava
laupäeval, 6. septembril

11.00 Esteetika- ja tantsukool/LNT Sport

11.30 BC Tarvas korvpallurid

12.00 Esteetika- ja tantsukool/BC Tarva tantsutüdrukud

12.30 Maare Tennis

13.00 Palermo Fight Club karate

13.30 Rakvere Spordiselts Kalev tantsu- ja võimlemistrupp 
Maarjake

14.00 Rakvere Võrkpalliklubi võrkpallurid

14.30 JK Tarvas jalgpallurid

15.00 JJ-Street hip-hop tants

15.30 Rakvere Bont Rulluisuklubi

16.00 Põhjakeskuse kinkekaartide loosimine nende vahel, 
kes sportlikest katsumustest  osa võtavad!

Lisaks osalevad: Rakvere Spordikeskus, Kiviõli Seikluskes-
kus, Sportland jpt.
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KUHU MINNA

Vaba aeg

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu)
Ürituste algus kell 22
Pilet 2 eurot
Naistele kuni kella 23 sissepääs tasuta
5. septembril Ajamasin 1950 vs 2014 DJ Martineero
6. septembril videodisko DJ Andrus Kuzmin
12. septembril käivitab hitimasina käivitab DJ Margus 
Roots
13. septembril lõputu suvi, daamidele toimub jahutav 
siidrijoomine DJ Marko Pille

Kokaring lastele 
Rakveres Pikk 28 alustab 1. oktoobril tegevust kokaring 
lastele. Täpsem info ja registreerumine: http://www.gus-
tavimaja.eu/kokaring-lastele, tel +372 553 5871 Ly

Veet Mano üritused
10. septembril kell 18 - 22 maailmakuulus tervendaja ja 
selgeltnägija VEET MANO Rakveres “Terve, edukas ja õn-
nelik” Rakvere AQVA Spa Konverentsikeskus, Parkali 4. 
Sooduspiletid korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka 
Piletilevis . Täpne info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

11. septembril kell 18 - 22 maailmakuulus tervendaja ja 
selgeltnägija VEET MANO Tartus “Terve, edukas ja õnne-
lik”, Vanemuise Kontserdimaja Salva saal, Vanemuise 6. 
Sooduspiletid korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka 
Piletilevis. Täpne info: 5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

Maailmakuulus tervendaja ja selgeltnägija VEET MANO 
Tallinnas. Veet Mano laager “EluEnergia” 12. - 14.sep-
tembril, 12.09. kell 14-20; 13.09 kell 10-17; 14.09. kell 10-17 
ja kursused 12. septembril kell 20.30 - 22.30 “Tervis, haigu-
sed ja emotsioonid”, 14.09.kell 18-20 “Kõik on võimalik”, 
Mustamäe tee 17, Bliss Maja. Sooduspiletid korraldajalt 
kuni 05.09. Piletid müügil ka Piletilevis. Täpne info 5689 
6670; WWW.VEETMANO.EU

VEET MANO seljagrupid “Selg ja kael korda!” Rakveres 10. 
septembril kell 14 - 16; Tartus 11. septembril kell 14 - 16 ja 
Tallinnas 13. septembril kell 17.45 - 19.45. Sooduspiletid 
korraldajalt kuni 05.09. Piletid müügil ka Piletilevis. Täpne 
info:5689 6670; WWW.VEETMANO.EU

Rakvere Teatri mängukava 
septembris
19/23. septembril kell 19
Seitsmeteistkümnenda nuku suvi
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Toomas Suuman)

20. septembril kell 19
Uno Bossa
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Hardi Volmer)

26. septembril kell 19
Elu ja kuidas sellega toime tulla
Rakvere Teatri suur maja
(lav. Üllar Saaremäe)
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www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere, Tsentrumi 1. korrus
E-R 9-18, L 9-15 • Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Leiunurgas kuldehted -50%

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

K

A

L

A

K

E

S

K

U

S

Pikk tn 2
(sissesõit Tallinna tänavalt)

Värske kala

Külmutatud kala

Kalakulinaaria

Konservid

Soolakala

Paneeritud kala

Ettetellimine
ja hoiustamine

Tulge
kalale!

Tel 32 459 59

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

e-mail:

5187 131
5116 424

aademart@gmail.com

(Janek)

(Mart)

Lihapood Pikk tn 11 Rakveres
Eestimaine liha
otse farmerilt

SEAHAKKLIHA

SEALIHA

LAMBA- ja VASIKALIHA

(veerand siga)

Vajangu farmist

Lääne-Virumaalt

/kg

al /kg

2,60

2,50

€

€

Avatud T-R 10-18, L 10-15
Tel 5340 9428

www.omaporsas.ee

SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK

SILLASTEND

MOOTORITE REMONT

PLOKIKAANTE REMONT

ÕLIVAHETUS JA ÕLI MÜÜK CASTROL,CHAMPION,COMMA

SÕIDU JA VEOAUTO REHVIDE MÜÜK

KLAASIVAHETUS JA AUTOKLAASIDE MÜÜK

REHVIVAHETUS

VEERMIKU JA PIDURITE REMONT

PLEKK JA VALUVELJED

HAMMASRIHMA VAHETUS

PÕLLUMAJANDUS REHVID

58€
70€

Hankook
195/65 R15

Hankook
205/55 R16

e-post:

kristo@ehmofix.ee

janek@ehmofix.ee

CarDrive sügiskampaania on auto talveks korda!

Tellides hoolduse meilt, tulede ja jahutusvedeliku

külmakindluse kontroll TASUTA.

Ostes talverehvid meilt, paigaldus TASUTA.

Iga viies käsipesu TASUTA.

Meie hoolitseme Sinu auto eest!
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