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Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%
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KROONIKESKUSES

ranitsad • • dressid
püksid • •

kotid
pusad T-särgid

spordi- ja vabaajajalatsid jpm

ALLAHINDLUS

KUNI -60%

ALLAHINDLUS

KUNI -60%

E-R 9.00-19.00

L 9.00-17.00

P 10.00-15.00

TEL. 3227363

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere

üle Eestiwww.epood24.eu

Kookosõli
200ml

Nõudepesumasina
tabletid
100tk/pakis

Termoefektiga
trennipüksid

Selfie Stick
Bluetoothiga

13,99€ 34,99€ 13,99€

Jalatsiriiul Depend GelLack Start Kit Lavazza
Qualita Rossa
kohvioad
1kg

Elizabeth Arden
Green Tea Cream
Deodorant
40ml

Voodipesu
Frozen
160x200cm

Digitaalne
rahakassa

Tolmukotid
Electrolux,
Philips
10tk

3,99€ 7,99€ 9,99€ 11,99€

10,49€ 24,90€ 7,90€ 5,99€

69,90€

Tööriistakohver
199
osaline

5,50€

Milka kakao 7 + 7
padjamasinale
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Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
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
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla
reklaam@kuulutaja.ee
Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 15 000
Toimetus avatud E-R 9.00-17.00

Kuulutusi saab toimetusse edastada ka 
telefonil 322 5091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

Kuulutuste eest on võimalik tasuda 
pangaülekandega. Kuulutus ilmub 
reedeses lehes, kui ülekanne on jõud-
nud Kuulutaja pangaarvele neljapäeva 
kella 11.00

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

Arvamus

JUHTKIRI

AS Lemeks Viru
Tel 506 5690
Ahto.Kruusimaa@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID,
KASVAVAT METSA 
JA METSAMATERJALI.

Hoiame kokku ja pillame
Mõnikümmend ülearust liiklusmärki on muidugi köömes 
altkäemaksu-miljonite kõrval, kuid aktiivse kergliiklejana 
olen end päris tihti tabanud mõttelt: kas iga liiklusmärgi eest 
saab keegi kusagil väikese hõlptulu, et neid nii palju on?
Ma ei tea, kui palju maksab liiklusmärk koos paigaldusega. 
Aga kui pakun keskmiselt 100 eurot, siis ma vist väga palju ei 
eksi.
Ainuüksi Pajusti alevikus Piira-Kakumäe kergliiklustee ääres 
on 30-40 „Anna teed“ märki koos lisatahvliga. Iga majapida-
mise juurde viiv sissesõidutee on endale saanud vähemalt 
kaks märgikomplekti, mis teavitavad kohustusest kergliikle-
jaile teed anda. Ja seda sõltumata krundile viiva teerajakese 
pikkusest ning kasutamise intensiivsusest.
Kõik on just kui juriidiliselt korrektne - kui on ristmik, siis 
peab olema ka tähistus -, aga kas ikka peab neid märke nii 
palju olema? Koht ironiseerimiseks: müüge märgid maha ja 
selle raha eest saab remontida Piira-Kakumäe jalgrattatee.
See pole vaid Pajusti eripära, kõikjal Eestis on uued kergliik-
lusteed liiklusmärke täis külvatud. Sama Piira-Kakumäe 
kergliiklustee piirneb mitmes kohas põlluga ja paljud põllule 
viivad teeharud on samuti ära „märgistatud“. Seda vaatama-
ta asjaolule, et põlluteed kasutab tõesti vaid paar-kolm trak-
torit ja kombaini aastas.
Mis mind veel hämmastab, on see, et põlluteed on tähista-
tud-märgistatud erinevalt. Põhja pool Pajustit näib kehtivat 
üks kord, lõuna pool teine. Kas siis mingeid standardeid ja 
reegleid ei eksisteerigi? Kas teede projekteerijad ei peagi liik-
luseeskirjadest ühtmoodi aru saama?
Fotogalerii vastaval teemal leiad tänase Kuulutaja tagumis-
telt lehekülgedelt.
Suurte ehituste tarbeks korraldatakse hankeid ja sageli käib 
„sõda“ paarisaja euro pärast. Samas tehakse tee-ehitustel 
arutuid kulutusi, mida isegi asjatundmatud inimesed märka-
vad. Näiteks: miks peab uuel „euroteel“ välja ehitama abso-
luutselt kõik pisiristmikud – suurem jagu teeharudest lõpeb 
sealsamas võsas, aga hea tükk asfalti on sellegipoolest maha 
pandud. 
Ma saan aru küll, et tee ääres võib olla planeeringuala ja ku-
nagi läheb seda teeharu võib-olla tarvis, aga millal? 10, 20, 30 
aasta pärast?

Aivar Ojaperv

AS Sertifitseerimiskeskus 
avastas ja parandas vea oma 
tarkvaras, mille tõttu gene-
reeriti juunis ja juulis isikut 
tõendavatele dokumentidele 
korduvaid eesti.ee e-pos-
tiaadresse. Korduvad e-pos-
tiaadressid ei takista doku-
mendi elektroonset kasuta-
mist ega digitaalset allkirjas-
tamist ning ei mõjuta doku-
mendi turvalisust. E-posti 
aadressi parandamiseks pea-
vad inimesed tulema PPA tee-
nindusse. 
ID-kaardi, elamisloakaardi, 
mobiil-ID ja digi-ID isikutu-
vastuse sertifikaadile gene-
reeritakse dokumendi toot-
misel e-postiaadress kujul 
eesnimi.perekonnanimi@
eesti.ee. Nimekaimude puhul 
võrdleb tarkvara e-postiaad-
ressi varem juba kasutatutega 
ning järgmised sama nimega 
inimesed saavad e-posti aad-
ressi kujul eesnimi.pereni-
mi.1@eesti.ee, eesnimi.pere-
nimi.2@eesti.ee ja nii edasi 
vastavalt samanimeliste ini-
meste arvule. 
„Tarkvaravea tõttu genereeri-
ti nimekaimudele korduvaid 
e-posti aadresse, mis kanti ka 
isikut tõendavate dokumenti-
de sertifikaatidele. Oleme 
tarkvaravea praeguseks pa-
randanud ning kinnitame, et 

tulevikus sarnast olukorda 
enam tekkida ei saa,“ selgitas 
AS Sertifitseerimiskeskuse ju-
hatuse liige Kalev Pihl.
Kalev Pihla sõnul ei häiri 
dubleeritud e-postiaadressid 
dokumentide elektroonset 
kasutamist ega digiallkirja 
andmist. „Isiku tuvastami-
seks vajalik andmekomplekt 
on sertifikaadil korrektne. Sa-
muti ei mõjuta korduv aad-
ress digitaalseks allkirjasta-
miseks vajalikku sertifikaati. 
Seega ei ole kuidagi mõjuta-
tud dokumendi turvalisus 
ega kasutamine. Probleemi 
lahendamiseks piisab sertifi-
kaadi uuendamisest teenin-
duses.“ 
E-posti aadress kujul eesni-
mi.perekonnanimi@eesti.ee 
on alias aadressile isiku-
kood@eesti.ee, mis on uni-
kaalne. Riigiasutused kasuta-
vad info edastamiseks aad-
ressikuju isikukood@eesti.ee. 
Eesti.ee e-posti aadressi ka-
sutusele võtmiseks peab ini-
mene sisenema riigiportaali 
eesti.ee ja suunama aadressi 
edasi oma tavapärasele mei-
liaadressile.
Pärast tarkvaravea avastamist 
peatas riigiportaal e-posti 
edasisuunamise õiguse kõigil 
neil, kes olid saanud sertifi-
kaadiga korduva meiliaadres-

si. Eesti.ee lõpuga e-posti 
aadressi saavad need inime-
sed kasutusele võtta alles pä-
rast sertifikaatide uuenda-
mist. 
Korduvat e-posti aadressi si-
saldavate ID-kaartide ja ela-
misloakaartide sertifikaate 
saab alates 8. septembrist 
järgneva poole aasta jooksul 
uuendada Politsei- ja Piirival-
veameti teenindussaalides 
üle Eesti. Isikut tõendavaid 
dokumente tootev ettevõte 
TRÜB valmistab praegu ette 
tehnilist lahendust korduva 
e-posti aadressiga dokumen-
tide uuendamiseks. 
PPA võtab alates järgmisest 
nädalast uuendamist vajava-
te dokumentide omanikega 
personaalselt ühendust ning 
kutsub inimesed neile sobival 
ajal teenindusse. Sertifikaati-
de uuendamine on tasuta 
ning selleks ei väljastata uut 
ID-kaarti, vaid kantakse kaar-
dile uued sertifikaadid kor-
rektse e-postiaadressiga.

Kuulutaja

Neljal tuhandel dokumendil tuleb 
uuendada eesti.ee meiliaadressi
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Esimesest tulekahjust Rakve-
res teatati häirekeskusele kell 
16.30. Pikalt tänaval alla 
suunduval Kooli tänaval põ-
les puidust viilkatusega ühe-
kordne maja. Päästjad said 
tulekahjule kiiresti piiri peale, 
kuid majal said tugevaid kah-
justusi eterniitkatus ning si-
sustus. Maja kuulub kirikule.

Uksed-aknad suletud
Tulekahju põhjuseid ei osa-
nud päästjad öelda ja need 
selgitatakse välja menetluse 
käigus. Ka läheduses elav ela-
nik oli hämmeldunud, et see 
kasutuseta maja süttis. Tema 
sõnul majas keegi ei elanud 
ega olnud seal näha ka min-
geid elumärke.
Kella 20 paiku said päästjad 
järgmise teate tulekahju koh-
ta: suure leegiga põles Tõusu 
tänaval asuv kahekordne 
puitmaja. Sündmuskohale 

saadeti päästjad Rakvere, 
Kunda, Kiviõli, Tapa ja Väi-
ke-Maarja päästekomandost, 
Kadrina vabatahtlikud, mee-
dikud ja politsei. Tulekahju 
saadi kontrolli alla tund aega 
hiljem ja kella kümneks lõpe-
tati kustutustööd. 
Päästeameti valvemenetleja 
sõnul olid hoone uksed sule-
tud, kuid akendest oli siiski 
võimalik majja sisse saada. 
Tuli sai alguse tuulekojast 

ning esialgsel hinnangul võis 
tegemist olla süütamisega. 
Asjaolude väljaselgitamiseks 
on algatatud haldusmenet-
lus.

Kavatseti rajada majutu-
sasutus
Tulekahjus kannatada saa-
nud maja oli linnas arhitek-
tuurilise väärtusega, sest te-
gemist oli Rakvere ainsa täni-

ni säilinud juugendstiilis raja-
tud hoonega.
Tõusu tänava maja kuulub 
MTÜle Kehala, mille üks ju-
hatuse liikmetest on ettevõtja 
Oleg Gross.
„MTÜ ostis selle maja umbes 
aasta tagasi,“ rääkis ta. „Ees-
märk oli rajada sellesse maju-
tusasutus sportlaste ja võist-
luste pealtvaatajate jaoks.“
Grossi sõnul seisis hoone küll 
tühjana ja see oli veidi amor-

tiseerunud, kuid uksed-ak-
nad olid kinni ja korralik ka-
tus taganuks maja senises 
korras säilimise veel mõnda 
aega. „MTÜ otsis programmi-
lisi meetmeid, et leida hoone 
renoveerimiseks lisarahas-
tust,“ selgitas Oleg Gross. 
„Nüüd pole enam midagi te-
ha. Pärast tulekahju on hoo-
ne ilmselt varisemisohtlik ja 
see tuleb vist lammutada, aga 
igaks juhuks ootame spetsia-
listi hinnangu siiski ära. Eks 
siis näeb, kuidas edasi – kas 
õnnestub midagi säilitada või 
tuleb maja nullist uuesti üles 
ehitada.“
Gross oli põlengu ajal ise 
sündmuskohal ja tema kõrvu 
jõudis ümberkaudsete ini-
meste jutt, et majast olla näh-
tud välja jooksmas lapsi. Ka 
vahetult enne tulekahju.

Lapsed kahtluse all
„Väidetavalt olevat keegi 
need lapsed isegi fotodele ja 
videole saanud,“ märkis ta. 
„Minul polnud mingit õigust 
inimesi küsitleda ega nn 
juurdlust alustada, aga olen 
pisut hämmingus, et vasta-
vad ametid sellega kohapeal 
ei tegelenud. Jäljed olid ju n-ö 
värsked. Seda enam, et tege-
mist oli teise järjestikuse tule-
kahjuga – kui tegu on tõepoo-
lest süütamistega, siis on see 

väga ühiskonnaohtlik ja selli-
sed süütajad tuleks võimali-
kult ruttu kätte saada.“
Lapsi nägi samas majas juba 
varem mängimas ka naabri-
naine. „Umbes 10aastased 
poisid olid, voorisid pidevalt 
sisse-välja,“ rääkis ta Kuulu-
tajale. „Käisin neid mitu kor-
da ära ajamas, aga või nad 
kuulavad. Kui läksingi keela-
ma, siis juba kaugelt kuulsin, 
kuidas hüüti, et „jälle see 
„mutt“ tuleb“, ja joosti mine-
ma. Rääkisid üsna valjult, 
kuulsin, et arutasid, kuidas 
teisele korrusele pääseda. Kas 
samad poisid ka põlengule 
eelnenud ajal majas olid, se-
da ma ei tea. Kes need poisid 
on, seda ei tea ma samuti, aga 
„meie küla“ omad nad vist 
pole, ilmselt kusagilt kauge-
malt.“
Naabrinaise kinnitusel käis 
põlengule järgnenud päeval 
tunnistusi kogumas ka polit-
sei. Kuulutaja andmetel on 
tänaseks süütajad juba ka 
teada.
„Väga kahju muidugi ma-
jast,“ lausus Gross lõpetu-
seks. „Tegemist on suure aja-
loolise väärtusega hoonega, 
sellel oli omaette hõng ja au-
ra. Sellepärast see ka MTÜle 
Kehala silma jäi. Meil olid sel-
le hoonega suured plaanid.“

Tulekahjud hävitasid vanu maju
Esmaspäeva õhtul kõrgu-
sid Rakveres teineteise jä-
rel suitsusambad, mis and-
sid märku suurtest tule-
kahjudest. Lühikese aja 
jooksul süttis Pika tänava 
piirkonnas vanalinnas 
kaks tühja puitmaja.

Mari Mölder
Aivar Ojaperv

Tõusu tänaval sai majapõleng alguse tuulekojast, kahtlustatakse süütamist. 
Foto: Mari Mölder

 
Tule ja tutvu Lääne-Virumaa spordiklubidega!

Kasulik info treenimisvõimaluste kohta ja vinged  

etteasted oma ala proffidelt!

Jagame palju  auhindu ja kingitusi!

5. SEPT
11.00 – 15.00 SPORDIPÄEV

 BC Rakvere Tarvas

 Esteetika- ja tantsukool 

 Poletribe Stuudio 

 JJ Street

 Eesti Sumoliit

 Spordiklubi Sakura 
 Võitluskunstiklubi Wadokan           
 Sport Kobujutsu

 Mitsubachi Dojo VK

 Taekwondo SK Manada

 Spordiklubi Team Yong 

 Mõedaku Spordibaas 

 Rakvere Bowling

 Kunda Spordikeskus 

 Tapa Poksiklubi

 Kadrina Novus Spordiklubi    

 Lääne-Virumaa  

   Spordiveteranide Koondis

 Rademar 

 Sportland

Soovid samuti Spordipäeval treenimisvõimalusi tutvustada?  

Saada kiri turundus@pohjakeskus.ee

SPORDIPÄEVAL OSALEVAD:

SUUR MEELELAHUTUSLIK 
SPORDIPÄEV PÕHJAKESKUSES!
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MUST KROONIKA

Uudised

MÕNE REAGA REKLAAMTEKST

Kui kaks soliidset tegijat Eestimaal – 
Maaelu Edendamise Sihtasutus 
(MES) ja Krediidipank – seljad kokku 
panevad, siis saab sellest sündida 
üks korralik ettevõtmine.

Mida siis MES ja Krediidipank koos-
töös pakuvad? Selleks on üks konk-
reetne toode – hooajatööde laen 
põllumajandusettevõtjale summas 
kuni 100 000 eurot. Summa suuru-
sest tulenevalt võivad hooajatööde 
laenu taotleda nii suured, keskmi-
sed kui ka väikeettevõtjatest põllu-
mehed (sh FIE-d). Tagatiseks võivad 
olla tulevikulaekumised, MES-i 
käendus või põllumaa.

Ilma rahata ei hakka liikuma ükski 
masin ega ettevõtmine – seda tões-
tas ka tänavune kevad, mil pakkusi-
me ligi 5000 põllumajandusega seo-
tud ettevõtjale hooajatööde laenu. 
Enamasti võeti laenu käibevahendi-
te jaoks – remonditi tehnikat, soetati 
seemnevilja, osteti kütust ja väetist. 
Palju on põllumehi, kes sel viisil aas-
tast aastasse majandavad, ja nii on 
koostöö vastastikku kasulik. 

Kõige aktiivsemalt kasutavad hoo-
ajatööde laenu väiksemad talume-
hed, sest summad, mida kasutatak-
se, ei ole suured. Juhtub, et laenud 
suurusjärgus 5 000 - 20 000 eurot ei 
ole suurtele pankadele piisavalt hu-
vipakkuvad. Meil on juba kolmandat 
hooaega edukalt käimas just selliste 
laenude väljastamine.

Parim näide panga, MES-i ja põllu-
meeste koostööst tuleb Võrumaalt. 
Krediidipank on juba üle 20 aasta 
Lõuna-Eestis edukalt tegutsenud ja 
sealne põllumees on meile auväärt 
püsiklient. Soovime ka teistes Eesti 
maakondades – Pärnumaal, Lää-
ne-Virumaal, Kesk-Eestis ja Saare-
maal – aktiivselt pakkuda põlluma-
jandusettevõtjatele laenu, et saak 
salve saaks ja tehnika vastu peaks.

Viljaka koostöö alustamiseks tuleb 
teha aga üks väike samm – võtke 
ühendust ja Krediidipank aitab hoo-
ajatöid rahastada. Saame lubada, et 
laenutaotlused vaadatakse läbi kii-
resti ning teid nõustavad professio-
naalsed ärikliendisuhete juhid.

Helo Koskinen
äripanganduse kliendisuhete tiimijuht

tel 525 2905
helo.koskinen@krediidipank.ee

www.krediidipank.ee

Krediidipank ulatab hooajatöödeks abikäe, 
et saak saaks salve ja tehnika alt ei veaks

Hooajatööde laen kuni 100 000 eurot

• laenu periood kuni 12 kuud
• tähtaja pikendamise võimalus kuni 3 kuud
• maksepuhkus kuni 11 kuud
• laenu saab taotleda kuni 30. novembrini 2015

Koos on kergem STARTIDA
Kui te veel ei ole Krediidipanga klient, siis soovitame liituda Stardi-
paketiga:

• puudub kontohaldustasu
• tasuta maksed internetipangas 

(nii pangasisesed kui ka Eesti-sisesed maksed eurodes)
• kuutasuta deebetkaart
• tasuta teavitamine kontomuutustest SMS-i teel 
• tasuta Arveldaja pakett juhatuse liikmele
• kehtib ühe aasta

TEELT VÄLJA
1. septembril kella 8.21 
ajal toimus liiklusõnne-
tus Vinni vallas Rakve-
re-Luige maanteel 16. 
kilomeetril, kus 38aasta-
ne Enn sõitis sõiduauto-
ga Volvo V70 lauges va-
sakkurvis otse teelt väl-
ja, lõhkudes elektriposti 
ning rulludes korduvalt 
üle katuse. Juht toimeta-
ti Rakvere Haiglasse. 

SÕITIS MOPEEDILE OT-
SA
30. augustil kella 10.45 
ajal toimus liiklusõnne-
tus Tapal Ülesõidu täna-
va ja Õuna tänava rist-
mikul, kus sõiduautot 
Toyota Avensist juhti-
nud 73aastane Eino sõi-
tis ristmikul otsa pare-
malt poolt lähenenud 
sõidueesõigust omavale 
mopeedile Alpha, mida 
juhtis 54aastane Urmas. 
Mopeedijuht toimeti 
Rakvere Haiglasse.

MOOTORRATTUR LIIK-
LUSÕNNETUSES
30. augustil kella 16.40 
ajal toimus liiklusõnne-
tus Haljala vallas Tallin-
na-Narva maantee ja 
Loobu-Rõmeda maan-
tee ristmikul, kus moo-
torratast Suzuki juhti-
nud 32aastane Magnus 
sõitis teelt välja vastu 
piirdetrossi. Isik toime-
tati Põhja-Eesti Regio-
naalhaiglasse.

VARGUSED
1. septembril teatati po-
litseile, et Tapal varastati 
Lembitu puiesteele par-
gitud roller registreeri-
misnumbriga 954T. Kah-
ju on 900 eurot.
31. augustil teatati polit-
seile, et Kadrinas Kada-
piku külas varastati osa-
ühingule kuuluvatest 
tootmis- ja laoruumi-
dest kaableid, värvilist 
metalli ja muid asju. 
Kahju on 3900 eurot.

NAINE PEKSIS MEEST
29. augustil kella 19.15 
paiku löödi Tamsalus 
Ääsi tänava korteris 
48aastast meest. Politsei 
pidas kahtlustatavana 
kinni 51aastase naise. 

TULEKAHJU SÄÄSEL
29. augustil kella 15.14 
ajal põles Tamsalu vallas 
Sääsel mahajäetud viie-
korruselise korterelamu 
keldris puiduhake, mille 
päästjad kustutasid. Ma-
hajäetud hoones aset 
leidnud tulekahjust tea-
vitati kohalikku omava-
litsust, sest sissepääs 
sinna ei olnud takista-
tud.

Kogukondliku turvalisuse 
suurendamiseks eraldati 12 000 eurot
Lääne-Viru Maavalitsus kuulutas Siseministeeriumi toel välja 
kogukondliku turvalisuse 2015. aasta toetusvooru, mille 
eesmärgiks on toetada turvalise elukeskkonna loomisse 
panustavaid vabaühendusi ja kohalikke omavalitsusi. 
„Peame oluliseks Siseministeeriumi panuse jätkamist si-
seturvalisuse ja eeskätt selle valdkonna vabatahtlike tegevuse 
toetamisel. Meie priitahtlikud päästjad, abipolitseinikud, 
naabrivalve edendajd ja paljud teised tegusad ning oma ko-
dukohta armastavad inimesed leiavad kindlasti eraldatud 
toest abi oma tegevuste elluviimisel. Raha hulk ei ole küll lii-
ga suur, kuid olukorras, kus tehnika vajab pidevalt uuen-
damist ja parandamist, on kindlasti iga abi teretulnud,“ lau-
sus maavanem Marko Torm.
Toetuse taotlejaks võib olla mittetulundusühing või sihtasu-
tus, mis oma eesmärgist lähtuvalt panustab turvalise eluke-
skkonna kujundamisse, sealhulgas linnaasumi- ja külaselts, 
korteriühistu, abipolitseinikke ühendav mittetulundusühing, 
naabrivalve tegevust edendav mittetulundusühing, vaba-
tahtlikke päästjaid ühendav mittetulundusühing, samuti 
vabatahtlikke mere- ja järvepäästjaid ühendav mittetulun-
dusühing ning nende liidud, vabatahtlikku päästekomandot 
pidav kohaliku omavalitsuse üksus või nende liidud.
Toetusvooru abil rahastatakse organisatsioonidevahelise 
koostöö edendamiseks korraldatavaid konverentse ja semin-
are, vabaühenduste ja vabatahtlike võimekuse tõstmiseks 
korraldatavaid koolitusi, reageerimisvõimekuse tõstmiseks 
soetatavat inventari ja elukeskkonda turvalisemaks muut-
vaid investeeringud. 
Toetuse saaja peab taotluses kavandatud tegevused ellu vii-
ma toetuse lepingus sätestatud aja jooksul, kuid mitte hiljem 
kui 31.08.2016.
Väikeprojekti taotlusi saab esitada 7.–27. septembrini aadres-
sile info@laane-viru.maavalitsus.ee märksõnaga „Kogukond-
liku turvalisuse väikeprojektide toetusvoor“ või aadressil F. R. 
Kreutzwaldi 5, Rakvere.
Toetusvooru maht on Lääne-Viru maakonnas 12 000 eurot 
ning toetamisotsused langetatakse oktoobri lõpuks.
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Varjupaigataotlejate majutuskeskuse 
põlengu asjaolude selgitamiseks 
alustati kriminaalmenetlust
Neljapäeval kella 4.30 ajal 
teatati häirekeskusele, et 
Väike-Maarja vallas Vao külas 
põleb varjupaigataotlejate 
majutuskeskuse välissein. 
Päästjad kustutasid ligi 
kümnele ruutmeetrile 
levinud tule ning keegi juh-
tunu käigus vigastada ei 
saanud. Politsei ja prokuratu-
ur alustasid põlengu as-
jaolude selgitamiseks krimi-
naalmenetlust.
Päästjate saabudes tuli maja 
otseseina fassaadi alt suitsu 
ning inimesed olid majast 
välja juhatatud. Tulele pandi 
piir kümmekonna minutiga, 
kuid tulekollete otsimiseks ja 
kustutamiseks pidid päästjad 
avama maja otsaseina fassaa-
di. Siseruumides suitsu või 
tulekoldeid ei olnud. Kustu-
tustööd lõpetati veidi enne 
kella kuut.
Rakvere politseijaoskonna juht Indrek Link ütles, et kuigi 
keegi juhtunu käigus vigastada ei saanud, on tegemist äärmi-
selt tõsise vahejuhtumiga. „Majas oli põlengu tekkimise ajal 
üle poolesaja inimese, kellest 13 on lapsed. Seega võinuks 
juhtumi tagajärjed olla väga rängad.“
Vanemprokurör Sirje Merilo sõnul on juhtunu uurimiseks al-
ustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku § 404 alusel, 
mis käsitleb süütamist. Juhtunu asjaolusid uurivad Ida 
prefektuuri kriminaalpolitseinikud ja uurimist juhib Viru 
ringkonnaprokuratuur.
Praegu tegeleb politsei juhtunu kohta info kogumisega. Kõig-
il, kellel on juhtunu kohta informatsiooni, palutakse ühen-
dust võtta politsei telefonil 322 2674 või 5196 4661.
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MÕNE REAGA

Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm kutsus möödunud 
nädala kolmapäeval kokku 
maakondliku loomatauditõr-
je komisjoni, et Veterinaar- ja 
Toiduameti kohaliku büroo 
juhtimisel jagada tööüle-
sanded taudikolde likvideeri-
misel.
Nõupidamisel analüüsiti 
ametkondade rolli ohu korral 
ja Aafrika seakatku nakkus-
kolde likvideerimisele 
reageerimisel. Lääne-Viru-
maa Veterinaarkeskuse juha-
taja Jüri Gustavson andis üle-
vaate loomatauditõrje ko-
misjoni moodustamisest ja 
komisjonile ülesannete 
määramisest, sigade Aafrika 
katku hetkeseisust, levikust, 
tsoonidest ning sellega kaas-
nevatest piirangutest.
Sigade Aafrika katku leviku 
tõttu on Euroopa Komisjon 
kehtestanud Eestis kitsen-
dustega tsoonid ehk tsoonid, 
mis on seotud loomadega ja 
loomsete saadustega kauple-
mise piirangutega. Tsooni-
dest pärit sigade ja neist saa-
dud toodete transpordil, 
liikumisel ja märgistamisel 
kehtivad kitsendused, mille 
eesmärk on vältida haiguse 
levikut teistesse riikidesse. 
Kitsendustega tsoone on 
kolm – I tsoon, II tsoon ja III 

tsoon. I tsoon on puhverala. 
II tsoonis on seakatku dia-
gnoositud metssigadel. III 
tsoonis on seakatku diagnoo-
situd ka kodusigadel. Viimati 
muudeti tsoone 25. augustil.
Lääne-Virumaal kuuluvad I 
tsooni (puhvertsooni) Haljala 
vald, Kunda linn, Laekvere 
vald, Rägavere vald, Sõmeru 
vald, Vihula vald, Vinni vald ja 
Viru-Nigula vald. 
II tsooni kuuluvad Kadrina 
vald, Rakvere linn, Rakvere 
vald, Tapa vald ning Tamsalu 
vallast osa, mis asub kirde 
pool Tallinna-Tartu raudteest.
III tsoonis on Rakke vald, 
Väike-Maarja vald ja Tamsalu 
vallast osa, mis asub edela 
pool Tallinna-Tartu raudteest.
Ühtlasi tutvustas Gustavson 
tegevusplaani taudikolde 
likvideerimisel. Lepiti kokku, 
et seakatku juhtumi korral 
vajaliku tehnika või muu tee-
nuse ametlikuks tellijaks on 
Lääne-Virumaa Veterinaar-
keskus. Politsei kaasamine 
otsustatakse vastavalt 
konkreetsele juhtumile ning 
võimalikke matmispaiku 
kontrollib vajadusel Keskkon-
nainspektsioon. 
Matmispaiku Lääne-Viru-
maal määratud ei ole ja 
maavanema sõnul püütakse 
matmist igal võimalikul juhul 

vältida. “Meie maakonnas on 
olemas AS Vireen ja etapilise 
hukkamisega peaksime võt-
ma alati eesmärgiks hukatud 
loomade utiliseerimise 
selleks ettenähtud asutuses,” 
märkis maavanem.
Torm juhtis tähelepanu ka 
teavitustöö olulisusele ning 
toonitas, et kõige tähtsam on 
kogukonna õigeaegne infor-
meerimine ja igasuguste va-
likute põhjendamine. „Kui 
maakonnas peaks esinema 
järgmine suurem juhtum, 
tuleb samal päeval kokku 

kutsuda komisjon. Kõige olu-
lisem on viivitamatult tõkes-
tada ja kontrollida sisse- ja 
väljapääs taudikoldesse,“ 
märkis ta. 
Gustavsoni ütlusel on Veteri-
naarkeskus andnud farmide-
le soovituse koostada ka hä-
daolukorra plaanid, milleko-
hane otsus võeti Päästeame-
ti-poolse ettepanekuna vastu 
komisjoni esimesel koo-
solekul augusti alguses.
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Väike-Maarjas ei koolitata enam 
päästekorraldajaid 
Häirekeskuses võetakse vastu kõik hädaabikõned, mida te-
hakse numbrile 112. Ida keskuses töötavad inimesed said se-
ni vastava hariduse Sisekaitseakadeemia Väike-Maarja pääs-
tekoolist, kuid alanud õppeaastast viidi õpe üle Tallinnasse.
Häirekeskuse töösaalides tegutsevad päästekorraldajad, kes 
selgitavad kõne põhjal abivajaduse, õnnetuse asukoha ja saa-
davad välja kiirabi, päästjad ning politseiametnikud. Kõnesid 
vastuvõtvad päästekorraldajad peavad oskama töödelda kõi-
ki hädaabiteateid. 
Ühtsele hädaabinumbrile 112 üleminekut ette valmistades 
on päästekorraldajaid Sisekaitseakadeemia kutseõppes juba 
alates 2011. aastast õpetatud täiendatud õppeprogrammi 
alusel, kus lisaks pääste ja kiirabi hädaabiteadetele õpitakse 
töötlema ka politsei hädaabikõnesid. Seni Väike-Maarja 
päästekoolis toimunud päästekorraldajate õpe on sellest õp-
peaastast üle viidud Tallinnasse sisekaitseakadeemia pääste-
kolledzhisse. 
„Õppegrupp sai sel aastal täis varakult ja sobivaid kandidaate 
oli rohkem, kui vastuvõtumaht võimaldas, mis näitab, et 
päästekorraldaja amet ning Häirekeskus tööandjana on 
muutunud atraktiivseks,“ ütles häirekeskuse avalike suhete 
juht Jaana Padrik. 
Häirekeskuse peadirektor Janek Laev nentis, et sel aastal läks 
uute päästekorraldajate leidmine lihtsamalt kui varasematel 
aastatel. „Kandidaate oli palju ning saime uue päästekorral-
dajate kursuse komplekteeritud kiiremini kui varem. Üks 
põhjusi on kindlasti Häirekeskuse ja Sisekaitseakadeemia 
koostöös päästekorraldajate õppe toomine Väike-Maarjast 
Tallinna,“ ütles Laev. Ta selgitas veel, et kooli kandideerijate 
hulgas on paljud pereinimesed, kellel on lapsed ja nende kõr-
valt pole tihti võimalik kuskil kaugel õppimas käia. „Väi-
ke-Maarja on suurepärane koht, kus head õppimistingimu-
sed, kuid pere kõrval kümneks kuuks õppimas ära käia on 
keeruline. Lisaks on Tallinnas põnniakadeemia, kus päevasel 
ajal, mil toimub õppetöö, on lapsed võimalik anda hoiule. 
Sellist praktikat pole teistes ülikoolides,“ lisas peadirektor.

Mari Mölder

Lääne-Viru loomatauditõrje 
komisjon jagas tööülesanded

Foto: Aili Ehamaa
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

• Kogemustega majahoidja – 
kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5742 0668

• Kogemustega bilansivõime-
line raamatupidaja otsib tööd. 
Eda tel. 5855 8812

•  O t s i n  h o o l d a j a t /
k o d u a b i l i s t  e a k a l e 
a b i e l u p aa r i l e  R a kv e re 
linnas tööpäeviti 17-20 ja 
nädalavahetustel.  Tasu 
kokkuleppel. Tel 5665 4571

• Stuudio Alima annab teada: 
idamaise tantsu treeningud 
Rakvere Kultuurikeskuse 
keldrisaalis kolma-päeviti 
a l a t e s  9 . 0 9 .  k e l l  1 8 . 0 0 
tehnikatund algajatele, 19.00 
koreograafi atund tantsijatele. 
Oodatud on kõikide tasemete 
t a n t s i j a d ,  t a a s a l u s t a j a d 
j a  u u e d  h u v i l i s e d  i g a s 
vanuses ja kehakaalus. Info 
ja regamine: Epp 55638128, 
epp.kaljos@mail.ee. Teiste 
Virumaa trennide kohta vaata 
alimastuu-dio.weebly.com

• NORAX KOOLITUSKESKUS. 
B-kat autokool 15.09 k 16.00, 
s o o m e  ke e l e  a l g ku r s u s 
16.09 k 17.30, inglise keel B1 
16.09 k 17.39, veoautojuhi 
täienduskoolitus  19.09 k 
10.00, sibulavanik, kõrvitsa 
lauaseade 22.09 k 17.30 Info 
ja registreerimine tel 32 25 
060, Rohuaia 6, Rakvere  või 
info@noraxkoolitus.ee; www.
noraxkoolitus.ee 

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel algtase (al E 7. 09)

• Soome keel (al T 8. 09)

• Inglise keel kesktase (al K 9.09)

• Vene keel (al N 10. 09)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.30 – 20.00         

Reg 5566 1419

• Rakveres pakkuda lepinguga 
tööd pitsade valmistajale, 
eelduseks on rõõmus meel ja 
teotahe. Tel 5013 393

• EDEM Mööbel otsib vabade 
päevade andjat. Tööaeg es-
maspäeviti 10:00-18:00. Sobib 
ideaalselt pensionärile. Huvi 
korral helistada 53540214 või 
3227700

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käigu-
kasti remont). Hea palk. kris-

to@k-kummid.ee

• DUO Takso pakub tööd 
taksojuhtidele, vajalik 
ametikoolitus. Tel 5282 659

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Ettevõte otsib hüdrokraanaga 
veoauto juhti. Tel 5554 7177

• Pakume tööd riigisiseste 
vedude autojuhile. Nõutav 
C-, E-kategooria juhiluba. 
Täpsem info tel 32 70 949, 
e-post mait@lajos.ee

• Tööd saab kogemustega 
raietööline. Tel 5646 9931

• Vajan saemeest Rakverest või 
lähiümbrusest. Minu varustus. 
Soovitav B-kat. Tel 5673 5648 

• Pakun tööd trimmerdajatele 
(kultuurhooldus). Tel 5549 113

• Vajan abitöölist tänavakivi 
paigaldusel. Tel 5382 6917

VAJAD TÖÖD?
OTSID TÖÖTAJAT?

PARIM VÕIMALUS 
SELLEKS ON 
AVALDADA 
KUULUTUS 

KUULUTAJAS

VÕTA ÜHENDUST
322 5090

KUULUTUS@KUULUTAJA.EE
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Rakvere Vaala Keskuse
Apteek pakub tööd

Töö kirjeldus

Nõudmised kandidaadile

Ettevõte pakub

Tööülesandeks on apteegikülastajate
nõustamine ja teenindamine.

• hea suhtlemisoskus
• positiivne ellusuhtumine
• tahe aidata inimesi
• erialane haridus

• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• konkurentsivõimelist töötasu
• stabiilset põhikohaga tööd
• täiendõpet
• paindlikku töögraafikut

CV koos palgasooviga palume saata
aadressile info@samfred.ee
Lisainfo telefonil 52 30 127

PROVIISORILE
FARMATSEUDILE

või

E-Betoonelement kuulub Euroopa juhtivaid elemenditootjaid
ühendavasse kontserni .

Pingetaluvust
Valmisolekut töötada pikendatud vahetuses

Konkurentsivõimelist, töö tulemusest sõltuvat palka
Töötajate transpordivõimalust maakonna suurematest keskustest

Tamsalu tehas tel: 325 8609
E-post anneli.vaiksaar@betoonelement.ee

Consolis SAS

Seoses töömahu suurenemisega pakume tööd Tamsalu tehases:

Eeldame:

Pakume:

Kontakt:

Betoontoodete valmistajatele
Lukksepale

CarDrive OÜ

võtab tööle

AUTOPESIJA-

AUTOTEHNIKU

Info: 50 73 030

Tööd saab LIINIOPERAATOR
Nõudmised kandidaadile:
•

Omalt poolt pakume:

keskharidus
eesti keele oskus, kasuks tuleb vene keele oskus
kasuks tuleb kogemus antud valdkonnas
aktiivsus, algatusvõime ja vastutustundlikkus
tehniline taip ja täpsus, korrektsus

sõbralikku ja töökat kollektiivi
huvitavat ja vaheldusrikast tööd
nüüdisaegset töökeskkonda ja töövahendeid

•
•
•
•

•
•
•

CV saata e-mailile tootmine.tootmine@koch1872.com
Lisainfo telefonil 52 28 220

Universal Industries OÜ võtab tööle:

Tootmistöölise ametikoht on sobiv ka

naistele. Pakume väljaõpet kohapeal.

Töökoht asub Tapal.

Kandideerimiseks saata CV e-posti

aadressile info@universal.ee

Lisainfo telefonil 3295860

TOOTMISTÖÖLISI

SEADISTAJAID

KEEVITAJAID
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Üheksakümnendatel nimeta-
ti moodsaid tantsupidusid 
reivideks. Võrreldes ööklubi-
dega mängiti neil pidudel te-
ravamat muusikat ning tant-
sida võis vabalt üksi. Üks mu 
pidude asjatundjast tuttav üt-
les siis, et disko on nagu pese-
mine švammiga, reiv aga na-
gu pesemine harjaga. Puh-
taks saab küll mõlemaga, aga 
vahe on sees. 
„Kodumaa karjed“ on kind-
lasti „hari“. Võrdluseks, Pee-
ter Oja eelmine ühemehee-
tendus „Kui loll võib inimene 
olla!“ oli üsna stiilipuhas 
„švamm“, kuna sellise peh-
mema pesu juurde kuulub 
püüd meeldida võimalikult 
paljudele, rääkides preten-
sioonitutest igapäevaasja-
dest.
Neist räägib ka moekalt tos-
sudes ja ülikonnas Jaak 
Prints, kes pärast mõneaas-
tast pausi taas lavalaudu tal-
lab. Kuid etenduse teemad 
kujutavad endast ülireljeef-
seid, tuumakaid ja hästi ül-
distavaid katkendeid viimase 
veerandsajandi Eesti elust ja 
kohati ka vene keeles. Kuuleb 
lõike spordireportaazhidest, 
riigimeeste kõnedest, loosun-
gitest, intervjuudest, lugeja-
kirjadest ja lehekuulutustest. 
Samuti kehastub Prints het-
kega erinevateks tuntuma-
teks või tundmatuteks tege-
lasteks.
Etenduse tundeskaala on lai. 
Alates sellisest üliõdusast ju-
turingist koopas, kus kohal-

viibijate nägudel veiklevad 
lõkkeleegid ja jutuvestja rää-
gib kõige magusamatest ja 
toredamatest juhtumistest, 
mida kõigil mõnus kuulata 
on. 
Siis jälle rebib jutulõng kui 
ootamatu tuuleiil kuulaja kõi-
ge metsikumate juhtumiste 
keskele, kus tekib lausa äre-
vus ja imestus, mida kõike 
küll kodumaa kamar kandma 
on pidanud. 
Peab kiitma Printsi näitleja-
tööd, kuna ta kasutab miimi-
kat, zheste ja häält meisterli-
kult, on laval orgaaniline ja 
parasjagu pingestatud. Eriti 
hästi tulid tal välja sellised 
muhedad tüübid nagu Ar-
nold Rüütel ja Tartu jaama-
korraldaja. 
Ei tea miks - ehk minu eluko-
ha tõttu suhteliselt lähedal-
Vargamäele, kus teater ja An-
ton Hansen Tammsaare suu-
re au sees on? -, tekkis mul 
etendust vaadates hämar 
seos meie klassikuga. Ei oska-
gi täpsemalt eritleda, kas ehk 
mõni joon näitleja välimuses 
või on põhjuseks etenduse 
eriline kodumaine kõla, aga 
selline assotsiatsioon tõesti 
tekkis. Kuigi kuuldavasti väli-
selt ja käitumiselt üsna taga-
sihoidlik, ei olnud Tammsaa-
re sugugi leige oma teostes 
ega ühiskondlik-filosoofilis-
tes esseedes ja arutlustes.
Kiidan siinkohal ka NO99 
teatrit, et nad selle etenduse 
ringreisile on saatnud, sest 
kus mujal kui Eesti erinevates 
kantides saab see tükk oma 
suurema kõlapinna leida. 
Publik näeb kohale tulles 
moodsat teatrit ja võib saada 
puudutatud meie lähiaja-
loost.
Olgu üles loetud ka kohad, 
kus „Kodumaa karjete“ eten-
dused septembris toimuvad: 
Viljandi, Põlva, Tapa, Tallinn, 
Narva, Türi, Tartu ja 
Haapsalu.

Rakvere Teater avab hooaja laulu 
tiivul
Järgmise nädala reedel, 11. septembril avab Rakvere Teater 
hooaja suure kontsertlavastusega, kus esineb teatri meesan-
sambel RAMMM.
Esmakordselt esines teatri näitlejate vokaalansambel kümme 
aastata tagasi 2005. aastal, kui publikule avas uksed Rakvere 
äsja renoveeritud uhke teatrimaja. 
Nüüd on taas paras aeg ansambliga rahva ette tulla, ütles üks 
laulumeestest Erni Kask. „Idee juubelikontserdist on vähe-
malt aasta vana ja Imre Õunapuu liitumine on andnud ans-
amblile kindlasti uut energiat. Kvintett on muutunud veelgi 
musikaalsemaks,“ rääkis Kask. 
Kvintetti ehk viisikusse kuuluvad peale Erni Kase enda Mar-
gus Grosnõi, Tarmo Kesküll, kes laulavad sarnaselt Imre 
Õunapuuga ka menulavastuses „Uno Bossa“, ning Ahti Bach-
blum. 
„Ahti oli kümme aastat tagasi lihtsalt ainuke inimene, kes 
suutis ambitsioonikatele, aga mitte kõige võimekamatele 
näitlejatele laulud kiiresti ja enam vähem talutavalt selgeks 
õpetada,“ viitas Kask Bachblumi tähtsale rollile kvinteti si-
seelus. 
Kõik ansambli liikmed esitavad kontserdiõhtul ühe tuttuue 
soololaulu. Kuuleb ka kõiki põhilisi vanu hitte, nagu “Ruttan 
nüüd”, “Michelle”, “Olen kaunis” ja “Koolilugu”. Kontserdiõh-
tu külalisesinejateks on ansambli kunagine liige Märt Avandi, 
samuti Ülle Lichtfeldt, Bonzo, Kaunimate Aastate Ven-
naskond, Tallinna Vanalinna Segakoor ning meesansambel 
HaLe MaJa. 
Teatri 76. hooaja esimese uuslavastusena jõuab 2. oktoobril 
publiku ette „Sina maga, mina pesen nõud“, mille lavastab 
näitleja Tarmo Tagamets, kellele see on lavastajadebüüt Rak-
veres. 
Esmakordselt istub sügishooajal lavastajatoolile ka Erni Kask, 
kes saab detsembriks valmis muusikalise lavastuse „Ro-
maan“.
Juba 12. septembril jõuab publikuni põnev uus üritus. Nimelt 
hakatakse kord kuus nädalavahetuseti mängima ühte eten-
dust päevasel ajal. Etendusele järgneb vestlusring tegijate ja 
asjatundjatega, kus teatrikülastajad saavad süüvida lavastuse 
hingeellu ja puudutatud teemadesse. 
Ka seda üritust juhib Erni Kask. „Huvitatud saavad võtta teed, 
kohvi või õlut ja pärast päevast etendust veel teatrisse 
mõtteid vahetama jääda. Need, kes kaugemalt tulnud või kel 
õhtused tegemised ees ootamas, jõuavad rahulikult lahku-
da.“
Selle ürituste sarja nimega „RT matinee“ esimene lavastus on 
auhinnatud „Kolm õde“, mida mängitaksegi siis 12. septem-
bril kell kolm pärastlõunal.

Tõnu Lilleorg

Kodumaa karjed: 
üks mees, tuhat juttu
Eesti üks tippteatreid 
NO99 on saatnud oma en-
dise näitleja ühemehetüki-
ga „Kodumaa karjed“ 
mööda maad rändama, et 
meenutada publikule, mis 
kõik uuel iseseisvusajal toi-
munud on.

Tõnu Lilleorg

Etenduse ainuke lavakujundus on madal poodium, millel Jaak 
Prints seisab. 

Foto: Tiit Ojasoo

Teatri meesansambel kaunis Eestimaa suves. Ansambli uusim 
liige Imre Õunapuu seekord veel pildistamisele kaasa ei 
saanud. 

Foto: Rakvere Teater
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Samanimelise romaani järgi 
tõi loo lavale Rein Pakk, män-
givad Elina Purde ja Andres 
Mähar. 
Lugu algab juhuslikult vales-
se postkasti saadetud elekt-
ronkirjast, millele saaja vas-
tab. Nii sünnib kirjavahetus, 
mis paisub võimsaks tunde-
tormiks kahe inimese elus, 
kes ei tea teineteisest reaal-
selt mitte midagi – ei vanust, 
elukohta, ametit, juuksevärvi 
ega kinganumbritki. 
Rein Paku sõnul meeldis talle 
selle loo juures, et see räägib 
armastusest, mis väljendub ja 
realiseerub vaid sõnades, 
kuid puudutab tegelasi ometi 
väga kirglikult. Põhjuseks on 
kujutlusvõime. 

Kaks samaaegset tege-
vuspaika
„Selles loos tuleb välja, et sõ-
nad on palju seksikamad kui 
jalad, rinnad, tagumikud või 
poosid, milles me seksime. 
Seksi alus on kujutlusvõime,“ 

ütles Pakk. „Kuigi vormilt on 
see lugu kirjavahetus, on 
nende kirjade taga palju või-
malikke tegevusi ehk palju 
seda, mida saab laval mängi-
da. See, et inimene kirjutab 
üht ja tunneb või teeb teist, 
ongi seal see draama ning se-
da laval nähtavale tuua oli 
minu ja näitlejate jaoks põ-
nev väljakutse,“ rääkis Pakk 
lavastuse sünniloost.

Sellises alguses anonüümses 
suhtluses on sõnad seemned, 
millest kirjasõbra kujutluses 
võrsub kirjutaja identiteet ja 
aja jooksul muutub selline 
kirjavahetus tegelastele nii-
võrd paeluvaks, et nad ei suu-
da sellest loobuda, kuigi ot-
sustavad korduvalt, et aitab 
nüüd küll. Publik näeb laval 
korraga kahte tegevuspaika: 
mehe kodu ja naise kodu. 

Tegelased teineteist laval 
muidugi ei näe. Tüki tegevus 
toimub kahetuhandendate 
alguses, mil ei olnud veel nu-
titelefone, millega saanuks 
pidada tekstivestlust või saa-
ta meile kogu aeg ja igalt 
poolt. Sel ajal sai meile saata 
kas kodust või kontorist, see-
ga tuleb tegelastel uut teadet 
kirjasõbralt üksjagu aega oo-
data.

Rein Pakk on väga rahul näit-
lejatega: „Mul oli puhas rõõm 
nendega koos töötada ja 
nüüd selle töö tulemusi pub-
likuga jagada.“ Paku sõnul 
ongi “Hea põhjatuule vastu” 
eelkõige näitlejateater, sest 
kogu aeg on fookuses tegelas-
te mõtted ja tunded. 
Elina Purde liitus lavastusega 
poole pealt, kui proovid juba 
käisid, kuna algselt ossa vali-

tud näitleja loobus osast. „Eli-
na luges näidendi läbi ja oli 
kohe huvitatud. Õnneks oli 
tal ka tookord aega ja nii ta 
rolli tegigi – poole lühema 
ajaga kui tavaliselt ja minu 
meelest suurepäraselt. See oli 
meie esimene koostöö ja see 
läks väga hästi, sest me 
mõistsime teineteise huumo-
rimeelt, romantikameelt ja 
töökultuuri,“ rääkis Pakk. 
„Andresega olin juba varem 
lavastajana tööd teinud ja 
teadsin juba karta, et võib õn-
nestuda,“ naljatas lavastaja ja 
lisas: „Andres avaneb selles 
etenduses muide nii mõnest-
ki küljest, mida vaatajad ehk 
varem näinud polegi.“

Võib juhtuda ka publiku-
ga
Lavastaja usub, et võimalus 
tänapäeval leida endale kõige 
tähtsam suhtluspartner in-
ternetiavarustes on vägagi 
realistlik, ning ta tunneb vä-
hemalt kolme inimest, kes on 
olnud just sellises suhtes, na-
gu näitemängus kujutatakse. 
Küsimusele, kas tegelased siis 
lõpuks ka kokku saavad, vas-
tas Rein Pakk kavalalt: „Teil 
on võimalus teatrisse minna 
ja ise vaadata. Ma usun, et 
see selgub etenduse käigus.“

Järgmisel nädalal Tartus toi-
muval teatrifestivalil on täna-
vu lausa kaks alaprogrammi, 
mis pakuvad tantsulavastusi. 
Need on Uue Tantsu show-
case ja tudengite lavastusi 
koondav kuraatorprogramm 
„Piiri peal“.
Uue Tantsu showcase`i pro-
jektijuht Mihkel Ernits ütles, 
et selle programmi kuus eten-
dust on valitud aastatel 2013-
2014 lavale jõudnud tantsula-
vastuste koorekihist ja anna-
vad küllalt esindusliku üle-
vaate eesti kaasaegsest tant-
sust. Teiste seas näeb ka pari-
maks eelmise aasta tantsula-
vastuseks hinnatud lavastust 
„...and Blue“ tantsutrupi Fine 
5 esituses (pildil). Ernitsa sõ-
nul tasub tähele panna ka Zu-
ga Ühendatud Tantsijate la-
vastust „Käik“, mille sihtrüh-
maks on lapsed vanuses 6-10. 
See etendus toimub kol-
mapäeval kell kaks Genialis-
tide klubis, et lastel oleks mu-
gav seda vaatama tulla ja 
miks mitte võimalusel koos 
vanematega, sest põnevust 
pakub lavastus ka täiskasva-
nutele. Tantsulavastuste pea-
mine erinevus harjumus-
pärasest sõnateatrist on see, 
et nii lugu, tegelaste suhted 
kui ka emotsioonid on väljen-
datud kõik liikumise kaudu. 
Neile, kes pole varem tantsu-

Lugu armastusest tuleb ringreisile
Järgmisel nädalal näitab 
Vanemuine lavastust „Hea 
põhjatuule vastu“ Viljan-
dis, Paides, Pärnus, Tal-
linnas ja Rakveres.

Tõnu Lilleorg

Kirjavahetus on tegelastele A & O. 
Foto: Alan Proosa

DRAAMA festivalil 
näeb häid tantsulavastusi

lavastusi vaatamas käinud, 
soovitas Ernits kindlasti tulla, 
sest uute elamuste abil saab 
vaataja enda jaoks piire nihu-
tada. „Kõik etendused on põ-
nevad ja neid tasub vaadata 
avatud meelega,“ sõnas pro-
jektijuht. Lehe trükkimineku 
ajal oli veel pea kõigile tans-
tulavastustele pileteid saada. 
Ja kuna festivalil on ka päeva-

sel ajal ja õhtupoolikul toi-
muvaid etendusi, tasub 
pakutavaga tutvuda ka Tar-
tust eemal elavatel huvilistel, 
kes soovivad ehk õhtuks koju 
tagasi jõuda. Täpsem info on 
festivali kodulehel draama.
ee.

Tõnu Lilleorg

Hea põhjatuule vastu
DANIEL GLATTAUERI  NETIROMANSS

LAVASTAJA REIN PAKK
OSADES ELINA PURDE — ANDRES MÄHAR

13.09 RAKVERE TEATRIS

146. HOOAEG
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Rakvere kesklinnas Turutare 
ees seisab juba paar nädalat 
kiosk, mida kaunistab silt kir-
jaga Kebab Express. Millega 
tegu?
„Kebab Express pole uus asi,“ 
rääkis kioski omanik Hando 
Lööper. „Varem tegutsesime 
Vaala keskuse juures, kuid 
tahtsime tulle inimestele lä-
hemale.“
Lööper rääkis, et eesmärk on 
pakkuda tervislikku sööki, 
mida saaks kiiresti käigu pealt 
võtta. „Kiirtoidukohta Rakve-
re kesklinnas siiani polnud.“

Kuidas kiirtoit saab tervislik 
olla? „Kõik meie toidud val-
mivad algusest lõpuni koha-
peal, ka tainas. Meie hitt-too-
de on Kebab-Pitsarull, mis on 
huvitav kooslus kebabist ja 
pitsast. Analoogi lähiümbru-
ses pole. Kebab-Pitsarull on 
vähese rasvasisaldusega ja li-
saks lihale on selles ohtralt 
värsket kraami: salatit, kurki, 
tomatit. Võimalus on valida 
kas looma- või kanalihaga 
täidetud rull. Ka kastet on 
võimalik valida nii maheda-
maitselist kui teravat.“

„Eesmärk on pakkuda kiiret 
teenindust, pitsarull valmib 
vaid 5 minutiga,“ jätkas ta. 
Menüüst võib lugeda, et 
kõhutäie eest tuleb tasuda 
2,5-4 eurot. „Kooliõpilastele 
on väga sobilik võtta suur pit-
sarull kahe peale, siis tuleb 
kõhutäie eest maksta vaid 2 
eurot,“ selgitas Lööper.
Kiosk on avatud kella 12-19, 
kuid õige pea on plaanis lah-
tiolekuaega pikendada hiliste 
õhtutundideni.

Katrin Kivi

Lääne-Viru Maavalitsus soo-
vib tunnustada häid ettevõt-
jaid ja tublisid töötajaid ning 
kutsub üles esitama kandi-
daate „Hea ettevõtja” ja ”Tub-
li töötaja” tunnustamiseks.
„Pean vajalikuks luua võima-
lusi tublide ettevõtjate ja pü-
hendunud töötajate tunnus-
tamiseks,“ rõhutas Lääne-Vi-
ru maavanem Marko Torm. 
„Kõikide tublide inimesteni 
ei jõua me nagunii, kuid sel 
moel loome vähemalt võima-
luse osa inimeste märkami-
seks meie maakonnas. Kind-
lasti julgustan omavalitsusi 
enda territooriumil toimeta-
vaid ettevõtjaid märkama 
ning ettepanekuid meile te-
gema. Tööandja puhul loo-
dan jällegi, et leitakse kiires 
igapäevaelus see aeg, et esita-
da ka „Tubli töötaja“ tunnus-
tuse saamiseks oma inimesi. 
Märkamine on oluline.“
„Hea ettevõtja” konkursi ees-
märgiks on esile tõsta ja tun-
nustada pikaajalisi ettevõt-
jaid, kes loovad töökohti ja 
kelle najal püsib majandus. 
Kolmes järgus kavandatud 
rinnamärk “Hea ettevõtja 

10/15/20 aastat” antakse et-
tevõtjale (51 protsenti osanik, 
tippjuht), kes on juhtinud 
konkreetset ettevõtet edukalt 
vähemalt vastavalt 10, 15 või 
20 aastat. Head ja edukat et-
tevõtjat ning ettevõtet iseloo-
mustavad korrektne makse-
käitumine, hea ettevõtluskul-
tuur, panus piirkonna tööhõi-
vesse, kohalikku arengusse ja 
ühiskondlikku ellu. Lisaks 
tunnustab Lääne-Viru Aren-
duskeskus uusi loodud ette-
võtteid.
Rinnamärgi “Tubli töötaja” 
kandidaadiks on võimalus 
esitada inimest, kes on tööta-
nud konkreetses ettevõttes 
või asutuses vähemalt 10 aas-
tat, kelle panus antud organi-
satsiooni arengusse on olnud 
märkimisväärne ja kes on ol-
nud ühiskondlikult aktiivne. 
Nimetatud rinnamärke an-

takse kalendriaastas kuni 15.
Ettepaneku koos põhjendu-
sega rinnamärgi andmiseks 
võib esitada ettevõte, kohalik 
omavalitsus, mittetulundus-
ühing või mõni muu organi-
satsioon.
Kirjalik taotlus koos põhjen-
dusega tuleb esitada Lää-
ne-Viru Maavalitsusele hilje-
malt 17. septembriks aadres-
sil F. R. Kreutzwaldi 5, 44314 
Rakvere või e-posti aadressil 
info@laane-viru.maavalitsus.
ee. 
Põhjenduses tuleks ära mär-
kida, kellele ja mille eest rin-
namärki taotletakse ning 
taotleja kontaktandmed. 
Otsuse rinnamärgi andmise 
kohta teeb Lääne-Viru Maa-
valitsuse, Lääne-Viru Aren-
duskeskuse ja Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu ühine 
komisjon 25. septembriks 
2015. aastal.
Lääne-Viru Maavalitsus alus-
tas „Hea ettevõtja” ja „Tubli 
töötaja” rinnamärkidega 
maakonna tublide inimeste 
tunnustamist 2011. aastal. 

Kuulutaja

Maavalitsus soovib 
tunnustada häid ettevõtjaid 
ja tublisid töötajaid

Kebab Express – kiire 
amps Rakvere kesklinnas

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Kolmapäeval, Naiskodukaitse 
88. aastapäeval võõrustas 
Lääne-Viru maavanem Mar-
ko Torm Naiskodukaitse Viru 
ringkonna juhte.
Maavanem kiitis naiskodu-
kaitsjaid, kes annavad oma 
panuse riigikaitsesse ja ühis-
konna arengusse Kaitseliidu 
ülesannete täitmises osalemi-
se, kodanike harimise ning 
isamaaliste traditsioonide 
hoidmise kaudu. 
„Aitäh, piirkondlikud eestve-
dajad, tingimusteta koduko-
ha ja kodumaa armastuse 
eest. Jätkugu teil jaksu seda 
ühiskondlikku, vabatahtlikku 
ja väljakutseid täis ametit pi-
dada!“ sõnas maavanem.
Täna, 2. septembril 1927 aas-
tal loodi Kaitseliidu ülema 
käskkirjaga Kaitseliidu erior-
ganisatsioon Naiskodukaitse 
(esialgse nimega ”Kodukaitse 
naisühing”). Viru ringkond on 
Naiskodukaitse üks viieteist-
kümnest ringkonnast, kus te-
gutseb 2015. aasta I poolaasta 
seisuga 139 naiskodukaitsjat. 
Üle Eesti koondab Naiskodu-
kaitse ligi 2300 naist.
Lääne-Virumaal tegutsevad 
Naiskodukaitse jaoskonnad 
Rakveres, Viru-Nigulas, Tapal, 
Väike-Maarjas ja Simunas.
Põhikirja kohaselt on Naisko-

Maavanem võõrustas 
naiskodukaitsjaid

dukaitse üheks põhiülesan-
deks toetada Kaitseliitu ja sel-
lest lähtub ka suur osa orga-

nisatsiooni tegevusest.

Kuulutaja







Kuulutaja reede, 4. september 201514 Kuulutused

TULEVIKU TN 13, RAKVERE
Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Silja Juursalu 
tel 523 2661

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• madalad kom.kulud
• aknad-uksed vahetatud
• avatud köök, rõdu
• 77,1 m²
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

JAAMA TN, VÄIKE-MAARJA
• hea asukoht
• madalad kommunaalkulud
• uued aknad
• keldriboks

Hind 6 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI v.
• 3 tuba ja köök
• uus pliit ja soemüür
• soojustatud
• hea asukoht

Hind 24 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

VINNI VALD
• jõe kaldal
• vesi ja kanalisatsioon
• 2 korrust, saun
• uus pliit, soojamüür

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

ROHUAIA TN, RAKVERE
Hind 29 800 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• IV korrus
• soodne hind
• planeering läbi maja
• rõdu hoovi poole

Andrus Peiel 
tel 527 1011

VÕIDU TN, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• III korrus
• avatud köök ja elutuba
• WC ja dušš eraldi
• läbi maja planeering

Andrus Peiel 
tel 527 1011

VABADUSE TN, RAKVERE
Hind 58 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• madalad kulud
• äsja renoveeritud
• 2 rõdu, saun
• üldpind 80 m²

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN 16, RAKVERE
Hind 17 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• I korrus
• üp 39 ,m²
• aknad vahetatud
• majal uus katus

RÄSNA KÜLA
Hind 48 000 €

MÜÜA MAJA

• üldpind 88,3 m²
• avar köök ja vannituba
• puupliit, soe müür, ahi
• aknad vahetatud

Silja Juursalu 
tel 523 2661

KURISOO KÜLA, AMBLA v.
Hind 17 500 €

MÜÜA ELAMUMAA

• kinnistu 3,65 ha
• toimiv salvkaev ja puurkaev
• el.liitumine olemas

Silja Juursalu 
tel 523 2661

KADRINA
Hind 7 500 €

MÜÜA 3-TOLINE KORTER

• üp 43,1 m²
• uus puupliit soojamüüriga
• töökorras ahi
• aknad vahetatud

Silja Juursalu 
tel 523 2661

AHULA, ALBU VALD
Hind 1 290 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üldpind 77,5 m²
• vajab kapitaalremonti
• läbi maja planeering
• kõik toad eraldi

Loosimisse lähevad Home4You 
kinkekaardid ja Noorus SPA majutuspaketid. 

Kampaania kestab kuni 31.12.2015

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse 

müüki ja võida kingitus!

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

•  Mü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
Tapa ja Tamsalu linnas ning 
vallas erinevas seisukorras 
n i n g  e r i n e v a  s u u r u s e g a 
1-4toalised korterid ning 
majad. Täpsem info: mob 5110 
478 või 322 0106, e-post: urmas.
saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara 
AS. Aitan teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, võtan 
müüki teie korteri või maja, 
kinnisvaraalane konsultatsioon 
tasuta.

• Müüa ahiküttega tuba ja köök 
(23 m2) Rakveres. WC ja dušš sees, 
eraldi sissekäik. Hind 9300 €. Tel 
5198 8087

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja 
kanal. sees. Uus vannituba! Hind 
9 500 €. www.kenriko.ee, tel 5083 
305 

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) 
koos mööbli ja muu sisustusega 
(külmik, boiler). Talvine küte 
võimalik endal reguleerida. Hind 
16 500 €. Tel 5664 8311

•  M ü ü a  1 t o a l i n e  k o r t e r 
Rakveres Lembitu 2 (III korrus). 
Renoveerimist  vajav,  aknad 
vahetatud. Hind 20 000 €. Tel 
5819 5166

•  Mü ü a  S a u e  1 3  1 t o a l i n e 
m u g a v u s t e g a  k o r t e r  ( 3 0 
m2) esimesel korrusel, kogu 
s i s u s t u s e g a.  Ko r t e r i l  u u e d 
plastikaknad ja turvauks, elutoas 
puitpõrand. Hind 15 500 €. Tel 
5300 5577

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

• Vinni tornmajas müüa odavalt 
I korrusel heas korras 1toaline 
korter (38,1 m2). Tel 5349 6021

• Müüa Sõmerul k.m 1toaline 
korter. Tel 5517 090

• Müüa 1toaline korter Kundas (32 
m2, IV korrus, aknad vahetatud). 
Maja renoveeritud. Omanikult. 
Hind kokkuleppel. Tel 5340 5688

• Müüa renoveeritud k.m. 1toaline 
korter Türil. Hea asukoht, mõnus 
III korrus, soodsad maksed, tegus 
ühistu. Tel 5294 787

• Müüa 1toaline korter Tallinnas 
R i s t i ku  t ä n av a l .  Ke s k l i n n a 
läheduses. Puumaja, pakettaknad, 
vesi, boiler, elektriküte. Võimalus 
ehitada kamin, ahi või pliit. Aknad 
hoovi, vajab remonti. Hind 30 000 
€. Tel 5646 3143

KINNISVARA

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

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

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan, üürin garaaži Rakveres. 
Pakkuda võib ka suuremaid. Tel 
5394 8017

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Kungla tn (I korrus, toad eraldi). 
Hind 25 000 €. Tel 5326 9908

• Müüa 2toaline ahiküttel korter 
Rakveres. Keskmises seisukorras, 
t s e n t ra a l n e  v e e v a r u s t u s  ja 
kanalisatsioon, WC ja duširuum 
olemas. Toimiv ühistu, väiksed 
kommunaalkulud, aiamaa ja 
sauna kasutamise võimalus. Info 
telefonilt 52 93 990

• Müüa 2toaline k.m korter (II k.) 
Rakveres. Tel 523 3054

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Karitsa külas. Vesi sees (dušš), 
mööbel, kasvuhoone, puukuur. 
Ilus koht. Tel 5568 8782

• Müüa 2toaline korter Tapal. 
Kontakt 5379 1126

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 2800 €. Tel 5673 4299

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r . 
Avatud köögiga, möbleeritud, 
pakettaknad, korralik ühistu. Hind 
kokkuleppel. Korter on Kundas. 
Tel 5160 334

• Müüa Püssi alevikus 2toaline 
ko r t e r .  O t s e  o m a n i ku l t  j a 
järelmaksu võimalusega. 5624 
4605

• Müüa 2toaline korter Vajangul. 
Hind 2000 €. Tel 5886 0893

• Müüa Rakveres Vabaduse 
78 väga heas korras 3toaline 
(80,3 m2) korter. I korrus, 
2 eraldi rõdu, mullivann, 
saun, turvauks, uued aknad, 
valvesüsteem, Viasat, Elion. 
Majal gaasiküte. Täies ulatuses 
m ö b l e e r i t u d  (o l e m a s  k a 
tehnika). Otse omanikult. Hind 
59 000 €. Tel 5122 590

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

• Müüa 4toaline korter Laekveres. 
Hind 10 000 €. Tel 5801 9631

•  M ü ü a  r e n o v e e r i t u d 
ridaelamuboks Rakverest 12 km 
kaugusel. Tel 5282 660. Pildid 
soov.ee

• Müüa Rakveres 2kordne remonti 
vajav maja (160 m2). Tel 5169 731

• Müüa maja Rakveres Vahtra pst 
11. Hind 35 000 €. Tel 5656 4857

• Müüa maja 10 km Rakverest. 
Tule vaata ja kauple! Maksmisel 
erinevad võimalused. Tel 5542 180

• Müüa kinnistu Päides (1,3 ha, 
millest õuemaa 1 ha), majas 3 
tuba ja köök (68 m2), puurkaev, 
uued el.kaablid. Tel 5196 2074, 
5332 6832

• Müüa Harjumaal Kaasiku külas 
Laitse rallipargi lähedal maja (60 
m2, krunt 1264 m2, saun, garaaž, 
korrastatud heki ja viljapuudega 
aed). Tel 5192 5428

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, 
vesi, kanalisatsioon. Tel 5052 
060

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

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

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toa-
lise korteri, pikemaks ajaks. Tel 
5837 2776

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba eramajas. 100 
€. Tel 5662 1987

• Üürile anda 1toaline  k.m. 
möbleeritud korter I korrusel 
kesklinnas. 150 € + kom.kulud. 
Tel 5219 328

• Üürile anda 1toaline  k.m. 
renoveeritud korter Rakveres 
Vabaduse 5 (31,6 m2, I korrus, 
165. - + kom.kulud, korter on vaba, 
fotod City24 ID: pcrqjt). Tel 5081 
311, Marek

• Anda üürile kesklinnas 1toaline 
möbleeritud mugavustega korter. 
Tel 5548 468

• Anda üürile Sõmerul k.m 
1toaline korter. Tel 5100 148

• Anda üürile 1toaline korter 
Uhtna alevikus,  küte (elekter, 
küttepuu, õhksoojuspump). Otse 
omanikult. 100 €. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile k.m. 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 2toaline korter 
Aseris  1  korrusel.  Osaliselt 
möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile 3toaline (80 m2) 
ahiküttega avatud lahendusega 
renoveeritud korter Rakveres 
rahulikus elamupiirkonnas. Oma 
hoov, tasuta parkimine, kelder. Tel 
5375 1000

• Üürile anda 3toaline korter 
Kundas. Tel 5667 0309

• Anda üürile 3toaline mugavus-
tega korter 3 km kaugusel Tapa 
kesklinnast. Tel 5648 3322

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Anda rendile pool maja Rak-
veres. 118 €/kuu, vesi väljas. Tel 
5190 1697

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

• Anda üürile garaaž Terase tn. 
Tel 5029 052

•  A n d a  r e n d i l e  R a kv e r e 
südalinnas äripind (80 m2). 
Otse omanikult. Hind 250 €/
kuus. Info 5285 416

•  M ü ü a  v õ i  a n d a  r e n d i l e 
rõ ivakauplus (37 m2) Rakveres. 
Tel 5550 0588

• www.toonklaas.ee

• Müüa Fiat Stilo 1,2B -02. a; 
Suzuki Swift 1,3B -01. a; Nissan 
SAunny 1,5B -86. Sõidukorras. Tel 
5558 5956

SÕIDUKID
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T        -05

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

UUS! DACIA LOGAN         1,4i                       06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ     0,8i            99

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

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01

UUS! NISSAN KING-CAB  2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car              2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

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

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

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD            06
VOLVO S80/V80            2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD               06
 LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

• Ostan VAZide uusi plekke, 
ilukilpe, tulesid, stangesid, Ve-
ne-aegseid uusi rehve. Tel 5157 
395
• Ostan sõiduauto või kaubiku, 
mis vajab keevitust või pisiremonti. 
Tel 5031 849

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

•  O s t a n  G A Z  2 4  4  u s t 
(korraliku). Võib pakkuda ka 
muid osasid. Tel 5106 763

•  R e n d i m e 
pukseerimishaagist, millega 
saab pukseerida sõidukeid 
B - k a t e g o o r i a  j u h i l o a g a . 
Rendihind: 12 h 15 €, 24 h 25 €, 
võimalik ka pukseerimisteenus 
0,35 € km+ haagise rendihind. 
Asukoht Väike-Maarja vald 
Määri küla. Telefon 52 17 300

• Müüa Mazda Xedos 6.1,6.96. 
a, tumepunane metallik. Kehtiv 
üv. 05.2016, kaasa naastrehvid 
velgedel. Hind 750 €. Tel 5563 5460

• Müüa Mitsubishi Carisma 1,9TD 
75 kW 2004. a must metallik, 
lisadega. Hind 2400 €. Tel 5077 961

• Müüa Nissan Almera 2001. a 
2,2D sedaan. Auto heas korras. 
Hind 1100 €. Tel 5024 288

• Müüa Opel Astra Edition 
1,6i 2001. a 74 kW, sinakas-
roheline met, sedaan, bensiin, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad, pl.soojendus, orig.
valuveljed, veokonks, v.h.tehnilises 
korras, ülevaatus 2016, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5868 4077

• Müüa Opel Vectra 1,8 2000. a 
must metallik, universaal, v.h. 
korras. Tel 5174 193

• Müüa 1999. a Chrysler Neon 
varuosadeks. Tel 5536 472

• Müüa GAZ-52 mootorid ja 
käigukastid. Tel 5112 204

• Müüa varuosad:  Peugeot 
P a r t n e r / C i t r o e n  B e r l i n g o 
(96-07),Opel Omega, Renault 
Megane I. Tel 5646 6933

• Müüa VAZi talverehvid velgedel 
ja muid VAZi varuosi ja M20 
(Pobeda) käigukast. Tel 5646 0366

TEENUSED

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465                                                                                                 

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Ehitus- ja torutööd. Tel 5069 683

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

•  Te o s t a m e  s a n t e h n i l i s i 
remonttöid, sanitaartehnika 
paigaldust. Küttesüsteemide 
remont, läbipesu, hooldus. Tel 
5305 3053

• Kogemustega ehitusmees teostab 
üldehitus-, katuse-, fassaadi-, 
s is ev iimistlus-,  maalri-  ja 
plaatimistöid. Tel 5290 735

• Väiksem ehitus fi rma teeb kõiki 
ehitustöid. Korterite, eramute, 
äriruumide remont- ja ehitustööd. 
Katuste ja fassaadide ehitus, 
vundamendi soojustamine. Tel 
5349 1627

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

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

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

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

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

• Ehitan ja remondin aedasid ja 
jalgväravaid, ehitan ja remondin 
saunasid ja vannitubasid. Tel 
5661 2942 või an75@hot.ee

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsa-
lus. Tel 522 2511

• Tänava- äärekivide müük 
ja paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigal-dus ja 
automaatika; haljastustööd; 
ehitustööd. Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Paigaldame tänavakive. Tel 
5382 6917

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

•  K l i i m a s e a d m e d .  Mü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp. 25 a kogemust. Ehitab 
ja remondib küttekoldeid, korst-
naid. Tel 5069 683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Teostame kõike, mis on koli-
misega 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@kolimi-
sed.ee, www.kolimised.ee

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

• Kiirveosed, paki- ja kaubavedu. 
Tapa-Rakvere-Tapa, teised suunad 
kokkuleppel. Tel 5148 661

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547, 32 278 22

• Kaubavedu MB Sprinter kau-
bikuga,  kaubaruumi pikkus 3300 
mm, kõrgus 1800 mm. Tel 5373 
6931, 5109 092

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 
2,5 tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298

• MULLAFREESI RENT! Hind 
koos tööga soodne! Jääb labidas 
sirgeks ja selg terveks! Tel 5567 
5755

• Pehme mööbli remont. Veo 
võimalus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Soodsalt müüa tööstus overlok 
(universaal, sik-sak, salapiste, 
220V) ja uusi kodumasinaid. 
Tagavaraosad ja käärid. Rohuaia 
20-2, tel 5588 429, 32 43 085, Priit

• Raamatupidamise teenus väi-
kefi rmadele. Võta ühendust e-pos-
til: raamatupidaja66@gmail.com, 
tel +372 504 2267

• Kogemustega bil.v. raamatupi-
daja pakub teenust kokkuleppe-
listel tingimustel.  Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

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

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

• TV- ja sat.seadmete müük, pai-
galdus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

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

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

• Tantsumuusika ühemehebän-
dilt igale eale. Õhtu juhtimine. 
Tel 514 9885
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CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Rakvere, Tallinna tn 38. 
(hoovis)

Pakub: 

ALUMIINIUMI JA 
ROOSTEVABA TERASE

KEEVITUS JA 
PAINUTUS TÖID.

Info: 5666 9401

RakWeld@Gmail.com

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Paigaldame 

tänava-ja äärekive, 

ehitame puit-ja 
võrkaedasid,

 lammutustööd, 

haljastustööd. 

Killustiku, liiva, 

freesasfaldi müük.

Tel 58129927

e-post: citybar@mail.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

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

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

• FELIX BÄND – neljas keeles. 
Parim. Soodne. Tel 5559 3419

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

EST STEIN KATUSEKIVI 

PUNANE KOOS 

PAIGALDUSEGA. 

30% SOODUSTUS.

TEL 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont. 

3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

www.prtgrupp.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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

Kvaliteetne ja soodne

RAAMATUPIDAMISTEENUS

www.mestertgrupp.ee. 

Kirjuta 

info@mestertgrupp.ee 

või helista +372 52 72 708

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

• 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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

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

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

• Ostan õunapurusti ja mah-
lapressi. Tel 5558 3686

• Ostan majapidamise likvi-
deerimisel jäänud esemeid ki-
la-kolani. Vajadusel kolimis- ja 
jäätmeteenus. Tel 5031 849

• Ostan vanu vene mudeleid. 
Tel 5463 7570 

• Ostan raamatuid sarjast „Seik-
lusjutte maalt ja merelt“. Tel 
5645 1242

• Müüa korralik lahtikäiv söögi-
laud (pruuni värvi). Hind super-
soodne. Tel 5079 984

• Müüa köögikapp (80x60x65). 
Hind 10 €. Tel 5111 458

• Müüa peeglid (2 tk, 40x40 cm, 
puidust raam, ülekullatud, stiilselt 
vanaaegne, sobib sauna, esikusse 
vm). Hind 75 €/tk, võib tingida. Tel 
5832 7089

• Müüa töökorras  külmik Zil 
Moskva (1999. a, antiik,  50 €), 
projektor (1965. a), laevahäire-
kell (1959. a), raudtee tõkkepuu 
elektrikell (1974. a), valgusrek-
laam (65x41,5 cm), münte (Eesti, 
Vene, Soome), uued el. mootorid 
(0,75 kW/2820 pööret, võll 19 
mm; 1,7 kW/1420 pööret, võll 25 
mm), jääklaas (80x120, 2 tahvlit), 
puhvetkapi ukseklaas (80x87, 
2 tükki), lihvlint (2,48x15 cm, 17 
tükki). Tel 5291 337

• Müüa uued madratsid (2 tk, 
80x200), bleedid (2 tk, 150x200) 
ja vanaaegne tool. Tel 5699 6594

• Müüa uued dušiseinad (pen-
del, 90x185, 2 tk) ja garaaž Tuule 
tn lõpus. Kokkleppe hinnad. Tel 
5852 8509

• Müüa vähe kasutatud pianiino 
Riga ja abiratastega lastejalgrat-
tad Spartan ja Esperia. Hind 30 €/
tk. Tel 5649 1828

• Müüa uus laulatusekleit. 140 €. 
Tel 5645 1242

• Müüa 5-6aastased aaloetaimed 
(3 tk, 10 €/tk). Tel 5699 6594

• Müüa  mahlakuumutamise 
ahi koos roostevaba pajaga. Tel 
5667 2489

• Müüa pelletkamin-ahi (uus). 
Tel 5349 1377

• Müüa kalmistupinke, metal-
laiaposte ja käsiader. Tel 5382 
8432

• Müüa soodsalt töökindel murut-
raktor Jonsered (hiljuti Soomest). 
Asub Veltsis. Tel 5742 0668

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

KODU

• Männi Äri Huljal ostab ja võtab 
müüki majapidamise likvidee-
rimisel ja kolimisel jäänud ese-
meid (ehted, nõud, mänguasjad, 
tööriistad). Pakkuda võib kõi-
ke, kila-kola (kojukutsed). Rein 
5530 783, Andrus 5031 849, pood: 
3252405

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

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

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Rakveres 
Tallinna tänava 

mööblikaupluses

 

Suur valik kasutatud ja 
uusi kušette, voodeid, 
nurgadiivaneid, TV-

aluseid, lauad-toolid, 
uut antiikmööblit 

ja igasuguseid 
mööbliesemeid.

Külastage meid iga 
päev E-R 10-18, L 

10-15

Hinnad paindlikud!

Info 5069 814

 TÜHJENDUS-
MÜÜK
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Hinnad alates 3180 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

• Müüa killustikku  väikeses 
koguses koos transpordiga. www.
kodupuit.ee Tel 58 889 999

• Müüa akumulatsioonipaak 
(500L) ja sisevoodrilauda (kuusk). 
Tel 5289 369

• Odavalt müüa kreissaag Lääne-
Virumaal Kabalas. Tel 5246 928

• Müüme metallist värava- 
j a  a i a p o s t e  ( ü m a r - , 
n e l i ka n tt o r u ) .  Saa d av a l 
erinevad mõõdud. Tel 5394 
6666

• Soodsalt müüa kreissaag, 
klaasplokid ja aknaraamid. Tel 
32 270 49

• Müüa plokke (335x255x120). Tel 
5198 4315

EHITUS

• Ostan silikaatkivi (88x120x250, 
valge). Tel 5800 4824

•  Pa k ku d a  e r i n e v a i d  v ä r v i 
ilusaid kassipoegi  (pika- ja 
lühikarvalised). Tel 5543 596

• Müüa noored viirpapagoid 
(erinevad värvid). Tel 5845 2050

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

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

SAEMATERJALI 
MÜÜK

Väike-Maarjas. Transpordi 
võimalus.

OSTAME OKASPUU 
PALKI

Tel 5150 268

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

Müüa 

SÕELUTUD 
MULDA

KILLUSTIKU

LIIVA 

koos transpordiga. 

Info tel. 53 456 605

• Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

• Müüa toidukartulit „Gala“, 
„Laura“. Hind 0,30 €/kg. Vedu. Tel 
5141 338

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

• Müüa mett (6,50 €/kg). Tel 5669 
8961

• Müüa pohli 2,50 €/L. Tel 5820 
5070

• Müüa 2teljeline traktorikäru 
ning keevitusaparaat. Tel 5664 
8091

• Müüa põllutehnikat ja metsa. 
Tel 5568 4353

• Müüa kvaliteetset kompostmul-
da. Transpordivõimalus. Lisainfo 
telefonil 5259 239, 5053 340

• Müüa kvaliteetset sõelutud 
mulda koos transpordiga. Tel 
5077 365

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

• Müüa kütteklotse ja kamina-
puid. Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoo-
misega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kami-
napuid (erinevad puuliigid, 
pikkused). Kohaletoomisega. 
Tel 514 3328

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

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

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

• Müüa kuivad kütteklotsid 60L 
soodsalt. Transpordi ja järelmaksu 
võimalusega. Kuludokument. Tel 
5122 025

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

• Müüa Rakveres küttepuid 40L 
võrgus (30 cm) 2 €/ kott. Kuivad. 
Tel 5567 5755

KÜTTEPUUD

• Ostan saputaja (kartulivõtja) ja 
hobutööriistu. Tel 5836 4842

Taaskasutatud 
rõivaste müügipunkt 

“SIRTSUD” 
Avatud Rakveres

Sireli tee 6
(Rakverest Kadrina suunas ca 200 m)

 T, N, R  10 - 18
 L,  10 - 15

P.S. Tasumine  sularahas!

Kohal SÜGISKAUP, 

hinnad kuni 4 €

JALGRATTAD 

Naistele  laias  vär vi  ja 
suuruse valikus - 1 käik (175 
€), 3 käiku (225 €).

Lastele lai mudelivalik, 
hind alates 75 €.

Rollerid, mopeedid, 
ATV-d, krossikad, 
enduuro. 

Ostan kasutatud jalgrat-
taid, mopeede jm. 

Remont tel 5341 5771

VINTSID, RAUAD, 
TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rakvere, Vilde 14 
bussijaama vastas 
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp, lepp jne). Tel 5192 4320

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5 m3 puidust konteinerites, 
30-60 cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. 
hind kokkuleppel. Tel 501 3862

• Müüa värskeid küttepuid ning 
kuivi kütteklotse 60L kottides. 
Järelmaksu võimalus, kuludoku-
ment ja koos transpordiga. Boo-
nusena 2 x 60L võrkkotis küttek-
lotse. Pakkuda ka laudu ja prusse. 
Võimalus soetada 3m küttepuud. 
Tel 5122 02

• Müüa saetud-lõhutud kuivi 
küttepuid. Min kogus 2 m3. Tel 
5223 152

• Müüa kuivi küttepuid  (ka 
väikestes kogustes ja võrkkottides). 
Tel 5074 958

• SUUR LAOTÜHJENDUSMÜÜK. 
Anname ära kõrge kütteväärtusega 
lehise puitbriketti hinnaga 120 
eurot/tonn. Kampaania kehtib, 
kuni kaupa jätkub! Minimaalne 
k o g u s  1  t o n n i .  T ra n s p o rd i 
võimalus. Lisainfot telefonil: 5347 
6878 või: marek@wellmax.ee

•  Г Р А Н Д И О З Н А Я 
РАСПРОДАЖА! Распродаем 
самый теплотворный брикет из 
опилок лиственницы по цене 120 
евро за тонну. Кампания действует 
до тех пор, пока товар есть в 
наличии. Минимальный заказ 1 
тонны. Возможна транспортная 
до ст авка .  Дополнительная 
информация по телефону 5347 
6878 или по эл.почте marek@
wellmax.ee
• Müüa kuivi kase küttepuid 35 
cm pikkusega, 38 € m3. Lisaks 
märga kase ja haava küttepuid 40 
cm soodsalt kohale toomisega. Tel 
55 39 506 

• Müüa kuivi küttepuid  40L 
võrkkottides (lepp, 2 € kott) ja 
küttepuujäägid 40L võrkkottides 
1,60 € kott. Rakvere piires transport 
tasuta. Tel. 5843 4388

• Müüa metsakuiva lõhutud-
saetud küttepuud 30 €/ruum. Tel 
5077 961

• Müüa sõelutud mulda. Tel  
+372 527 0059

• Müüa alumiiniumanum 
(pikkus 4,2 m, läbimõõt 2,2 m). 
Tel 5562 1562

• Müüa noored jäärad, uted, 
lambaliha. Tel 5143 787

• Müüa 1,5aastane sikk ja noor 
kits kahe tallega. Tel 5543 596

EST STEIN KATUSEKIVI 

PUNANE KOOS 

PAIGALDUSEGA. 

30% SOODUSTUS.

TEL 5685 6320
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METS

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

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

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

TEATED

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.

• Müüa ajalooline kalapüügiõigus 
(10 võrku, 3 avameremõrda, 1 
ääremõrd). Tel 5205 180

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa kvaliteetsed KUUL
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Müüa družba, okastraati, mal-
mradikad, el.karjus. Tel 5568 
4163

• Ostan käibemaksukohuslase 
fi rma. Tel 5888 8088

• Otsin vene keelt kõnelevat 
inimest kõnepraktika eesmärgil. 
Tel 5192 4243, Tuuli

• Jurist. Tel +372 50 34 352

TUTVUS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

• Üksik pensionär, pahedest prii 
soovib tutvuda samas vanuses 
maal elava naisega. Tel 5639 6056

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

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

Kvaliteetsed ja soodsad 
lilled lilleärist Daalia. 

Asukohaga Laada 10a 

(Laada Cafega samas 
majas). 

Võimalik ette tellida 
lõikelilli,  l i l lekimpe ja 
matusetöid telefonil 
3223324. 

Ootame 
teid 

E-R 7-18 

L 8-15

O
te

E-

LLLL

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, TAHVLEID, 

TELEFONE Remont. 
Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

E d lik d

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne Kaidole ja 
Kuidole perega isa ja vanaisa 

LEO ODARI 

kaotuse puhul.

Metsavahi pere

Tähed, mis kirjutame paberile,

kaovad kunagi.

Jäljed, mis jätame liivale, 

kustutab vesi.

Kuid päevad, mis veetsime koos 

ei unune iialgi.

Armast miniat

EVE DELLOT

Mäletab 

8. surma-aastapäeval
meheema

Ei ole lohutust, 

mis leevendaks leina 

Mälestame alati sõbralikku 

TOOMAS TOMSONIT 

Avaldame kaastunnet

 tütrele lastega.

Mäletab OÜ Brest

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 3. september 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* suvelilled, suvelillekimbud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 0,80

Roheline sibul kg 3,00

Mugulsibul kg 1,30 2,50

Petersell kg 8,00

Kurk kg 1,00 1,30

Till kg 7,00 10,00

V ä r s k e 
hapukurk

kg 4,00

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Tomat kg 1,30 2,50

Kapsas kg 0,40

Porgand kg 1,00 1,20

Kaalikas kg 1,00

Peet kg 1,00

Suhkruherned kg 3,00 5,00

Küüslauk kg 8,00

Aeduba kg 3,50 5,00

Põlduba kg 2,00

Paprika kg 1,50 2,50

Kibepipar kg 10,00

Pirnid (Hisp.) kg 2,00 2,50

Õunad (Poola) kg 1,50 2,50

Ploomid (Eesti) kg 4,00

Ploomid (Hisp.) kg 1,50 3,00

Karusmarjad liiter 1,20

Mustikad liiter 3,00

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 5,00

Astelpaju kg 8,00 10,00

Mesi kg 6,50 7,00

Viinamarjad kg 2,00 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Kukeseened kg 9,00 10,00

Värske räim kg 1,20

Laupäeval, 5. septembril turul Peipsi 
kala ja sibula müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ANI 
ŠAŠLÕKIBAAR

AVATUD
T-N 10.00-22.00
R 10.00-23.00
L 11.00-23.00
P 12.00-20.00

Ettetellimine +372 5626 1961 Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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Täiesti eluline näide. Nooru-
ke rattur sõitis mööda Rakve-
re ringteeäärset jalgrattateed 
suunaga Moonakülast Tõrma 
poole. Nn Lepna ringtee ää-
res tahtis ta teed anda Lepna 
poolt tulnud autole, kuid see 
viipas ta lahkesti esimesena 
teed ületama.
Tõrma ringteel kohtus ta Tar-
tu poolt tulnud autoga. Jalg-
ratturile oli eelmiselt (ring)
ristmikult jäänud mulje, et tal 
on eesõigus, mida tegelikult 
polnud. Sel korral läks õn-
neks, auto sai pidama. Olgu 
lisatud, et mainitud ringrist-
mikud on ühesuguse liik-
lusskeemiga. 
Tegelikult peab Rakvere ring-
teel ja sellega piirneval-ristu-
val kergliiklusteel liiklev jalg-
rattur olema kui elav liiklu-
sentsüklopeedia. Moonaküla 
viaduktist Tõrmani on neli 
ringteed (ja ristmikku), Kuu-
lutaja loendas neil kolm eri-
nevat liikluskorraldust.

Moto: surnuaeda ei to-
hiks kiiret olla
Probleem on selles, et paljud 
autojuhid ei tee vahet „seb-
ral“ ja reguleerimata ristu-
miskohal, nagu juba maini-
tud. Rääkimata jalgratturi-
test-kergliiklejatest, kelle liik-
lusteadmised on autojuhti-
dest veelgi väiksemad. „Regu-

leerimata ristumiskoht ehk 
ülekäigukoht on suhteliselt 
uus termin, sellest ka segadu-
sed ja teadmatus,“ põhjendas 
Rakvere Autokool OÜ juhata-
ja Tarmo Tänavots.
Kui „sebra“ on „sebra“ olnud 
aastakümneid ja selle märgis-
tus sõiduteel kõigile arusaa-
dav, siis reguleerimata ristu-
miskoht (näiteks jalgrattatee-
ga) märgistatakse sõiduteele 
teisiti (vaata skeemi). 
Liikluseeskirja uusim ver-
sioon annab autojuhile „seb-
ral“ käitumiseks järgneva ju-
hise: § 46. Lähenedes regu-
leerimata ülekäigurajale, 
peab juht vähendama kiirust 
või peatuma, et anda teed 
ülekäigurajal teed ületavale 
või ülekäigurajal teeületamis-
võimalust ootavale jalakäija-
le. Põhimõtteliselt siis tingi-
musteta peatumist ei nõuta, 
kuid jalakäijale (ja sama ees-
kirja põhjal ka jalakäija kiiru-
sega liikuvale jalgratturile) 
peab teed andma.
Reguleerimata ristumiskoha 
kohta ütleb aga LE järgmist: § 
235. Kui teel on omaette jalg-
rattatee ja tee reguleerimata 
ristumiskoht, peavad jalgrat-
tur ja mopeedijuht andma 
teed teel liiklejale, kui teeand-
mise kohustus pole liiklus-
korraldusvahenditega seatud 
teisiti.
„Autojuhi liigne viisakus võib 
jalgratturile osutada karutee-
ne – ratturile võib jääda mul-
je, et sarnastel ristmikel ongi 
tal eesõigus,“ tõdes Tänavots. 
„Üldiselt ei ole ratturil ülekäi-
gukohal eesõigust, aga siin on 
palju eriolukordi: kas ülekäi-
gukoht asub ristmikul – kui 
asub, siis peab pööret soori-
tav auto andma teed jne. Sa-
muti on liiklus ringristmikel 
reguleeritud niivõrd erine-
valt, et kergliiklejal tekib pa-
ratamatult segadus. Kõige 
lihtsam retsept: jalgrattur või 
jalakäija peab igal juhul ole-
ma ristmikul eriti tähelepa-
nelik, sest tema on nii või tei-
siti nõrgem pool.“
Vanem proua, kes Lepna 
ringteel ei pidanud paljuks 

Paljud autojuhid ei tee vahet 
ülekäigurajal ja ristumiskohal
Paljud autojuhid - kes liig-
sest viisakusest, kes tead-
matusest – annavad jalg-
rattureile teed ka regulee-
rimata ristumiskohal, pi-
dades seda ilmselt ülekäi-
gurajaks ehk „sebraks“. 
Sarnane teguviis ajab aga 
segadusse liikluseeskirju 
mitte nii hästi tundvad rat-
turid ja kergliiklejad, kes, 
saanud sõbraliku käeviipe 
järel just kui eesõiguse tee 
ületamiseks, arvavad, et 
neil ongi eesõigus. Tegeli-
kult see nii ei ole.

Aivar Ojaperv

rattasadulast maha ronida ja 
ületada ristmik ratas käekõr-
val, ütles et tema motoks on 
„surnuaeda kiiret pole.“ „Te-
gelikult ma ei tea, kuidas siin 
käituma peab, aga igaks ju-
huks annan ma autodele igal 
pool teed,“ rääkis ta. „Alles 
siis, kui autojuht on viibanud 
ja mina vastu noogutanud, 
siis lähen auto eest läbi. Pi-
gem karta kui kahetseda.“

Märkide uputus
Ning et olukord veel segasem 
oleks, siis veel üks säte LEst.
§ 45. Juht peab andma jala-
käijale teed: 4) pöörde lõpeta-
misel ristmikult välja sõites. 
Seejuures LE ei täpsusta, kas 
teed peab andma ainult „seb-
ral“ või ka ülekäigukohal – kui 

ei täpsusta, siis ilmselt peab 
mõlemal.
Aga seda vaid siis, kui ei ole 
korraldatud teisiti. Nimelt on 
sellistes kohtades jalgratta-
teedel tavaliselt enne ristmik-
ku märk „Anna teed“ (221), 
kuid mitte alati. Ja vaene au-
tojuht peab nuputama, kas 
ratturil on märk ees, ei ole ees 
või on see kusagil põõsa var-
jus. Näiteks Rakvere ringteel 
Bauhofi ringil ratturi ees „An-
na teed“ märki pole, kahel 
järgmisel, Lepna ja Tõrma 
ringil, aga on.
„Liikluseksamil on sellised 
kohad kõige keerulisemad,“ 
tõdes Tänavots. „Just sellistes 
kohtades kukutakse sageli lä-
bi – ilmaasjata peatumist võib 
tõlgendada liiklusvoo põh-

jendamatu häirimisena.“
Ning kui „Anna teed“ märki 
ratturil ees ei ole, siis ringteelt 
tulevate autode ees on tal 
eesõigus, kuid see kaob pä-
rast poole sõidutee ületamist, 
sest alles ristmikule suundu-
val autol on omakorda eesõi-
gus.
Tänavotsa sõnul on paljudes 
kohtades teekattemärgistus 
ja liiklusmärgid vastuolus või 
on siis asi üle reguleeritud. 
Kindlasti on jalgrattateel liik-
lejad tuttavad ka liiklusmärki-
dega 431-435 ja 441-445, mis 
tähistavad jalgrattatee (ja sel-
le eriversioonide) algust ja 
lõppu. Kohati on selliseid 
märke „külvatud“ terve rägas-
tik – iga põlluteekese ees jalg-
rattatee just kui lõpeb, et 5 

meetrit hiljem jälle alata. Mil-
leks seda vaja on?
Tänavots: „Sisuliselt tähenda-
vad need märgid tõepoolest 
jalgrattatee algust või lõppu 
ja kui teel on ees märk 441, 
siis peab jalgrattur arvesta-
ma, et ta võrdsustub jalakäi-
jaga. Ristmikku peab ta ületa-
ma jalakäija kiirusel. Iseasi, 
kas need märgid on ikka kõik-
jal otstarbekad, eriti põllutee-
de otstes, kus jalgrattateed 
ületab paar-kolm traktorit 
aastas.“
Paragrahve ja sätteid täis kee-
rulist juttu aitavad illustreeri-
da fotod, millel nähtut kom-
menteeris liiklusõpetaja Tar-
mo Tänavots.

1. Arusaadav kõigile: auto peab jalakäijale-jalgratturile teed andma.

2. Tegemist ei ole “sebraga” vaid ülekäigukohaga. Eesõigus on autodel.

3. Autodel on ees “Anna teed” märk, lisatahvel viitab jalgrattateele. Eesõigus on jalgratturil.

Märgirägastik paarile traktorile aastas. Samale põllule viib kolm teed, neist kaks on 
varustatud märkidega, üks mitte. On siin ülepea olemas standardid, mis määravad 
selliste teede-ristmike tähistamise? Tarmo Tänavots: „Täielik nonsenss, märke poleks 
üldse vaja, sest tegemist on nagunii väljasõiduga teega külgnevalt alalt ja põllult tulija 
peab nagunii teed andma. Kui ehk, siis on mingil moel asjakohane jalgrattateele viitav 
sinine tahvel.“
Vaevalt kilomeeter eemal on sama olukord tähistatud aga teisiti: „Anna teed“ märk on 
ees põllule minevale traktorile, põllult tulevale masinale pole aga mingit märki. Ja jalgrat-
turi kujutisega lisatahvel on valge, mitte sinine. „Ju siis on sinise taustaga tahvlid otsa 
saanud,“ ironiseeris Tänavots.
Samasuguste märkide rägastik Pajusti alevikus hooviteede otstes? „Neid pole üldse vaja. 
Taas on tegemist sisse-väljasõiduga teega külgnevale alale ja auto peab seal nagunii teed 
andma.“
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Reguleerimata ristumiskohti 
on viimasel ajal linnaümbru-
se jalgrattateedele tekkinud 
palju, aga mitte ainult. Väga 
segase liikluskorraldusega 
ristmik on ka Rakvere Tartu ja 
Lilleoru tänava kohtumispai-
gas. Või täpsemalt: liikluskor-
raldus vastab küll nõuetele, 
kuid ei paljud autojuhid ega 
jalakäijad tea, kuidas seal käi-
tuma peab. Nimelt on seal te-
gemist reguleerimata ülekäi-
gukoha, mitte „sebraga“.
Lilleoru tänava serva on joo-
nistatud jalgrattatee, mis üle-
tab Tartu tänava ja jätkub 
kõnniteena, kus on lubatud 
sõita ka jalgrattal. Jalakäijad 
peavad jalgrattateed aga kõn-
niteeks ja ülekäigukohta 
„sebraks“, nagu linnades ta-
valine.
Praegune teekattemärgistus 
joonistati sellele ristmikule 
alles hiljuti, varem oli ülekäi-
gukoht märgitud teistmoodi, 

ajuti tuli lähtuda ainult mär-
kidest.
„Selline korraldus on äärmi-
selt halb,“ rääkis mees, kes 
sealkandis palju liigub. „Mina 
tean, et see ei ole „sebra“, aga 
paljud inimesed ei tea. Ja liik-
lus on siin suur – lapsed käi-
vad kooli, samas on suur 
kauplus. Varem polnud siin 
üldse mingit tähistust – piir-
konna elanikud pöördusid 
seepärast ka korduvalt linna-
valitsusse, aga ega see uus 
kord ka probleemi lahenda. 
Sellel ristmikul on niigi palju 
avariisid, ma kardan, et nüüd 
läheb veel hullemaks. Üks au-
to jääb jalakäijat nähes seis-
ma, teine ei jää. Lõpuks ei saa 
enam keegi aru, kes kellele 
teed annab, kes liigub ja kes 
mitte. Siin peaks olema ikka 
„sebra“ ja samuti tuleb sel 
ristmikul piirata autode sõi-
dukiirus.“
Sama meelt oli naisterahvas, 

kellega Kuulutaja rääkis järg-
misel ristmikul – Linnuriigi 
linnaosas Vabaduse ja Lilleo-
ru ristmikul. Kui mujal on asi 
pahatihti üle reguleeritud, 
siis sel ristmikul pole üldse 
mingit märgistust: ei „sebra-
sid“, ei ülekäike, ei korrektselt 
viidatud kohta, kus lõpeb 
jalgrattatee.
„Selle ristmikuga probleeme 
tegelikult pole – liiklus on hõ-
re ja mõistust appi võttes 
saab ka üle tänava,“ rääkis 
naine. „Aga Lilleoru-Tartu 
ristmik on küll hull. Ma ei tea 
ühtki kohalikku, kes selle pä-
rast ei pahandaks. Eriti aru-
saamatu on asi muidugi va-
nemate inimeste jaoks. Siin 
üks vanatädi käib meil raami 
abil – tema põhimõtteliselt ei 
saakski üle tänava, sest tal ku-
lub tee ületuseks kaua aega, 
aga liiklus on tihe.“

Lilleoru ristmiku liikluskorraldus 
valmistab meelehärmi

Ristmik Bauhofi juures. Kuna jalgrattateel „Anna teed“ märki pole, siis on ratturil-ja-
lakäijal eesõigus. Samas pole aga ülekäik mingil moel tähistatud. Tarmo Tänavots: 
„Lisaksin veel, et tegemist on väljasõiduga teega külgnevalt alalt, auto peab igal juhul 
teed andma.“

Lepna ringtee. Liikluskorraldus on enam-vähem korrektselt tähistatud. Autodel on 
eesõigus, sest tegemist on ülekäigukohaga. Paraku on paljude autojuhtide, samuti 
ratturite-jalakäijate teadmised selles vallas puudulikud ja arvatakse, et auto peab teed 
andma. Ei pea! Tarmo Tänavots: „Kui norida, siis jalgratturile viitav lisatahvel peab 
olema sinise taustaga, sest ametlikult on tegemist asulavälise piirkonnaga.“

Piira tankla. Tänavots: „Täiesti ebaselge olukord. Pajusti 
poolt tulevale jalgratturile „Anna teed“ märki pole, temal 
on eesõigus. Rakvere poolt tulevale ratturile see märk on ja 
eesõigust seega pole. Kust autojuht peab teadma, kellel on 
märk ees ja kellel mitte? Lisaks on autojuhi jaoks jalgratta-
tee märgistamata – ei ole liiklusmärki ega ka teekattemär-
gistust. Üldiselt peab autojuht lähtuma teadmisest, et 
tegemist on väljasõiduga teega külgnevalt alalt ja seega 
peab ta kergliiklejale teed andma.“

 Ohtlik ristmik Vana-Vinni poole siirduval teeharul. Ratturi 
jaoks on asi selge: anna teed! Vana-Vinni poolt tuleval 
autojuhil on ees ka hoiatusmärk „Ristumine jalgrattateega“ 
(pole fotol näha). Pajusti poolt tulevate kergliiklejate 
vaatevälja piirab hekk, samuti on seal laskumine, mis 
ahvatleb kihutama. See on koht, kus kunstlikul tõkisel oleks 
erinevalt paljudest muudest ristmikest tõepoolest oluline ja 
vajalik funktsioon. Tarmo Tänavots: „Autojuhil teeandmise 
kohustust pole, aga kuna mõned kümned meetrid eespool 
on tema jaoks hoiatav märk „Ristumine jalgrattateega“, siis 
avarii korral võib juhtuda, et tegemist on jagatud süüga. 
Samuti ei saa autojuht väga hästi aru, kust kulgeb jalgrat-
tatee – olukorra muudaks palju konkreetsemaks teekat-
temärgistus.“

Liiklusmärkidega me ei koonerda: igale teeotsale vähemalt 
kaks märgikomplekti. 

Fotod: Aivar Ojaperv
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L, 5. - E, 7. september kell 16
Dokumentaal

(Lubatud kõigile!)

ARVO PÄRT–
ISEGI KUI MA KÕIK KAOTAN

L, 5. - E, 7. september kell 20:30
Romantiline komöödia

(Alla 14 a keelatud!)

SEKSITERAAPIA

L, 5. - E, 7. september kell 17:50
Draama

(Alla 14 a keelatud!)

VICTORIA

Vaba aeg

KUHU MINNA

Tänavu talvel alustas Rakvere 
Rahvamajas sari „Tantsuõh-
tud“, mis meelitas kohale üle 
poolesaja seltskonnatantsu 
harrastaja.
Toona lubas korraldaja Taimo 
Kaldma, et tantsuõhtud saa-
vad traditsiooniks ning toi-
muvad kord kuus ka edaspidi. 
„Nüüd saan lubaduse täita,“ 
rõõmustas ta. „18. septembril 
toimubki järjekordne tantsu-
õhtu koostöös rahvamajaga. 
Ansambliks on palutud män-
gima President. Silmailu pa-
kub Kadrina tantsutrupp Ca-
dencia. Avatud on baar. Pääse 
maksab 10 eurot.“
„Üritus on mõeldud neile, kes 
harrastavad seltskondlikke 
tantse ja tahavad mõnusalt 
aega veeta meeldivas selts-
konnas,“ ütles Kaldma. „Pal-
jud soovivad end aeg-ajalt 

kaunilt riidesse panna ning 
peenes seltskonnas viibida. 
Usun, et sellistel pidudel on 
ka hariv funktsioon.“
Edaspidiseid kuupäevi ei ole 
veel paika pandud, ent Kald-
ma sõnul ilmuvad need õige 

pea Rakvere Kultuurikeskuse 
kodulehele ja Facebooki lehe-
küljele „Seltskonnatantsud“.
Igale tantsuõhtule on plaanis 
kutsuda live-bänd. „Võib küll 
olla, et need bändid pole ava-
likkusele tuntud, kuid nende 

repertuaar on just väga sobi-
lik seltskonnatantsude 
jaoks,“ kinnitas Kaldma.
Korraldaja paneb kõigile hu-
vilistele südamele, et eelre-
gistreerimine on vajalik. 
„Seltskonnatantsud vajavad 
efektsete tantsupoognate 
võtmiseks ruumi ja seda Rah-
vamajas ka on, kuid osalejate 
arvu tuleb siiski piirata,“ rää-
kis ta.
Need huvilised, kes tunnevad 
end tantsupõrandal veidi 
roostes olevat, võivad samuti 
rõõmu tunda, sest õige pea 
kuulutatakse välja järjekord-
sed seltskonnatantsukursu-
sed Rakvere Eragümnaasiu-
mis. Taas tuleb meie inimesi 
õpetama tuntud tantsuõpeta-
ja Mairold Millert.

Katrin Kivi

Saabuval nädalavahetusel, 5.-
6. septembril korraldab MTÜ 
Eipri külaselts Väike-Maarja 
vallas Eipri külas seenepäe-
vad, mis kannavad pealkirja 
„Sõida seenele!“. Kavas on 
ühine metsaretk ning Eipri 
külamajas on avatud õpi-
toad-seminarid seente erine-
val otstarbel kasutamiseks, 
seenetundmiseks ja ohutu-
teks seenelkäikudeks.
Seenepäevad algavad juba 
laupäeva hommikul kell pool 
üheksa, mil kõik huvilised on 
oodatud Eipri külamaja juur-
de, et sealt edasi ühiselt grup-
pidena ümberkaudsetesse 
metsadesse minna. Retkel ot-
sitakse ja uuritakse seeni, 
süüakse pohli ning jagatakse 
metsatarkusi. 
Kell 11 avatakse Eipri küla-
majas seenepäevad seenese-
minariga, mille viib läbi bio-
loog Tiina Reintal RMK Saga-

di looduskoolist. Kell 14 algab 
seentega lõngavärvimise õpi-
tuba tuntud seenesõbra, raa-
matu „Seenemaagia ehk värv 
ja paber seentest“ autori Hel-
le Väärsi juhendamisel. Kell 
18 algab tasuta temaatiline 
filmiõhtu, näiteks on võima-
lus vaadata 2012. aastal val-
minud populaarset Eesti ko-
möödiat „Seenelkäik“. 
Pühapäev algab ennetusse-
minariga „Kuidas seenemet-
sast tagasi koju jõuda?“. See-
järel, kell 11 algab taas eriline 
õpituba – „Puuseened ja nen-
de kasutusvõimalused, seen-
test paberi valmistamine“. Ju-
hendab eelmisel päeval 
seenemaagiat jaganud Helle 
Väärsi ja kindlasti on vajalik 
registreerumine, sest töötoas 
osalejate arv on piiratud. Kell 
14.30 algavas õpitoas valmis-
tatakse seentest tinti, juhen-
davad Marju Metsman ja Kat-

rin Zirk. 
Mõlemal päeval on Eipri kü-
lamajas avatud seenenäitus 
ja seenekohvik. 
Hoolimata tagasihoidlikust 
seeneaastast on töötubadeks 
kõik vajalik olemas ja korral-
dajad ootavad nädalavahetu-
sel rohket osavõttu ainulaad-
sel üritusel. Õpitubades osa-
lemiseks soovitavad nad va-
rakult registreeruda. 
Seenepäevad saavad teoks Si-
seministeeriumi kohaliku 
omaalgatuse programmi ning 
Väike-Maarja vallavalitsuse 
toel.

Heili Nõgene

O KÕRTS 
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!!!
4. septembril parimad hitid ajast aega DJ Ailan Kytt
5. septembril retrodisko DJ Margus Teetsov
11. septembril toob nädalavahetuse fiilingu tantsuplatsile DJ 
Kalle Allik
12. septembril videodisko DJ Margus Roots

Rakvere Teater 
11.09. kl 19 Rakvere Teatri hooaja avamine s.maja  
12.09. kl 15 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets) 
12.09. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
16.09. kl 19 Põhjas s. maja (lav. Jussi Sorjanen)
17.09. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe)
17.09. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)
17.09. kl 19 Armastus tööpostil s. maja (lav. Peeter Tammearu)

Memento
Memento üldkoosolek on 7. septembril kell 11 pensioniameti 
saalis.
Päevakorras: juhatuse liikmete valimine; 2016. aasta eelarve ja 
tegevuskava kinnitamine; kohapeal üleskerkinud küsimused. 
Võimalus kohapeal liikmemaksu tasuda.
Juhatus

LNT Sport
Laada 6b, Rakvere, tel 5850 5140, 322 0016, info@lntsport.ee
11. 09. kl 18 Külluseteadvus gongid - kuidas mõjutada külluse-
teadvust erinevate kehatehnikatega. Vanade energiate lahti ko-
putamine, hõõrumine ja venitamine. 

Eipri küla ootab 
nädalavahetusel seenehuvilisi

Seltskonnatantsijad 
alustavad hooaega
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Pärdi Pidunädalad 
Rakveres

P, 6. september kell 18 Rakvere Gümnaasium

Virumaa Kammerorkestri kontsert 

“Arvo Pärt 80”

E, 7. september kell 19 Art Café hoovimaja

Filmiõhtu. Pablo Larrain “Klubi”

T, 8. september kell 19 Rakvere Rahvamaja

Tantsuetendus “Ikoonid. Pärt”
Lavastaja-koreograaf: Dmitri Harchenko

N, 10. september kell 19 Rakvere Teatrikohvik

Kontsert “Navigaator Pirxi tagasitulek”

R, 11. september kell 16 ja L, 12. september kell 12.15 
Linnakodaniku majamuuseum

Arvo Pärdi klaveri mängud

R, 11. september kell 18 Rakvere Kolmainu kirik
Arvo Pärdi sünnipäevakontsert 

“Albumid: Kanon Pokajanen”
Eesti Filharmoonia Kammerkoor

L, 12. september kell 11 algusega Laada tn 17 
maja juurest

Ekskursioon “Arvo Pärt oli 
Rakvere koolipoiss”

L, 12. september kell 18 Rakvere Kolmainu kirik
Arvo Pärdile pühendatud kontsert 

“Eesti hällilaul”
Kammerkoor Solare, kooristuudio So-La-Re, Türi 

Kammerkoori Vilistlaskoor ja Järvamaa Tütarlastekoor

P, 13. september kell 18 Rakvere Kolmainu kirik

Kuniko Kato kontsert CANTUS

www.rakverekultuurikeskus.ee 
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

/kg
/kg

PARIMAD HINNAD!
1,75

1,85
€

€

Veerand siga

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

* Põllumajandusehitised

* Üldehitus- ja remonditööd

* Viimistlustööd

* Korterite remont

* Katuste ehitus

* Projekteerimine

* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:

5187 131 (Janek)

5116 424 (Mart)

e-mail:

aademart@gmail.com

N kell 14.00 ja L kell 11.00
ahjusoe kuumsuitsuforell

Vaala keskuses

Mööblisalong

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee

Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

SOOJUSPUMBAD

Septembris

tellijatele

kingitus!

Õhksoojuspump
Mitsubishi Electric
MSZ-FH25VEHZ
1290 €

Õhk-vesi soojuspump
High Power

WSYK160DC9/WOYK112LCT 10,8kw
Fujitsu

4490 €

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

Septembrikuus
sul king on UUS!

* RIEKER

* CAPRICE

* TAMARIS

* OMBELLE
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