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Rakvere Eragümnaasium tä-
histas 29. septembril tervet 
rida erinevaid sündmusi. Sel-
le kooli jaoks on tegemist eri-
lise kuupäevaga.
Kõige laiemalt teada fakt on 
see, et 29. september on 
mihklipäev. Mihklipäev on 
peaingel Miikaeli nimepäev. 
Seda tähistasid kooli algklas-
side õpilased, kes kuulasid 
Miikaeli lugu ning mängisid 
pargis miikaelimängu. Mii-
kaelipäeval on kindel koht 
Waldorfi koolide aastaka-
lendris.
Eragümnaasiumi jaoks on 29. 
september ajalooline päev. 
Sel päeval, aastal 1929 avati 
vast valminud kaasaegne 
koolimaja, mis tol ajal oli lin-
na esimene keskküttega ühis-
kondlik hoone.
„Väga tähtis on kasvõi korra 
aastas tulla ajaloo juurde ja 
kogu kooliga meenutada se-
da, kust me tuleme ja kuidas 
meie ise ajalugu loome,“ rõ-
hutas eragümnaasiumi direk-
tor Anne Nõgu. Nii kogutigi 
koolipere saali ja räägiti koo-
limaja ajaloost, sellest koolist, 
millele maja toona ehitati, 
ning sellest koolist, mis on 24 
aastat vana ja tegutseb majas 
täna.
Kooli peahoone sai mihkli-
päeval niisiis 86-aastaseks. 
Samal päeval peab sünnipäe-
va ka kooli algklasside maja, 
mis on oma üheksa aasta 
jooksul võitnud terve rea au-
hindu ning tõmbab siiani tä-
helepanu. Kui üks kuupäev 
aga kooli jaoks juba nii oluli-
ne on, siis polegi vaja palju 
mõelda, kui on vaja avada 
järgmist etappi. Muidugi ava-
ti ka kooli spordiväljak 29. 
septembril.
„Spordiväljak ei ole ainult 
meie koolile, vaid kogu naab-
ruskonnale vajalik. Võib öel-

da, et meie linnaosa, Lillekü-
la, sai oma Lilleküla staadio-
ni,“ naeris koolijuht. „Siin 
käibki juba õhtuti päris palju 
inimesi, kes jooksmas, kes 
palli mängimas, kes turni-
mas. Tore on vaadata ka ema-
sid lapsekärudega istumas. 
Loodame, et seda kohta hoi-
takse ja see leiab usinat kasu-
tust.“
Spordiväljaku võimlemislin-
nak sai juba kevadel valmis 
ning see on väga populaarne 
igas vanuses laste seas. Trikke 
teevad seal nii esimese klassi 
mudilased kui habetunud 
abituriendid. „Võimlemislin-
nakus on erinevad osavust ja 
jõudu arendavad rajatised,“ 
märkis Nõgu.
Lisaks sellele kuulub spordi-
kompleksi väike jalgpalliväl-
jak, täismõõdus korvpal-
liplats, 200-meetrine jooksu-
rada ja kaugushüppekastid. 
„Edaspidi tahaksime paigal-
dada õuelauatennise lauad ja 
ehk veel midagi.“
Spordiväljaku rajamine ja 
ümbruse korrastamine toi-
mus kooli ja EASi ühisfinant-
seerimisel, EAS kandis kol-
mandiku kuludest. Sellega on 
kooli territoorium üleni kor-
ras ning suurtest töödest on 
jäänud teha vaid saali reno-

veerimine.
Väljaku avamine toimus 
mõistagi sportides. Soojen-
dust tegema oli kutsutud 
kooli vilistlane, endine vor-
melipiloot, täna tantsuklubi 
Just Dance juht Nanci Ristla, 
korvpalli viskevõistlusi kor-
raldas koos Tarva mängijate-
ga vilistlane Madis Šumanov. 
„Meie koolis on käinud palju 
tublisid sportlasi,“ märkis 
Anne Nõgu. Lisaks lustimise-
le oli päevakorras ka staadio-
nirekordite püstitamine. 
Mihklipäevale kohaselt käis 
kooli tervitamas ka Mihkel, 
täpsemalt Rakvere linnapea 
Mihkel Juhkami.
Lisaks kõigele eespooltoodu-
le on Rakvere Eragümnaasiu-
mis kombeks mihklipäeva ja 
kooli sünnipäeva tähistada 
suure sügisandide lauaga, 
millest saab osa kogu kooli-
pere. „See traditsioon on meil 
juba 24 aastat vana, tõsi küll, 
viimastel aastatel on see 
muutunud ennekõike oma-
küpsetatud kookide lauaks,“ 
rääkis direktor. Sügisannid ja 
koogid toovad lapsevane-
mad.

Maris Marko

Erakoolil oli tähtis päev

Spordiväljaku avamisel pandi tantsima nii linna- kui koolijuhid, 
nii lapsed kui nende vanemad, õpetajatest rääkimata. 

Foto: Maris Marko

Petturite riik
Ma tõesti arvasin mõned aastad tagasi, et korruptsioon 
ei ole Eesti riigis probleemiks. Samuti mitte kõrgete 
ametiisikute ebaeetiline käitumine. Sinisilmne olin.
Ma kujutasin ette, et tõeline korruptsioon valitseb Ve-
nemaal ja Aafrika banaanivabariikides. Kui vene miilits 
kümmekond aastat tagasi minult otsesõnu altkäemak-
su küsis (vaatas toonast sajarublast ja küsis teise veel, 
ise põhjendades, et tal on paarimees kah), siis naersin 
omaette: küsige-küsige, küll selline susserdamine üks-
kord teie riigi põhja viib. Ja olin samas uhke, et Eesti po-
litsei selliste asjadega enam ei tegele – hoiatasin isegi 
üht oma Vene tuttavat, et kui Eestis liigeldes millegagi 
hakkama saab, siis ärgu jumala eest altkäemaksu pak-
kugu, see ajab asja hullemaks.
Juhtub muidugi ka parimates peredes ja üksikuid kasu-
ahneid leidub igas ühiskonnas, seepärast tundusid Ees-
tis viis-kuus aastat tagasi ilmnenud korruptsioonilood 
kui erandit kinnitavad reeglid. See teema ei paistnud 
olevat (tõsine) probleem. Nüüd olen tõsiselt pettunud. 
Selline tunne, nagu oleks sõber minu tagant varasta-
nud või oma ema-isa mind paljaks röövinud.
Jah, näpuga ei saa kellelegi näidata, sest ükski viimastel 
nädalatel ilmnenud skandaalidest pole veel kohtula-
hendini jõudnud. Aga ma ei usu enam ühtki vabandust 
ega selgitust! Ei saa lihtsalt nii olla, et kõik need lood on 
fabritseeritud kõrgemaid poliitilisi mänge mängides. 
KAPO ei saa lõputult lihtsalt niisama lahmida ja pange 
tähele: mingit ärapanemise mustrit nende tegevuses 
pole. Skandaalid on puudutanud nii opositsiooni- kui 
ka koalitsioonierakondi.
Inimlikus mõttes saan ma aru, kui kehvast perest laps 
varastab kommi või joodik viina. Isegi narkaritest võib 
teatud mõttes aru saada: sõltuvuses organism nõuab 
järgmist doosi ja tung selle saamiseks ei allu enam 
mõistusele. Aga ei narkar ega joodik varasta rohkem, 
kui talle järgmiseks kaifiks vaja. Nagu kiskja ei murra 
rohkem, kui kõhutäieks.
Kuid teatud järjele jõudnud inimesed on hullemad kui 
joodikud, narkomaanid ja kiskjad kokku. Neil on tavai-
nimese mõistes kõik olemas, aga ikka on juurde vaja! 
Nagu meistervaraste tegudest rääkivates mängufilmi-
des, kus ei varastata-röövita mitte kasu, vaid mängu ilu 
nimel.
Kui positsioon veel suuri sulitempe ei võimalda, tehak-
se väiksemaid. Mõtlen siinkohal seda kuluhüvitis-
te-värki. Jah, juriidiliselt on kõik korrektne, aga kas 
need skeemitajad eetikast polegi siis kuulnud?
Kas skeemitajad-sahkerdajad selle peale ei mõtle, et tä-
nu positsioonile on nad teatud määral ühiskonnale 
eeskujuks. Kuidas teha lapsele või pisisulile selgeks, et 
tema pahategu on karistamist väärt, kui ta võib alati 
näidata näpuga sinna „üles“ ja kuulutada: enne karista-
ge neid seal, siis hakake minu pisipättusega tegelema. 
Miks peab üldse tavakodanik ausaks jääma, ma ei mõt-
le siinkohal teiste isikute vastu suunatud pahategusid, 
kui kõrgemal tasemel seda ei olda?

Aivar Ojaperv
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OG Elektra jaeketi Grossi 
Toidukaubad 53. kauplus 
avatakse 2. oktoobril Har-
jumaal Kose alevikus. 
Omanimelise kauplusteketi 
omanik Oleg Gross ütles, 
et kogu asjaajamine ja ehi-
tus käis väga kiiresti: ale-
viku keskel asuva tühja 
krundi omanikuks sai OG 
Elektra alles tänavu keva-
del, nüüd on sellel täiesti 
uus hoone, kus kaubandus-
pinda umbes 1000 ruut-
meetrit.

Aivar Ojaperv

Kauplus avatakse reedel, 2. 
oktoobril kell 10. Avamisele 
kohaselt ootavad ostjaid ülla-
tused ja kingitused, näiteks 
igal täistunnil loositakse ost-
jate vahel välja ostukorvitäis 
kaupa.

Poole aastaga ideest teos-
tuseni
„Kose kauplus on natuke 
leidlaps, see tuli väljaspool 
plaani,“ tunnistas Oleg Gross. 
„Kevadel saime kinnistu 
omanikuks ja kogu asjaajami-
ne liikus tänuväärselt kiiresti. 
Kohalik omavalitsus oli hea 
partner: ei liigset bürokraa-
tiat ega muid takistavaid te-

gureid.“
Kose kauplusehoone on oma-
näoline – see on kolmnurkse 
kujuga. „Krundi kuju ajendas 
sellise lahenduse,“ selgitas 
Gross. „Kauplus on heas asu-
kohas, otse aleviku keskel.“
Konkurentsi pakub Grossi 
Toidukaupadele Konsum, 
mis tähendab, et ega Kose 
tarbijail seni suurt valikut ol-
nud. „Iga uue jaeketi lisandu-
mine tekitab hinnasurve ja 
tarbijale on selline olukord 
alati kasulik,“ kommenteeris 
Oleg Gross. „Pole vahet, kas 

olemasolevale Grossi Toidu-
kaupadele lisandub Maxima 
või läheb Gross Konsumi ja 
Rimi kõrvale turgu hõivama – 
kindel võidumees on ikka 
ostja.“
Grossi Toidukaupade jaeketi 
suurimaks plussiks nimetas 
selle omanik omatoodangu. 
„Hetkel oleme eriti soodsad 
värske liha müüjad,“ rääkis 
ta. „Meie lihatootmise res-
surss on suurenenud ja suu-
dame jaekettide võrdluses 
pakkuda kõige odavamat 
värsket sealiha – hetkel on 

müügihind alla 2 euro kilo.“
Kose kauplus on Grossi Toi-
dukaupade keti võrdluses 
keskmise suurusega, kuid 
kauba sortiment on laienda-
tud. Kaupluse juures on kor-
ralik parkla, tööle hakkab ka 
taaraautomaat. Personali 
suuruseks on 16 inimest.

Jaekett jätkab laienemist
Grossi Toidukaupade kett aga 
jätkab laienemist. N-ö ootele-
hel on kauplused Sauel, Tal-
linnas ning Ahtmes, aga ka 
mujal.

„Sauega on olnud palju büro-
kraatiat ja asi on veninud,“ 
tõdes Gross. „Sama võib öel-
da Tallinnasse Lasnamäele 
kavandatud kaupluse kohta. 
Krundil asuvale vanale hoo-
nele puudub lammutusluba, 
pole ka uue ehitusluba. Tal-
linnas on palju ametkondi ja 
seetõttu ka palju kooskõlas-
tusi.“
Ahtme (teise) kaupluse kavat-
seb Gross avada uuel aastal. 
„Kuni selle aasta lõpuni te-
gutseb seal rentnikuna Maxi-
ma. Kui nad välja on kolinud, 

saame hakata projekteerima 
ja meie vajadusi silmas pida-
des ümber ehitama.“
Juba novembri lõpus avab 
OG Elektra oma esimese 
kaupluse Lõuna-Eestis Võrus.
Lisaks käib Grossi Toidukau-
pade uue kaupluse ehitus 
Lääne-Eestis Järvakandis. 
„Järvakandi polnud esialgu 
prioriteet, aga läks nii, et juba 
ehitame,“ mainis Oleg Gross. 
„Kauplus tuleb sealgi aleviku 
keskele turuplatsi kõrvale. 
Avapidu saame pidada kas 
detsembris või jaanuaris.“

OG Elektra 53. kauplus avatakse Kosel

Krundi kolmnurkne kuju tingib ka Grossi Toidukaupade Kose 
kaupluse omapärase väljanägemise. 

Fotod: OG Elektra
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Menukad meelelahutajad 
Peeter Oja ja Hannes Võr-
no panid seljad kokku, et 
tulla taas kord publiku et-
te uue huumoritükiga.

Tõnu Lilleorg

Lavalugu põhineb reklaamis-
petsialist Marek Reinaasi kir-
jutatud näidendil, mis artis-
tid esimese hooga hullupööra 
naerma ajas, vahendas 
„Ringvaade”. Reinaasi pani 
selline reaktsioon pisut häm-
mastuma, sest tema püüdeks 
oli kirjutada ka igavikulises 
plaanis tähendusrikas näi-
dend meie ühiskonna valu-
punktidest. 
Oja sõnul saavutati siiski kok-
kulepe, et lugu tuleb esita-
misele huumoritüki võtmes. 
Proovide käigus on artistid 
ise suutnud ka naljadega 
niivõrd harjuda, et nende 
naerunivoo on pisut lan-
genud ja siis stabiilsele tase-
mele jäänud. Artistid looda-
vad, et nad ei naera ise laval 
olles oluliselt rohkem kui 
publik. Püüdest tõsiduse 
poole võib tõesti kasu olla, 
sest juba suur näitekirjanik 
Molière ütles, et nalja tuleb 
teha ikka tõsise näoga.

Pilk tuleviku suunas
Etenduse pealkiri „EESTI 99” 
väljendab Oja sõnul eestlaste 

muistset tarkust hoida elus 
pilk ikka eespool, justkui 
tänaval kõndideski. „See on 
loogiline, ikka tuleb vaadata, 
kust tuleb, palju tuleb ja kuhu 
paigutada,” arutles Oja ning 
lisas ka pessimistlikuma noo-
di, „aga tavaliselt lööme ikka 
ukse kinni.” Pisut viitab eten-
duse pealkiri siiski mõne aas-
ta pärast saabuvale meie riigi 
100. sünnipäevale. Artistid 
lähevad etendusega justkui 
paar aastat ajas ette.
Kui Oja näeb etendust läbi ta-
lupojatarkuse, siis Võrnot hu-
vitavad publikuga kohtumisel 
eelkõige hingelised väär-
tused: „Tähtis on kombata 
inimhinge,” lausus artistide 
paarist pikemakasvulisem. 
„Ja saada aru sellest, kus 
inimene hakkab elavnema, et 
ta muutuks, et tal tuleks kus-
kiltki pisar, kas silmast või 
kusagilt mujalt,” avaldas Võr-
no.

Lapsepõlve kirjanduste-
gelased tänapäevas
Sisu poolest taaskasutab la-
valugu 1966. aastal ilmunud 
lasteraamatut „Jussikese sei-
tse sõpra”. Kokku on laval 
kümmekond publikule hästi 
tuttavat kirjanduslikku tege-
last, teiste seas Vargamäe An-
dres. Tükis harutatakse 
tänane Eesti elu lahti 
lapsepõlvekirjanduse lem-
miktegelaste kaudu. Laval 

luuakse karakterid, kes on ko-
handatud tänapäeva ühis-
konna liikmeteks. Terane 
vaataja tunneb kohati ära ka 
mõne tänase avaliku elu tege-
lase või ühiskonnas domi-
neeriva inimtüübi.
Etenduse zhanrimääratlus on 
ingliskeelne road show, mis 
sarnaneb pisut filmikunstist 
tuttava road moviega. Sellises 
teekonnafilmis toimub tege-
vus alguse ja lõpuga ringilii-
kumise jooksul, millel on 
selge algus ja lõpp. Möön-
gem, et road show kõlab täit-
sa kenasti ja seda maakeelde 
tõlkida on üsna keerukas. 
Lisaks Peeter Ojale ja Hannes 
Võrnole teeb etenduses kaasa 
ka laulumees Jaan Pehk, kes 
teeb oma etteaste helendava 
ekraani vahendusel. „Me 
teeme seda etendust sell-
epärast, et meil endal oleks 
lõbus. Sama asja pärast al-
ustasime kunagi Kreisiraadi-
ot,” ütles Hannes Võrno in-
tervjuus Kanal 2le.

Uus ringreisietendus „EESTI 99” vaatab ajas ette

Lavaloo esietendus on 9. 
oktoobril, seda mängitakse 
üle Eesti. Haljalas näeb 
Peeter Oja ja Hannes Võrnot 
koguni kahel korral – 16. ja 
17. oktoobril. 

Foto: Mihkel Uba/POINT
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Näib, et teatriühendus Ki-
noteater liigub vormiotsin-
gutes formaadi poole, mida 
nõuka ajal tunti kohvik-
klubina. 

Tõnu Lilleorg

Õhtul pärast tööd mugavasti 
laudkondadesse kogunenud 
ja laudadele söögi- ja joogi-
poolist varunud tööinimesed 
said kohvikklubis kokku mõ-
ne huvitava külalisega, kes 
rääkis neile oma tööst, mis 
enamasti oli loomingulist 
laadi. Näiteks kui oli tegu 
lauljaga, siis esitas külaline ka 
paar laulu. Nii olen kuulnud 
vanemalt generatsioonilt. 
Kinoteater on oma uues la-
vastuses „Õpetaja Tammiku 
rehabiliteerimine“ toonud la-
vale ehtsa kooliõpetaja Priit 
Kruusi, kes räägib oma koge-
mustest eesti keele ja kirjan-
duse õpetajana. Nii sarnaneb 
see tükk Kinoteatri mulluse 
tükiga „Kaota mu naine ära“, 
kus oma eluolust jutustasid 
kaks mustkunstnikku. 
Uuslavastuses on kasutatud 
pisut loo dramaturgilist vor-
mimist, hoolikamal vaatlemi-
sel võib leida konflikti ja näha 
süzheepöördeid. Idee, et pea-
tegelane räägib oma lugu 
koolitunni vormis sümbolist-
liku koondkuju „õpetaja Tam-
mik“ abil, on küllaltki nuti-
kas. 
Siiski ei hakka kõik loosse 
kätketud elemendid hästi 
tööle. Näiteks võrdleb eten-
daja end menuseriaalist 
„Troonide mäng“ tuntud Jon 
Snow`ga, kes oli algul valvur 
impeeriumi äärealal asuva 
hiigelsuurel müüril. Kui heita 
pilk sellele müürile kauge-
malt (ka võib öelda et saalist, 
kui räägime etendusest), siis 
jah, võrrelda nii ju võib, kuid 
müüri taga on siiski vaid ras-
kesti hoomatav koolisüsteem, 
mitte karm ja imeline maailm 
seitsme kuningriigiga nagu 
teleseriaalis.
Nii võiks võimalik teatrikülas-

taja endalt küsida: kas ma ta-
han teada rohkem õpetajate 
elust? Ning n-ö õige vastus 
sellele küsimusele võib olla 
vabalt ei. Tavateatris on või-
malus tegelastega samastuda, 
nendele kaasa elada ja nii ela-
mus saada märgatavalt suu-
rem - kui sattuda muidugi õi-
gele tükile.
Paremini laabus lavastuses 
võrdlus filmiga „Karate Kid“. 
Seal õpetab salapärane härra 
Miyagi sekeldustesse sattu-
nud keskkoolinoor Danielile 
karatet, mille abil õpib noor-
mees enda eest seisma. 
Priit Kruusi idee sellest, et 
noor inimene võiks leida ene-
seteostust kedagi teist aidates 
ja õpetades, mitte ise tingi-
mata parimaks saada ihates, 
oli uus ja huvitav, paraku 
etenduse käigus seda edasi ei 
arendatud. Kui vaadata Kruu-
si enda katsumusi koolisüs-
teemis, siis haakub see Da-
nieli okkalise õpiprotsessiga. 
See liin oligi kõige paremini 
õnnestunud osa etenduses. 
Oli meeldiv kuulata noore 
inimese ausaid kogemusi, te-
raseid tähelepanekuid ja mõ-
testamispüüdu õpetajatööst. 
Võiks vahest ka öelda, et meie 
ühiskonnas pole harjutud, et 

sellised hääled kostaksid laie-
malt ja ka väljaspool tavapä-
rast meediat.
Kuna laval on siis inimene 
rollita, jään pisut kimbatusse 
nähtu kui teatriteose hinda-
misel. Tänu dramaturgilisele 
läbikomponeeritusele võiks 
pidada lavalugu monolavas-
tuseks. Ja sisu poolest, kuna 
etendaja räägib enda elust, 
püstijalakomöödiaks, kui 
kõrvale jätta, et lavaloo ees-
märk pole otseselt meelela-
hutus.
Võib-olla on lavastuse loo-
minguline meeskond saanud 
inspiratsiooni tänavateatrist, 
mis püüab lähendada teatrit 
ja elu. Ilmneb, et lavale saab 
panna, kuidas öelda, elulist 
teatrit. 
Lavastus näitab, et iga aktiiv-
ne, oma elu mõtestada üritav 
ja selles sihte seadev inimene 
saab näha ja jagada oma elu 
loona, millele võib olla meel-
div kaasa elada. Igal juhul 
saab publik osaleda ühes üs-
na huvitavas koolitunnis. 
„Õpetaja Tammiku rehabili-
teerimine“ tuleb publiku ette 
14. oktoobril Rakveres ja kuni 
jõuludeni Tallinnas, Viljandis, 
Pärnus, Kuressaares ja Paides. 

12. septembril toimus Rakve-
re Teatri kohvikus põnev aru-
telu lavastusest „3 õde”, mille 
salvestust saab nüüd teatri 
kodulehel teatriuudiste rub-
riigis avaldatud lingil järgi 
kuulata. Arutelus osales tüki 
lavastaja Andres Noormets, 
lisaks heietasid jutulõnga Er-
ni Kask ja Peeter Rästas teat-
rist ning teatrientusiast Eva 

Samolberg-Palmi. 
Muu seas avaldas Noormets, 
miks kaasaegsed eesti näi-
dendid kipuvad talle hooma-
matuks jääma. 
Järgmine arutelu toimub 22. 
oktoobril, kui vaatluse alla 
võetakse lavastus „Põhjas”, 
mida mängitakse kell 19. Aru-
telu algab peale etendust um-
bes kell 20.45 ja selles osale-

miseks ei pea eelnevat eten-
dust tingimata vaatama. 
21. novembris arutatakse la-
vastuse „Sina maga, mina pe-
sen nõud” teemal. Teater kut-
sub kõiki huvilisi kaasa mõt-
lema, küsima ja vestlema.

Tõnu Lilleorg

Nagu tänavusel kevadhoo-
ajalgi, võtavad pealinna lava-
kunstnikud taas ette teekon-
na võõrusetendusele Rakve-
res, et siinsele publikule män-
gida vene kirjandusklassiku 
Nikolai Gogoli komöödiat 
„Naisevõtt”. 
Näitemängus pööravad tege-
lased suurt tähelepanu abiel-
lu heitmise praktilistele küsi-
mustele, nagu sobiv kleit, või-
maliku elukaaslase varandus-
lik käekäik, kehakuju ja keel-
teoskus. Lavale on paigutatud 
kabiinid – need võiksid olla 
telefoniputkad, pihitoolid või 
puurid, millest tegelased väl-
ja ei saa; samas on kabiinid 
liikumises ja võivad isegi 
tantsida… 
Juuresoleval pildil kaisutavad 
teineteist Tatjana Kosmõnina 
ja Aleksandr Kutšmezov, kes 
mängivad tegelasi nimedega 

Agafja Tihhonovna ja Podkol-
jossin.
Vene Teatri „Naisevõtt” eten-
dub Rakvere Teatri suures 

saalis 17. oktoobril.

Tõnu Lilleorg

15. oktoobri varahommikul 
sõidab Tallinnast välja valge 
kaubik, mille pakiruumi on 
peidetud mitu meetrit juuk-
seid meenutavat kangast, ho-
bune, varjuteatri tegemiseks 
vajalik atribuutika, teatride-
koratsioonid ja loomulikult 
nukud. Lisaks istuvad bussis 
ka näitlejad Laura Nõlvak, 
Katri Pekri, Mihkel Tikerpalu, 
valgustaja ja teised etendu-
seks vajalikud inimesed. Sa-
mal päeval annab NUKU tea-
ter Rakvere teatrimajas kaks 
etendust lavastusega „Ra-
puntsel“.
Lugu on kõigile tuttav – Ven-
dade Grimmide muinasjutul 
põhinev lugu kaunist tüdru-
kust, kes kasvab üles suletuna 
üksildasse torni, millel puu-
duvad uksed ning trepp, on 
vaid üks kõrgel asetsev aken. 
Ainukeseks ühenduseks muu 
maailmaga on neiule tema 
muinasjutulised pikad juuk-
sed. 
Tänapäeva lastele on see jutt 
tuttav filmist – oli ju alles hil-
juti see ka teleekraanil. Teatri-
etenduses näeb aga publik 
lugu sellisena, nagu on kirja 
pandud muinasjuturaama-
tus. NUKU teater mängib 
klassikalist lugu klassikaliselt, 
aga ometi mitte päris. Nimelt 
on laval korraga mitu nuku-
tehnikat – mängitakse sirmi-

nukkudega, varjunukkudega 
ning vahepeal astuvad tegela-
sed hoopis inimkujul sirmi 
ette. 
Sel hooajal võib NUKU teatrit 
kohata päris paljudes Eesti-
maa paikades. Rakvere on üks 
esimesi, kuhu sel hooajal jõu-
takse, ja kindlasti tullakse siia 
veel. Teater on leidnud, et 
Rakveres on hea mängida nii 
toreda lava kui ka mõnusa 
publiku pärast. 
Kui aga lapsed, noored ja täis-
kasvanud on teatripisiku ko-
dus toimuvate etendustega 
juba kätte saanud, võivad nad 
alati Tallinnasse külla minna: 
lisaks teatrietendustele, kus 
näiteks kogu loo ajal sajab 
lund (vaata lähemalt NUKU 
jõululavastust „Vaata, Madli-
ke, lund sajab!“), on teatril ka 

põnev ja avastamist väärt 
NUKU muuseum, kus tege-
vust tundideks. 
Rapuntsli loole on muusika 
kirjutanud Kaire Vilgats ja 
laulusõnad loonud Jaan Pehk, 
selle lavastas NUKU näitleja 
Kadri Kalda ja lavakujunduse 
lõi kogu trupp ühiselt. 
Rakvere-etenduste piletid on 
müügil Rakvere teatris ja Pile-
timaailmas hinnaga 8 eurot. 
Lavastus sobib 4-10aastastele 
teatrisõpradele ehk vaatama 
oodatakse lasteaialapsi, alg-
klassiõpilasi ja nende vane-
maid-vanavanemaid.
Lisainfo lavastusest www.nu-
ku.ee/teater/vaikelastele/ra-
puntsel.

Kuulutaja

Tänavateater 
kohtub kohviklubiga

Avaliku koolitunni viib läbi Priit Kruus. 
Foto: Siim Vahur

Vestlus „3 õest” tehti järelkuulatavaks

Vene Teater näitab 
Rakveres Gogoli näitemängu

NUKU teater tuleb Rakverre 
pikajuukselise Rapuntsliga

RAPUNTSEL
Romantiline lugu üksildase Rapuntsli ja 
tarmuka printsi teineteiseleidmisest

15. oktoobril · kell 11 ja 13
RAKVERE TEATRIS 

vanusele 4–10 
piletid hinnaga 8 eurot
saadaval Piletimaailmas ja kohapeal
nuku.ee/mujal 

LASTETEATER

www.nuku.ee
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   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 1. oktoober 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Turul veel müügil:
* kudumid, suvelillekimbud, kanarbikud
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50

Mugulsibul kg 1,20 1,50

Roheline sibul kg 5,00

Petersell kg 8,00

Kurk kg 2,50

Till kg 8,00 10,00

Hapukapsas kg 1,50

Suvikõrvits kg 1,00

Kõrvits kg 1,00

Tomat kg 2,50

Kapsas kg 0,35

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Peet kg 0,80

Küüslauk kg 8,00

Paprika kg 2,00

Õunad kg 1,00 1,50

Ploomid kg 2,50 3,00

Pohlad liiter 3,00

Jõhvikad liiter 3,00 3,50

Mesi kg 6,50 7,00

Toorpiim T, N, 
L 9st

liiter 0,67

Seened kg 8,00 12,00

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

KÕIK KODUMAISED 
METSA- JA AIASAADUSED TURULT!

Tasub teada

MUST KROONIKA

Puud on õunte all lookas. 
Ploomid-kreegid ammu 
küpsed. Aiavärava taga 
aga pole järjekorda saagi-
le. Pead hakkama otsima 
kohta, kuhu ja kuidas sü-
gisande realiseerida. Üks 
võimalus on võtta kogu 
oma julgus kokku ja min-
na neid turule müüma. 

Ülle Kask

Kui siinkirjutaja pea poolteist 
kuud tagasi Rakvere turul re-
portaazhi tegemas käis 
(31.08. „Rakvere turule jõudis 
hapukurgihooaeg”), ei osa-
nud ta uneski näha, et õige 
pea on ta ise oma ubinate, 
kreekide, ploomide, kibuvit-
samarjade ja paradiisiõunte-
ga seal kauplemas. 
Aga nii möödunud nädala 
laupäeva varahommikul juh-
tus, kui ma oma killavooriga 
turule jõudsin. Eelmisel päe-
val olin loomulikult Rakvere 
turu administraatori juures 
müügileti broneerinud. 

Miks kodumaiseid õunu 
ei taheta?
Siinjuures tuleb kohe maini-
da, et eestimaist õuna turult 
palju ei osteta. Isegi ilma ra-
hata ei taheta. Kui mõni os-
tabki, siis väga vähe ja imeo-
davalt. 
Jääb arusaamatuks, miks 
süüakse meelsamini Poola 
omi, mis kaubanduskeskuste 
müügilette täidavad, aga ees-
timaine puhas kraam põla-
takse  ära. Vastust sellele küsi-
musele teab vaid tuul.
Mina sain oma õuntest lahti. 
Kasumit ei teeninud, aga kah-
jumit ka ei kannatanud. 
Kui ma laupäeva varahommi-
kul autoga Rakvere turu juur-
de letti sõitsin, et laadung 
maha laadida, tõttas mulle 
appi potipõllumees Tiiu Sats. 
Tavaari oli mul parasjagu: 
kaks suurt pappkasti õunu 
„Tartu roos“, suured vana-
aegsed kartulikorvid antoo-
novkaid; kaks ämbrit sügis-
joonikute või jumal teab mil-
lega – isegi kogenud müüjad 
ei osanud kindlaks teha, mis 
sorti mu punase-rohelisekir-
jud täpselt on.
Peale õunte panin müüki 
ämbritäie kreeke, ploome ja 
kibuvitsamarju. Ka paradiisi-
õunu oli väikene korvike.
Müügilett kenasti valmis säti-
tud ja kaup välja pandud, 
troonis kõige ees vana tsaari-
aegne margapuu, mille vana-
vanaisa kunagi Siberist kaasa 
oli toonud. Margapuuga 
plaanisin kaupa kaaluma ha-
kata.
Optimistlikult ja naeratades 
seadsin end triksis-traksis leti 
taha ja jäin ootama. Keda aga 

ei tulnud, olid ostjad. Esime-
se tunni jooksul ei tahtnud 
mitte keegi mitte ühtegi õu-
na. Väike närv tuli juba sisse, 
et jumal küll, mis siis saab, 
kui pean killavooriga koju ta-
gasi sõitma. Aga seal, nii isa-
kodus kui ka mu oma aias, on 
õunu veel maa ja ilm, oksad 
ubinate all lookas. 

Esimene ostja
Minu parempoolne naabrin-
na, pensionär Susanna kaup-
les lillekimpude ja villaste 
sokkidega. Istus kõrgemal ko-
hal ja veeretas sukavardaid 
näppude vahel. Teda ostjate 
vähesus ei häirinud. Vasakul 
olev vanaproua müüs samuti 
õunu ja ploome. Ka tema oli 
rahu ise. 
Vastaslettide taga kauplev 
Tiiu Sats sai ikka kartulist ja 
porgandist vähehaaval lahti. 
Ostjaid oli ka Osvaldi juures, 
kelle letil laiutasid suured 
söögiseened -  sirmikud kui 
potikaaned. Mees müüs veel 
jõhvikaid, pähkleid ning su-
pirohelist. 
Kui vaikselt seistes ja oodates 
kauplemine üldse ei edene-
nud, tulin mõttele, et tuleb 
muuta müügitaktikat. Hakka-
sin kõiki möödujaid rõõmsalt 
tervitama, neile õunu ja ploo-
me pakkuma. Läksin koguni 
leti ette seisma, et mööduja-
tele head kraami sokutada. 
Eriti kiitsin antoonovkaid ja 
Tartu roosi, millest saab väga 
head moosi ja kompotti. 
Ning lõpuks ometi: vanaema 
lapselapsega ostis terve ämb-
ri kreeke ja ma olin väga rõõ-
mus. Vanaproua teadis, et 
kreegid tuleb koos kividega 
pehmeks keeta, seejärel läbi 
sõela hõõruda ja lõpuks pool-
paks mahl koos moosisuhk-
ruga uuesti läbi keeta ning 
fantastiline kreegidzhemm 
ongi valmis.
Kauplemine hakkas mulle vä-

hehaaval istuma. Leti juurest 
mööda kõndinud soomlased 
enam niisama lihtsalt mu 
käest ei pääsenud. Nendele 
müüsin paar karbikest ploo-
me. Aga kui hakkasin neile ki-
buvitsamarju sokutama, pol-
nud põhjanaabrid enam 
nõus rahakotte kergendama. 
Seletasin innukalt, kui kasulik 
on peale Aqva Spa saunades 
käimist üks vitamiinipomm, 
värsketest kibuvitsamarja-
dest keedetud tee. Soome 
proua ütles selle peale, et 
nende maal kasvab väga pal-
ju ruusumarjasid.
Tänu „häälega” kauplemisele 
hakkas äri edenema. Vahe-
peal pidin ostjatele sosista-
ma, et teised müüjad ei kuu-
leks, sest kilo õunu maksis 
„ametlikult” 1-2 eurot: „Pan-
ge palun õunte eest rahakarpi 
kasvõi sümboolne tasu - 
paarkümmend eurosenti. 
Peaasi, et neist lahti saan.”
Antoonovkaid ei tahtnud ikka 
mitte keegi. Lõpuks soovitas 
naabruses kauplev naine: 
„Pane siis suur silt juurde, et 
annad  tasuta!” Tänasin hüva 
nõu eest ja seda ma ka tegin. 
Korvidest ei kahanenud õu-
nad aga ka selle nipi peale.
Kolme tunni pärast muutsin 
uuesti taktikat. Panin kolm 
suurt kilekotti ilusaid suuri 
punasekirjusid õunu täis ja 
läksin taksopeatusesse. Kolm 
roolikeerajat seisid tühjalt ja 
ootasid kliente. Sokutasin õu-
nad sohvritele poolvägisi: „Ja-
gage palun neid oma kunde-
dele. Aga pisikese sümboolse 
tasu selle eest võiksite mulle 
ikka peo peale laduda,” lau-
susin sohvritele, kes selle 
peale naerma hakkasid. Nõn-
da äri ajades kogunes mu ra-
hakassasse kenake viis eurot.
Leti taha tagasi jõudes olin 
veidi üllatunud, sest naabrin-
na Susanna kõneles vägagi 
atraktiivse naisterahvaga, kel 

väike koer süles. Daam koera-
kesega ubinaid ei vajanud, 
küll aga lubas ta lahkelt en-
nast ja koera fotografeerida.

Väike konflikt
Ja siis lähenes keegi naiste-
rahvas ning ütles: „Turul peab 
viisakalt käituma ja kauple-
ma, aga teie lärmate siin.” Ei 
jäänud vastust võlgu, vaid üt-
lesin: „Mina olen oma müügi-
leti taga ja seisan siin kasvõi 
pea peal, et kaubast lahti saa-
da. Teie aga müüge oma vors-
titooteid ja suitsusinki nii vii-
sakalt, kui oskate.” 
Kui kellaseierid kahele lähe-
nesid, pidin hakkama otsi 
kokku tõmbama. Kaks kartu-
likorvitäit antoonovkaid and-
sin tasuta ära Turu administ-
raatorile Riina Mitile, kes tal-
vel nendega metskitsi söö-
dab. Tavaostjad neid ju ei 
tahtnud.
Kui tühi taara ja muu kaasa-
võetud kila-kola kokku oli pa-
kitud, oli viimane kilekotitäis 
suuri puna-rohelisekirjusid 
Tartu roose ikka veel müüma-
ta. 
Ja siis lähenes eemalt Hillar 
Pulk, Põlula piisonifarmi ja 
lehmalautade omanik. Tervi-
tasin teda rõõmsalt ja lausu-
sin: „Teie saate nüüd viima-
sed õunad.” 
Mees oli veidi üllatunud, aga 
kui seletasin talle, mis hea 
kraamiga tegemist on ja et 
Hillari abikaasa võiks neist 
maitsvat kooki küpsetada, os-
tis ta õunad ära. Ligi kolme 
kilo eest ladus mulle peo pea-
le kaks eurot.
Olin õnnelik, et minu turul-
käik nii positiivselt lõppes.
Tänan kõiki Rakvere turul 
kauplejaid ja administraatorit 
Riina Mitti, kes mind tol päi-
keselisel laupäeval välja kan-
natasid!

VARGUSED
27. septembril kella 2 paiku varastati Tapalt Üleviste tänaval 
tegutsevast baarist mobiiltelefon. Kahju on 367 eurot.
28. septembril teatati politseile, et Väike-Maarja alevikus va-
rastati garaazhist akulaadija, seitse sõiduauto rehvi ja kuus 
velge. Kahju on 530 eurot.
28. septembril teatati politseile, et Vinni spordikompleksist 
varastati kaks kuldsõrmust. Kahju on 244 eurot. 
26. septembril teatati politseile, et Väike-Maarjas Raigu külas 
lõhuti maja ukselukk ja varastati kaks televiisorit ning muid 
asju. Kahju on 324 eurot. 

NAINE LÕI MEEST
26. septembril kella 16.15 paiku löödi Tapal Hiie tänava maja 
ees 27aastast naist. Politsei pidas kahtlustatavana kinni 
57aastase mehe.

Kuulutaja

Turul peab oskama ostjale 
õunu „pähe määrida”

Siinkirjutaja Rakvere turul õunaäri ajamas.
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OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kogemustega majahoidja – 

kojamees soovib leida tööd. 

Tel 5742 0668

• Kõrgharidusega naine otsib 

kontoritööd. Tel 5743 4508

• Otsin hoidjat 4aastasele 
vene keelt kõnelevale lapsele 
lasteaeda viimiseks. Soovitav 
autoga. Kiire! Helistada peale 
15 tel 5590 3127

• 6. klassi tüdruk vajab ingli-
se keele abiõpetajat (sobib 
ka abiturient). Tel 5565 7466

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käi-
gukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• Tamsalu EPT AS vajab ko-
gemustega treialit. Info tel. 
5132 235, Aivar

• Erimööbel pakub tööd 
kohusetundlikule mööbli-
tislerile. Asukoht Haljala. Tel 
5563 9622

• Ettevõte otsib hüdrokraa-
naga veoauto juhti. Tel 5554 
7177

• Vajatakse C-, E-kat. juhti 
Eesti sisesele veole. Tel 5566 
7339

• Võtame tööle rahvusva-
heliste vedude autojuhi C-, 
E-kat. (Euroopa suunal ja 
Skandinaavia suunal). Tel 
5646 6885

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

• Vajatakse metsa võsamehi 
(kultuurihooldus). Info tel 
5332 3639

• Vajatakse Soome ehitustöö-
dele asjalikku ja kogemuste-
ga ehitustöölist. Nõudmi-
sed: projektilugemisoskus, 
tööohutuskaart, tuletöökaa-
rt, iseseisvus, vastutuse võt-
mine, täpsus, stressitaluvus, 
meeskonnatöö. Kirjutage 
meie e-mailile: ehitasoo-
mes@hotmail.com

• Vajan müüjat Kroonikesku-
sesse (pensionär, eesti keele 
oskusega). Tel 5246 055

• PALMSE PARK-HOTELL 
otsib põhikohaga hotelli-
teenindajat. Töö vahetus-
tega: 3 päeva tööl ja 3 päe-
va vaba. Elamisvõimalus 
(tasuta) kohapeal. Nõutav 
inglise keele oskus suht-
lustasandil. Tööle asumi-
ne - kohe. CV saata: info@
phpalmse.ee. Kontakt: 32 
23 626 ja 56 464 170

• Pakume tööd puhastustee-
nindajatele Rakveres osalise 
tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kasuks tuleb juhiluba ja isik-
liku sõiduki kasutamise või-
malus. Kontakttel. 5259495

• Talu Lääne-Virumaal Kad-
rina vallas pakub tööd lüps-
jale. Torusselüps, elamis-
pind. Info tel 5242 139, 5187 
7282

• Rakvere JK Tarvas kutsub 

treeningutele 2008-2009 aastal 

sündinud poisse ja tüdrukuid 

jalgpalli trenni. Info jktarvas@

jktarvas.ee, tel 5344 9925

• NORAX KOOLITUSKESKUS. 

Veoauto/taksojuhi täiendus-

koolitus 10.10 k 10.00, B-kat 

autokool 26.10 k 16.00, laste 

robootikaring 28.10, Itaalia 

suhtluskeel algajatele 02.11 k 

17.30, inglise keel algajatele 

okt-nov, vene keel okt-nov. 

Info ja registreerimine tel 32 

25 060, Rohuaia 6, Rakvere  või 

info@noraxkoolitus.ee; www.

noraxkoolitus.ee

KIIRKURSUSED 
(20 tundi)

• Inglise keel taasalustajad (al 
E 5.10)

• Inglise keel taasalustajatele (al 
K 7.10)
• Hispaania keel algajatele (al N 
15.10)

Koidula tn 1 (Tsentrum) 
kella 18.00 – 19.30         

Reg 5566 1419

KOOLITUS



Kuulutaja reede, 2. oktoober 20158 Ajalugu

Vinni sovhoos moodustati 
Eesti NSV Rahvakomissa-
ride Nõukogu (sisult ENSV 
valitsus) määruse alusel 
Johan Diedrichsteini siht-
asutusest 3. oktoobril 
1940. ENSV Põllutöö Rah-
vakommisaari poolt saade-
ti Vinni sovhoosi organi-
seerima Vaeküla Töödeju-
hatajate Kooli lõpetanud ja 
Rootsis praktikal viibinud 
Viljandimaa noormees Jo-
hannes Täks. 

August Kondoja

Juhan Ratnik

Sel ajal oli Vinni sovhoosi 
suurus 1349 ha (Vinni mõisa 
maad ja Palasi mets).
Johannes Täks hukkus sov-
hoosi karja sõja eest varjami-
se ajal Roela-Puka metsas 31. 
juulil 1941.
Saksa okupatsiooni ajal jät-
kus Vinnis tegevus riigimõi-
sana. Kasutati ka 40-50 sõja-
vangi tööd, kes anti Vinni 
mõisa käsutusse. Mõisa pea-
hoonet, endist aadlipreilide 
koolimaja, kasutati saksa sõ-
javäehaiglana, kus käisid abi-
töödel ka Vinni mõisa naised.

Direktorid vahetusid al-
gaastatel kiiresti
25. septembril 1944, kui Pu-
naarmee vallutas Eesti ja al-
gas nõukogude okupatsioon, 
jätkas Vinni sovhoos 1941. 
aastal alustatud tegevust. 
1945. aastal oli sovhoosis 86 
töötajat, 83 lüpsilehma, 5 
traktorit ja 1 veoauto. Teravil-
ja saadi 8,2 ts/ha, kartuleid 
67,2 ts/ha, piima lehma kohta 
aastas 2053 kg.
Sovhoosi direktoriks olid lü-
hikest aega M. Kurs, H. Hans-
son, A. Nobel.
14. aprillil 1947 määrati sov-
hoosi direktoriks Artur Jan-
son, kes oli sellel kohal kuni 
1. maini 1954. a. Tema ajal 
hakati Vinni sovhoosi suuren-
dama. 1951 liideti Vinni sov-
hoosiga Küti sovhoos, 1952 
Roodevälja nuumloomade 
sovhoos, 1953 Kalinini-nim. 
kolhoosi Kaarli maad (154 
ha). 1954. a lahutati Vinnist 
Küti osakond, kus moodusta-
ti omaette sovhoos.
Jansoni perioodil saabus Vin-
ni palju uusi tööperesid, seal-
hulgas palju ingerisoomlasi ja 
eestlasi, kes sõjakeerises olid 
sunnitud oma kodudest Le-
ningradi oblastist lahkuma. 
Jansoni ajal läks sovhoosi ma-
jandus tõusuteed. Taime- ja 
loomakasvatuse kõrval pandi 
alus abitootmisele, aianduse-
le. Aianduse entusiast Anton 
Vapper rajas suure õunapuu-
aia. Arendati ehitustegevust 
Vinnis, Kütis, Roodeväljal.
1. mail 1954 määrati sovhoosi 
direktoriks endine Rakvere 
julgeolekuvolinik Vassili Je-

lizarov, kes oli Vinnis kuni 1. 
septembrini 1955. 
See periood langes kokku NL-
KP peasekretäri Nikita 
Hruštšovi maisikasvatuskam-
paania algusega. Jelizarov 
hakkas sellest innuga kinni. 
Ta laskis üles künda kõik 
põldheinapõllud ja need mai-
si täis külvata. Suurt maisi-
saaki oodates rajati mäekün-
kale silotranšeed, mis mee-
nutasid puitvooderdisega sõ-
jaaegseid kaevikuid. Tranšeed 
jäid aga tühjaks, sest maisi-
saaki polnud. Polnud ka 
põldheina. 
1954.-1955. aasta talvepe-
rioodil saabus Vinni looma-
kasvatuses kurb madalseis. 
See seik meenutab kollektivi-
seerimise algust Nõukogude 
Liidus, kus partei saatis tera-
viljakasvatuspiirkondadesse 
25 000 ideelist parteisõdurit 
põllumajandust arendama. 
Tagajärjeks oli suur näljahä-
da.
1955. a septembrist tuli direk-
toriks kõrgema põllumajan-
dusliku haridusega spetsialist 
Heino Parkja. Tema juhtimi-
sel sai sovhoos Jelizarovi-aeg-
sest madalseisust üle. Kaas-
aegsed meenutavad Heino 
Parkjat lugupidamisega. 
Parkja ajal liideti Vinni sov-
hoosiga Sõpruse kolhoos ja 
Järve kolhoos.
1956. aasta lõpul tuli Vinni 
sovhoosi peaagronoomiks Si-
berist asumiselt naasnud en-
nesõjaaegse Taani praktikaga 
Elmar Arula, kelle juhtimisel 
pandi Vinnis alus maaviljelu-
se tõusule järgnevateks aasta-
kümneteks.
1958. aasta juunis määrati 
Heino Parkja Rakvere Rajooni 
Põllumajandusinspektsiooni 
juhatajaks. Lühikeseks ajaks 
sai sovhoosi direktoriks Vinni 
peavetarst A. Priks.

Sovhoosist näidissovhoo-
siks
13. mail 1959 määrati sov-
hoosi direktoriks Heino Kal-
laste. Ta oli eelnevalt Väi-
ke-Maarja rajoonis pidanud 
mitmeid majandus- ja ka par-
tejuhi ameteid, omas häid or-
ganisaatorivõimeid ning ma-
janduslikku taipu. Vinnis 
alustas ta range kokkuhoiu-
rezhiimi ja sovhoosi varaga 
heaperemeheliku ümberkäi-
mise (sisuliselt varguse lõpe-
tamise) kehtestamisega, mille 
tulemusel saadi juba samal, 
1959. aastal lahti kahjumist. 
Vinni tuli tööle uusi võime-
kaid organisaatoreid, spetsia-
liste ja töölisi. Moodustati 
Vinni, Sõpruse, Roodevälja, 
Vaeküla ja Vetiku osakond. 
Jätkus sovhoosi suurenemi-
ne. 1959. aastal liideti Vaeküla 
Põllumajandustehnikumi 
abimajandi maad ja nuuma-
baas Mõdrikul, 1963. aastal 
Papiaru reservmaad Roode-
väljal.
Alates 1960. aastast hakkas 
sovhoos töötama kasumiga.

1962. aastal nimetati Vinni 
sovhoos näidissovhoosiks 
ülesandega levitada ja juuru-
tada rajoonis ja vabariigis 
eesrindlikke töökogemusi. 
Majandi esimesed edusam-
mud aastatel 1959-1965: tera-
vilja keskmine hektarisaak 
tõusis 16,9 tsentnerilt 37,3 
tsenterile, lehmade keskmine 
piimatoodang 3146 kilolt 
3857 kilole. Sovhoositöötajate 
keskmine aastatöötasu tõusis 
747 rublalt 1288 rublani. 
Alustati teede, tootmishoo-
nete (masinakeskus, kuivatid, 
lüpsilaudad, katlamaja, siga-
lad) ja elamute ehitamist 
ning rekonstrueerimist. Kok-
ku ehitati 37 tootmishoonet, 
180 korterit, klubi, söökla, 
laiendati lasteaedu, tehti hea-
korratöid, kujundati haljasa-
lasid.
Põllumajanduslike õppeasu-
tuste tugevdamiseks ja õpi-
laste praktiliste tööde pare-
maks organiseerimiseks liide-
ti õppeasutused 1964. aastal 
suuremate majanditega – 
Vinni sai juurde läheduses 
asuva Mõdriku põllumajan-
dustehnikumi ja hakkas 
kandma Vinni Näidissov-
hoostehnikumi nime. Esime-
seks direktori asetäitjaks õp-
pealal sai vanemagronoom 
Ants Orn. Eelmine tehnikumi 
direktor Ilmar Epner siirdus 
Lahemaa Rahvusparki aren-
dama.
Tootmisnäitajad paranesid. 
1964. aastal oli majandi suu-
ruseks 5591 ha ja kasum 328 
100 rubla.
Tootmistegevuse paranemine 
võimaldas parandada eluolu 
ja töötingimusi. Kui veel 
1958. aastal oli sügiseti teedel 
ja tootmishoonete ümbruses 
läbipääsmatu pori, siis 1962. 
aastal said Vinni keskuse, 
Roodevälja ja Vaeküla teed 
asfaltkatte. Vinnit hakkasid 
külastama välisdelegatsioo-

nid.

Eesti NSV suurim
Näidissovhoosi perioodil jät-
kus Vinni sovhoosi areng sta-
biilselt. Suurenes kasum, are-
nes ehitustegevus. Peale ela-
mute ehitati sel perioodil Vin-
ni lastepäevakodu (1955), 
Vinni klubi, spordihoone 
(1973).
Jätkus Vinni NSTle valitsuse 
kõrgete autasude omistami-
ne, töötajate autasustamine. 
1965. aastal anti direktor Hei-
no Kallastele sotsialistliku töö 
kangelase nimetus, 1966. aas-
tal sai majand esikoha ülelii-
dulises sotsialistlikus võistlu-
ses, 1967. aastal autasustati 
Vinni NSTd Tööpunalipu or-
deniga.
Sõlmiti sõprussidemed teiste 
maade majanditega: Lätis 
Vecauce sovhoosiga, Gruu-
sias Tsvelisenaki sovhoosiga, 
Ungaris Szolnoki komitaadi 
Kesktisza riigimajandiga.
1971. aastal toimus Vinni NST 
oluline suurenemine, kui Vin-
niga ühendati Kaarli kolhoos.
1972. aastal omistati Vinni 
NSTle NSVL 50. aastapäeva 
juubelimärk.
1975. aastal sai Vinni NST va-
bariigi suurimaks sovhoosiks, 
kui Vinniga liideti Viru-Jaagu-
pi sovhoos. Majandi maafon-
di suurus oli nüüd 15 524 ha, 
töötajaid 1200, lihttöölisi üle 
900. Suurenes spetsialistide 
arv: 7 direktori asetäitjat, 8 
osakonnajuhatajat, 8 peas-
petsialisti, mitukümmend va-
nemspetsialisti, sama palju 
brigadire ja meistreid.
Suurmajandi tingimustes 
suurenes ehitustegevus kõi-
gis osakondades. 
1976. aastal anti Vinni NSTle 
NLKP XXV kongressi aunime-
tus. 1980. a autasustati Vinnit 
10. viisaastaku teenetemärgi-
ga.
1987. aasta veebruaris andis 

direktor Heino Kallaste rajoo-
ni ATK nõudmisel (kuigi sel-
lele olid vastu kõik majandi 
spetsialistid) tervise halvene-
des ameti üle Juhan Ratniku-
le, jäädes ise üheks direktori 
asetäitjaks. 
1988. aastal olid Vinni sov-
hoosi tootmisnäitajad endi-
selt head: majandi üldsuurus 
15 387 ha, piimatoodang leh-
ma kohta 4741 kg jne. Sel aas-
tal oli majandil kõigi aegade 
suurim kasum - 5 853 000 
rubla ehk oldi miljonärsov-
hoos.
1. septembril 1989 avati Vin-
ni-Pajusti tammiku servas 
Vinni-Pajusti Keskkooli hoo-
ne, kus esialgu hakkas tööle 
põhikooliosa. Koolimaja ehi-
tamise initsiaatorid olid Hei-
no Kallaste ja Vilde kolhoosi 
esimees, endine Vinni NST 
peazootehnik Arvi Toome. 

Reformide aeg
1989. aastal hakati tegema 
konkreetseid ettevalmistusi 
reformideks. Ühismajandi pi-
kast nimest saadi lahti omal 
algatusel - majandit hakati 
nimetama Vinni Sovhoosteh-
nikumiks (ST). Kuni 1. sep-
tembrini 1989 otsustati vastu 
võtta talude tagasivõtmise 
taotlusi. Hakati ette valmista-
ma sovhoosi muutmist rah-
vaettevõtteks (kolhoosi mõte 
tuli hiljem). Majandi reorga-
niseerimise kavasid tutvustati 
tootmisnõupidamistel ja in-
folehes „Vinni Info“.
1989. aastal moodustati Vinni 
ja Vetiku osakonna baasil Mõ-
driku ühistu, ühistu Vinni 
abitootmiskompleks ning 
elektri- ja soojamajandusega 
tegelev sotsialistlik väikeette-
võte ERE. 
1. aprillil 1990 lahkus Vinni 
ST koosseisust järjekordse 
uue ühistuna Kaarli osakond, 
mis ühines EPT Rakvere ühis-
tuga. 

Eesti Vabariigi Valitsuse 25. 
septembri 1990. a korralduse 
nr. 288-k alusel likvideeriti 
Vinni ST alates 1. detsembrist 
1990 ja moodustati Vinni 
Ühismajand ehk kolhoos. 
Lõplikult likvideeriti Vinni 
Ühismajand 01.07.1995, kui 
kõik endised osakonnad olid 
asunud tegutsema omaette 
ettevõtetena.
Elu on näidanud, et territo-
riaalsete ühistute moodusta-
mine on end õigustanud, sest 
suuremad tootmisüksused 
on olnud pankade silmis lae-
nukõlblikud ning see on või-
maldanud tootmishoonete 
ehitamist ja tehnika uuenda-
mist. Põllumajandussaaduste 
turuhindade ka märgatava 
kõikumise on ühistud üle ela-
nud, olles jätkusuutlikud.

Tänane päev
Tänase seisuga tegutseb Vin-
ni osakonna baasil moodus-
tatud ettevõtetest Tammikus 
OÜ, Vetiku osakonna baasil 
Vetiku S.T. OÜ, Sõpruse osa-
konna baasil Piira Talu OÜ, 
Kaarli osakonna baasil Rak-
vere Põllumajandustehnika 
OÜ, Vaeküla osakonna baasil 
Vaeküla Suurtalu OÜ, Roode-
välja osakonna baasil Roode-
välja Uustalu OÜ ning Küti ja 
Viru-Jaagupi osakonna baasil 
Voore Farm OÜ. Kõik ettevõt-
ted on jätkusuutlikud ning 
arenevad põllumajandusasu-
tused.
Kui enne lagunemist töötas 
Vinni NSTs kokku üle 1300 
inimese, siis tänasel päeval 
on nendes eespool mainitud 
ettevõtetes kokku tööl alla 
150 inimese.
Tekkinud on ka hulk väikeet-
tevõtteid puidu töötlemise, 
tehnika hoolduse, soojama-
janduse, seakasvatuse jne 
vallas.
Sovhoosi ajal ehitatud nn. 
sotsiaalsfääri objektid – Vin-
ni-Pajusti Gümnaasium, las-
teaed, spordihoone - läksid 
üle vast loodud Vinni valla 
hallata ja teenindavad elanik-
ke edukalt edasi. Klubi on 
leidnud rakenduse kaupluse-
na. Ajalooline Vinni mõisa-
hoone ootab eraomanduses 
oma rakendust ja ... vist jääb-
ki ootama. 
Endise sovhoosi maadel on 
suurim ja eriti hästi arenenud 
Voore Farm OÜ ja teised Ind-
rek Klammeri  juhtimisel te-
gutsevad ettevõtted. Tänasel 
päeval on piimatoodang seal 
üle 10000 kg lehma kohta ja 
saagikused üle 65 ts/ha koh-
ta, rapsi tootmisel aga saavu-
tati mitteametlik maailmare-
kord – 68 ts/ha kohta. Oma 
tehnikapargiga on Voore 
Farm OÜ kindlalt Eesti ja ka 
Euroopa moodsamate hul-
gas. 
Tubli ja töökas Vinni vaim 
elab edasi tänastes põllu-
meestes.

Vinni sovhoos 75

Tehnika ülevaatus. Voldemar Leiten, Elmar Arula, H. Kallaste. 
Foto: erakogu
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Jõhvi Gümnaasium ja Rakve-
re Ametikool võõrustasid tei-
sipäeval Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi (HTM) korral-
datavat õppepäeva Eestis re-
sideeruvale diplomaatilisele 
korpusele, õppepäev oli pü-
hendatud muudatustele koo-
livõrgus, infotehnoloogiale 
hariduses, ettevõtlus- ja kee-
leõppele.
Jõhvi riigigümnaasiumis oli 
jutuks Eesti koolivõrgu üm-
berkorraldamine ning info-
tehnoloogia hariduses ja in-
fotehnoloogiline haridus, sa-
muti räägiti keeleõppest ja 
mitmekeelsusest.
Rakvere Ametikoolis kesken-
duti ettevõtluse õpetamisele. 
Teemat laiemalt avas Imbi 
Henno HTMist, ettevõtlus-
teatrist rääkisid Piret Põld ja 
Diana Tandru. Ühtlasi said 
diplomaadid tutvuda 
100-aastase koolimaja ning 
selles tegutseva ametikooliga. 
Ülevaate koolist tegi selle di-
rektor Kuno Rooba.
Õppekäigu lõpetas haridus- 
ja teadusminister Jürgen Ligi 
vastuvõtt õppepäeval osaleja-
tele Rakvere Ametikooli ruu-
mes. Minister püüdis vastata 
diplomaatide küsimustele 
ning seejärel said kohalviibi-
jad keha kinnitada ametikooli 
õpilaste valmistatud suupis-
tetega.
Kõige suuremat elevust teki-
tas diplomaatides ettevõtlus-
teater. Ärimeeste lugude, olgu 

siis edu- või ebaedulood, lä-
bilavastamine ja analüüsimi-
ne on uudne ja huvitav viis 
ettevõtlust ja ettevõtlikkust 
õppida ning nii mõnigi saa-
dik arvas, et seda õpiviisi 
võiks ka nende kodumaal ra-
kendada. „Ma pean uurima, 
kas ettevõtlusteater on Taanis 
tuntud asi, minu arvates on 
see väga hea viis inimeste 
kaasamiseks ning läbikoge-
mine on parem viis asju õppi-
da kui lugemine,“ leidis Taani 
suursaadik Søren Kelstrup, li-
sades, et ka IT-alane info oli 
väga huvitav.
Läti suursaadik Juris Bone 
kinnitas, et Lätis on alati naa-
berriigis toimuvat jälgitud. 
Tema sõnul on hetkel hari-
dusvaldkonnas kõige huvi-
pakkuvam õpetajate töö ta-
sustamise korraldus. Õpeta-

jad Eestis ei saa mitte ainult 
rohkem palka, vaid ka palga-
maksmise süsteem on erinev.
„Mõned siin kasutatavad et-
tevõtlusõppe meetodid on 
täiesti imepärased, näiteks 
teatri kaudu õppimine,“ kiitis 
Kanada suursaadik Alain 
Hausser. „Samuti oli nii minu 
kui mu kolleegide jaoks mul-
jetavaldav see, et Jõhvi güm-
naasiumi juhib ärimees. Meie 
peame Kanadat väga kaas-
aegseks ja uuenduslikuks 
maaks, aga Eesti on vähemalt 
sama kaasaegne.“
Haridus- ja Teadusministee-
rium korraldab diplomaatide 
õppepäeva juba rohkem kui 
kümme aastat. Tänavu oli õp-
pepäeval osalejaid 24 riigist, 
nende seas 16 suursaadikut.

Maris Marko

Diplomaadid väisasid ametikooli

Ettekanded ettevõtlusõppest tekitasid külalistes nii huvi kui 
küsimusi. 

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 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

• Müüa 1toaline korter Rakveres 
Saue tn, 33 m2. Info tel. 5110 478

• Müüa 1toaline  k.m.  korter 
Kadrinas. Tel 5392 2445

• Müüa 1toaline korter Väike-
Maarja lähedal. Tel 5230 428

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

• Müüa Rakvere kesklinnas 2toaline 
ahiküttega korter. Hind 16 800 €. Tel 
5187 979

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki 6, 3/4, 39 m2, aknad 
vahetatud, turvauks, san.remont 
tehtud. Hind 17 600 €. Tel 5551 8067

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

• Müüa Haljalas Põllu tn 8 2toaline 
korter. Tel 5190 2866

• Müüa 2toaline (26,5 m2) väike 
hubane merevaatega korter Kunda 
linnas. Hind 2600 €. Tel 5634 0310; 
harryk@email.ee

• Müüa 2toaline korter Kundas Mäe 
7 III korrus. Vannituba renoveeritud 
(dušinurk, boiler, pesumasin), toad 
vajavad remonti (vanem mööbel, 
külmik). Hind 2000 €. Tel 5635 2456

• Müüa 2toaline korter. Avatud 
köögiga, möbleeritud, pakettaknad, 
korralik ühistu. Hind kokkuleppel. 
Korter on Kundas. Tel 5160 334

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

• Müüa või vahetada 3toaline 
k.m. korter Sõmerul korteri vastu 
Rakveres. Tel 5664 4116

• Müüa 3toaline korter Sõmerul 
Põllu tn 5. Puuküte, uued aknad, 
turvauks, talveküte kaasa. Hind 16 
000 €. Tel 5347 4200

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Tapa vallas Moe külas. Hind 3900 €. 
Tel 5110 478

KINNISVARA

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

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

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTU

ÜÜRILE ANDA

ÜÜRILE ANDA 1 4 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD
Müüa Kundas rahulikus piirkonnas 
kesklinna lähedal heas korras 
3-toaline korter (50,3 m2). Teine 
korrus, kulud normaalsed HIND 3 
900 EUR. Helista 53331805 Olev 

Mü ü a  h e a s  k o r ra s  2 - t o a l i n e 
ahiküttega kor ter  (43,7  m2), 
maja osaliselt soojustatud, aknad 
vahetatud.  Rahulik  pi irkond, 
korteri juurde kuulub kuur ja keldri 
kasutamise võimalus. Hind 17 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Rakveres, Kungla 7 müüa 2-toaline 
heas korras soe korter 5-korrusel. 
Üldpind 49 m2. HIND 28 500 EUR. 
Helista 58147077

Rakveres Piiri tn müüa 2-toaline 
ahiküttega korter. Üldpind 44 m2. 
HIND 21 000 EUR. Helista 5530227 
Eino

M ü ü a  p r i v a a t s e s  a s u k o h a s , 
Rakvere kesklinna lähedal Silla 6a 
ridaelamuboks. Üldpind 167,6m2, 
krunt 382 m2. SOODNE HIND 77000 
EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Porkunis looduslikult kaunis 
ja vaikses kohas maakodu Üldpind 
102 m2, krunt 4.3 ha. HIND 30 000 
EUR. Helista 53331805 Olev TINGI!

Müüa Võsu keskuses Mere 1 jõe ääres 
tore suvituskoht. Üldpind 1601 m2. 
HIND 85 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

Müüa ilus väike maja Rakvere 
äärelinnas Heina tänaval. Üldpind 
88 m2, krunt 1218 m2. HIND 108000 
EUR. Helista 5530227 Eino

SOODUSHIND! Müüa ilus maja 
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline. 
Krunt 3410 m2. SOODUSHIND 115 
000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere linna piiril mändidega 
ümbritsetud elamumaa – Käbi 
kinnistu. Krundile viib tee. Krunt 
9981 m2. HIND 16 500 EUR. Helista 
5233830 Lisete 

Müüa Hal jala  val las  Kandles 
maatulundusmaad suuruses 3.8 – 
30.3 ha, hinnavahemikus 12 000 – 94 
000 EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 150-180 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda avar renoveeritud 
3-toaline katusekorter (180 m2) 
Rakveres Jaama tänaval. Korteris 
olemas saun. Soovi korral jääb 
mööbel sisse. Hind 380 eur/kuus. 
Helista 5233830 Lisete

Andrus Peiel 
tel 527 1011

PIIRI TN, RAKVERE
Hind 25 000 €

ILUS 1-TOALINE KORTER

• I korrus, üp 36,1 m²
• korralik ja puhas korter
• avarad ruumid
• maja soojustatud

Andrus Peiel 
tel 527 1011

F.G. ADOLFFI TN, RAKVERE
Hind 23 500 €

1-TOALINE KORTER

• üp 41,6 m²
• avar ja hea planeeringuga
• V korrus
• parkimiskoht hoovis

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN, RAKVERES
Hind 24 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 48 m², III korrus
• 2 eraldi magamistuba
• avatud köök-elutuba
• WC-vannituba koos

Andrus Peiel 
tel 527 1011

TÕRREMÄE, RAKVERE
Hind 28 000 €

MÜÜA ELAMUMAA

• kinnistu 2835 m²
• liitumine EE16A 1 faas
• puurkaev
• hea asukoht

Silja Juursalu 
tel 523 2661

NAHKRU, PAIDE VALD
Hind 14 000 €

MÜÜA MAJA

• puituksed ja -aknad
• veevõtukoht maja juures
• põrandad valatud
• krunt 1 ha

VENE 2a, RAKVERE
Hind 120 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 80,7 m²
• avar korter, kamin, rõdu
• magamistoad erladi
• parkimiskoht hoovis

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

KOIDULA TN, RAKVERE
• I korrus
• uus torustik ja el.süsteem
• pakettaknad
• keldriboks

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

PAJUSTI, VINNI VALD
• 4 tuba, rõdu, sahver
• uued aknad ja välisuks
• parkettpõrandad
• hea asukoht

Hind 30 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA UUS PALKMAJA

EISMA KÜLA, VIHULA VALD
• üp 128 m²
• maitsekas siseviimistlus
• saun ja suur terrass
• meri 800 m

Hind 77 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA KAUNIS ELAMINE

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD
• eriline arhitektuur
• 2 korrust, veranda, saun
• üp 346,8 m²
• välikelder

Hind 250 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

ALBU VALD
• täielikult renoveeritud
• avar ja läbi maja planeering
• mullivann, rõdu
• turvauks

Hind 9 500 €

Silja Juursalu 
tel 523 2661

ASSAMALLA, TAMSALU v.
Hind 38 600 €

MÜÜA MAJA

• eestiaegne kivimaja
• suletud netopind 122,7 m²
• krunt 3,95 ha
• elekter 3x16A

Tiia Leis 
tel 5342 4091

Tiia Leis 
tel 5342 4091

OTSIN KLIENDILE        2-toalist korterit Rakvere kesklinnas, I k.
Tiia Leis, 5342 4091, tiia.leis@arcovara.ee
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311 Marek

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

• Ostan 1-2toalise remonti vajava 
korteri Rakveres. Tel 5354 2997

•S oovin osta  remonti  vajava 
2-3toalise korteri Rakveres või 
lähiümbr uses (või  Haljalas) . 
Oodatud kõik pakkumised. Info tel 
5188 770

• Ostetakse kiiresti 1toaline korter 
Tapa linnas, võib olla remonti vajav. 
Tel 5110 478

• Ostetakse 2- või 3toaline korter 
Tapa linnas, võib olla remonti vajav. 
Tel 5110478

•  L a s t e g a  p e r e  s o o v i b  o s t a 
järelmaksuga maja Rakvere piires. 
Võib vajada remonti. Tel 5363 7799, 
contest_rules@hotmail.com

• Noorpere soovib osta maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Hind kuni 50 000 €. Tel 5742 4103

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan Kundasse garaaži. Tel 5685 
6320

• Ostan garaaži Tapa linnas. Tel 
5110 478

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 otse omanikult 
1-2toalist korterit Rakveres või 
selle lähiümbruses, võib olla ka 
ahiküttega. Telefon 5192 0034

VÕTAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline k.m. reno-
veeritud korter Rakveres Vabaduse 
5 (31,6 m2, I korrus, korter on vaba, 
info ja fotod City24 ID: pcrqjt). Tel 
5081 311

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Heas seisukorras, 
WC-vannituba olemas ja osaliselt 
möbleeritud. Üür 170 € kuus. Info 
telefonilt 52 93 990

• Üürile anda 1toaline korter kesk-
linnas. Tel 5910 3890

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 5349 1622

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

• www.toonklaas.ee

•Müüa Fiat Stilo 1,2B 02.a; Suzuki 
Swift 1,3B 01.a; Nissan Sunny 
1,5B 86.a. S.korras. Tel 5558 5956. 
Veoteenus

• Müüa Ford Escortid (2 tk). 
Luupärad, 1,3 1992. a. Hind 150 €/
tk. Võib ka varuosadeks. Info tel 
5270 058

• Müüa Ford Focus Touring 1.6 
TDCI 80 kW, 05. a, hall, 5l/100km, 
hooldusarved, kehtiv kindl ja üv. 
Hind 2999 €. Tel 5740 7733

• Müüa Ford Mondeo 03 univ. 2.0 
96 kW TDCi varuosad. Tel 5646 6933

•  M ü ü a  H y u n d a i  S o n a t a , 
väljalaskeaasta 2008. Auto on väga 
heas korras. Info 5566 0225

• Müüa Nissan Sunny, sõidukorras. 
Hind 200 €. Tel 5269 069

•Müüa Opel Astra 1,6 99. a sedaan 
must met., rooste puudub. v.h korras. 
Tel 5174 193

• Müüa Opel Astra Elegance 1,6i 
08/2002. A 74 kW hõbedane metallik, 
sedaan, bensiin, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, 4xel.aknad, 
sametsalong, Opeli orig.valuveljed, 
v.heas tehnilises korras, äsja läbinud 
tehn.ülevaatuse, kehtib 08/2016, 
ökonoomne, ilus auto, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa odavalt sõidukorras Opel 
Omega Caravan 97. a 2,0. Hind 700 
€. Tel 5291 004

• Müüa Opel Omega Caravan, -98. 
a. 100 kW bensiin, ls 164 000 km. 
El. aknad x 2, udutuled, Alpine CD/
MP3 raadio, 8 kõlarit + subwoofer, 
toonklaasid, teisaldatav haakekonks, 
suve- ja naastrehvid eraldi velgedel 
+  i luki lbid,  kehtiv  ülevaatus 
(04.2016), korraliselt hooldatud 
Rakvere Autotehnikas. Hind 1000 €, 
võimalik tingida! Info tel: 53 961 943 
(võimalusel peale 17.00)

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2016. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

•  Mü ü a  R e n a u l t  M e g a n e  I I 
Grandtour 1.6 R4 82 kW, 06. a, hall, 
6l/100km, hooldusraamat, kehtiv 
kindl ja üv. Hind 1999 €. Tel 5740 
7733

• Müüa soodsalt Renault Thalia 
2005. a 1,4 55 kW hõbedane met., 
tsingitud kere, sedaan, konks. Ls 165 
000 km. Üv 2017. Tel 5852 8509

• Müüa VW Golf 99. a must, 3 ust, 
heas korras. Hind 1200 €. Tel 5649 
1828

• Müüa Volvo S60 2,4D 2007. a väga 
heas korras, otse Hollandist. Hind 
5950 €. Tel 5028 156

• Ostan VAZide uusi plekke, ilukil-
pe, tulesid, stangesid, Vene-aeg-
seid uusi rehve. Tel 5157 395

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

• Ostan Moskvitši ilukilpe, ilukilbi 
ümber olevaid võrusid, 2140 
tagumised amordid, uusi rehve, 
veneaegseid summutaja otsasid 
(kõik margid). Tel 5136 690

• Ostan sõiduauto või kaubiku, 
mis vajab keevitust ja pisiremonti. 
Tel 5031 849

•Ostan kaubiku või väikese kastiga 
B-kategooria sõiduki. Tel 5685  
6320

• Ostan 2 VW Golf III plekkvelge 
(14’’). Tel 5649 1828

• Ostan korraliku hinna eest 
külgkorviga mootorratta, võib ka 
uunikume pakkuda. Tel 5665 5551

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e i d 
mootorrattaid ja nende varuosi. 
Tel 5857 5132

• Ostan Volga 24 jahutusradiaatori 
(võib olla kasutatud) ja muid osi. Tel 
5187 053

SÕIDUKID

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

www.webshop24.ee

tööriistad
led pirnid
plastidip

vinüülkiled
+372 56199122

info@webshop24.ee

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

• Müüa 4toaline k.m. korter Aqva 
lähedal. Remont tehtud, aknad-
uksed vahetatud. Sobib lastega 
perele. Hind kokkuleppel. Mine sisse 
ja ela. Tel 5591 3495

• Müüa 4toaline korter Laekveres.  
Tel 5801 9631

• Müüa maja  otse omanikult 
Rakveres Kotka 20. Hinna suhtes  
läbirääkimised objekti juures. Tel 
5136 690

• Müüa maja Rakveres Vahtra pst 11. 
Hind 32 000 €, tingi! Tel 5656 4857

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

• Müüa Lääne-Virumaal Haljala 
vallas vanem maja, vajab remonti. 
Krunt 3200 m2. Info 5664 3580

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri  külas.  4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
29000 €. Lisainfo tel 5812 7303

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas (kõrvalhooned, saun, 
garaaž). Vajab remonti. Hind 25 000 
€. Tel 5557 5340

• Müüa krunt (1240 m2). Tel 5570 
990

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Lennuki tn. Tel 5332 8736

• Anda üürile k.m. 2toaline (49 m2) 
möbleeritud korter Rakvere kesk-
linnas Võidu 53. Otse omanikult. 
Tel 5698 1900

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

• Üürile anda 3toaline ahiküttega 
korter Lepnal Energia pst 14-14. 
Tel 5670 0936

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Välja rentida 1/2 maja Rakveres. 
Vesi õues. 120 €/kuu. Tel 5190 1697

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

• Müüa Volvo S60, diisel, manuaal, 
roheline. Tel 5028 295

• Müüa remonti vajav mootorratas 
Pannonia. Tel 5283 630

• Autod varuosadeks :  Nissan 
Micra 99-01.a; VW Passat 1,6B 98.a; 
Peugeot 306 1,9D 97.a; Ford Transit 
2,5D 90.a; Opel Astra, Vectra; M412; 
VW jne. Tel 5558 5956

• Müüa Suzuki Baleno universaal 
2001. a varuosadena. Tel 5622 4294

• Müüa pihustid Ford Mondeo 2.0 
2001-7. a, 35 € tk. Tel 5646 6933

•  M ü ü a  O p e l  A s t r a  u u s 
käsipiduritross. Autodele 1991 - 
1993. Tel 5852 8509

• Müüa RAV 4 haakekonks. Tel 
5575 132

• Müüa uued naastrehvid Nokia 
Nordman 5 (205/55R16). 85 €/tk. 
Tel 5218 231

• Müüa odavalt 13-15tolliseid 
kasutatud ja uusi rehve. Tel 5291 004

• Müüa vähe sõitnud naastrehvid 
(195/65R15) koos velgedega. Tel 
3242 209, 5246 333

TEENUSED

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Teostame santehnilisi remonttöid, 
sanitaartehnika paigaldust. 
Küttesüsteemide remont, läbipesu, 
hooldus. Tel 5305 3053

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

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

• Kõik ehitustööd. Küsi lisa 5695 
4670

• Korterite remont ja ehitustööd, 
samuti teostame san.tehnilisi 
töid. Hinnad soodsad. Info tel 
5373 3385

• Teen siseviimistlustöid. Tel 5564 
2653

•Valmistan uksi, aknaid teile sobi-
vates mõõtudes. Tel 5349 6065

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

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

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

• Paigaldan kõnniteid ja teen ehi-
tus-remonditöid õues. Tel 5606 
9271
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

VESI (süsteemid, kaevud, pumbad)
KÜTE (ehitus, remont, pesu)

KANAL (ka ummistuste avamine) 

Enki RL OÜ
3244103, 56621147,
enki.erel@gmail.com

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

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

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• 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 .  M ü ü n , 
paigaldan, hooldan, remondin 
kodu- ja autokliimaseadmeid. Tel 
5305 3053

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Plaatimistööd (pliidid, ahjud, 
vannitoad jne). Tel 5606 9271

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• Väikebussi rent (9kohaline 
Renault Traffi  c). +372 5615 7386

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

• Kolimisteenus. Kiire ja mugav! Tel 
5646 7038

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547, 32 278 22

• Kaubavedu MB Sprinter kaubiku-
ga,  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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552
• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

• Veoteenus nädalavahetustel 
väikekalluriga (kandevõime 1,5 
tonni või 4 m3 küttepuid). Tel 
56915810

• Prügiveoteenus. Tel 502 6761, 553 
6188, 324 0707

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

• Kallur-ja multiliftveod (8x4). Tel  
5073 989

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5 
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 
4298

• Pehme mööbli remont. Veo või-
malus. Tel 32 27 822, 5061 547

• Polsterdan uksi. Tel 5646 8055

• Lepnal juuksur töötab kolma-
päeval ja laupäeval. Teen meeste ja 
naiste lõikuseid, värvin ja triibutan 
juukseid, värvin kulmud ja ripsmed. 
Hinnad on soodsad! Broneerige aeg 
ette telefonil 500866, Ksenia

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

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

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

• TV- ja sat.seadmete müük, paigal-
dus. 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

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie peo. Tel 
5535 885
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Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

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).

* 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

VÕIDU LAENUKONTOR 

NÜÜD UUEL AADRESSIL 

ROHIAIA 15A

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

laenud kinnisvara ja 

sõidukite tagatisel

e-sigaretid javedeli-

kud (erinevad tooted)

kodutehnika

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

AVATUD UUS KOMISJONI kpl ROHUAIA 15A
Ostame ja müüme uusi ja kasutatud KODUMASI-NAID, ELEKTROONIKAT ja TÖÖRIISTU jne. 

Tel 555 67508
ROHIAIA 15A, RAKVERET. 555 67508 
AVATUD E - R 9-18 L 10-15

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika

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

• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine

• esiklaasi müük ja paigaldus
Info tel 51920899

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

www.prtgrupp.ee

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

•  M ü ü a  o d a v a l t  k a s u t a t u d 
pikendatav söögilaud (120-160 
cm) ja tugitool-voodi (tumepruun). 
Tel 5545 134

• Müüa ümmargune laud + 3 tooli 
(komplekt, uus, hind 100 €) ja väike 
kirjutuslaud (sahtliga, hind 20 €). 
Tel 5349 5625 

• Müüa magamistoa mööbel (150 
€), pehme mööbli kompl. (100 €), 
kirjutuslaud ja puhvet. Tel 5517 090

• Müüa nõuk.aeg. 2 tugitooli, 2 
diivanilauda, riide- ja jalatsikapp, 
väike diivan ja korstna sirm. Tel 
5566 3501

• Müüa 2 madratsit (80x200), 2 
koera pildiga pleedi (160x200). Tel 
5699 6594

• Kodumajapidamise likvideerimise 
tõttu müüa kanalisatsioonikaevu 
l u u k ,  v ä i ke  t e l e v i i s o r  ko o s 
seinakinnitusega. Lisaks kasutatud 
telereid, suur külmkapp Minsk, 
Canoni elektriline kirjutusmasin, 
majatarbeid, mööblit jpm. Info 
5371 2433

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

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega (3x4; 3x6), 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos transpordiga 350 €; 440 €. 
Tel 5673 0411

KODU

TASUTA VANAMETALLI 
KORISTUS 

(vannid, ahjud, radiaatorid, 
torud, plekk, akud, tööriistad 

jne)

Harjumaal, Lääne- ja Ida-Viru-
maal.

Tel 5079 984

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 - 
varuosad, remont 5341 5771
* uus mopeedi mootor 275 €.
50CC, 72CC, 110 CC, 4T, 4 käiku

Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

VINTSID - 12 000 HD - 
370 €, 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

Ootame kõiki uude ja avarasse 

komisjoonipoodi

PANE OMA KASUTULT 

SEISVAD ASJAD RAHA 

TEENIMA JA LEIAME KOOS 

NEILE UUE OMANIKU! 

Info telefonil 5304 8516

Müügile võite tuua kõike ja 

hinnad määrate ise!

Asume Rakveres 

Narva mnt 24

Boksi hind nädalaks 7 €

              Avatud E - R 10 - 18
                                  L 10 - 15

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

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

• Ostan majapidamises olevaid 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaaži tööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

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

•Ostan vanu vinüülplaate ja elekt-
rilise vahvliküpsetaja. tel 5039 650

• Ajaloohuviline ostab Saksa tääk-
noa, kiivri, vöörihma, saapad, riie-
tust jne. Samuti ostan vanaaegse 
mootorratta (võib ka veneaegseid 
pakkuda). Tel 5665 5551

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

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Kui Teil on kasutuna seismas tsaa-
ri- või eestiaegseid märke, münte, 
paberraha ja raamatuid, siis palun 
müüge need mulle. Samuti võib 
pakkuda ka veneaegseid kopikaid, 
märke, medaleid. Aus kaup ja raha 
kohe kätte! Tel 5590 6683

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvitavad 
ka muud merevaigutooted) ja 
vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld- 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu 
ja palju muud. Maksan teie 
s o ov i t u d  h i n na.  A l at i  au s 
asjaajamine ja aitan ka hinnata. 
Tel 5872 5458

• Ostan nõukogudeaegse merevai-
gust kaelakee, suurema kee eest 
maksan kuni 500 €. Tel 5871 0351

• Ostan raamatuid sarjast „Seiklus-
jutte maalt ja merelt“. Tel 5645 1242

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

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE

Vinnis
5783 8999

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel: 5282268

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

• Müüme metallist värava- ja 
aiaposte (ümar-, nelikanttoru). 
Saadaval erinevad mõõdud. Tel 
5394 6666

• Müüa erinevat vaskkaablit 
sisetöödeks ja maakaablit. Tel 
5167 123

• Müüa kreissaag. Tel 5349 6065

• Müüa kasutatud laepaneelid (6 
m ja 12 m) ja sillused. Tel 5051 079

EHITUS

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa bolonkakutsikaid. Tel 5845 
5248

LOOMAD

METS

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

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 

(kandiline ja 

ümmargune)

* TURBABRIKETT

* KÜTTEGRAANULEID

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID JA 

KLOTSE

Rakvere Kütteladu, 

Narva 17, tel. 32 51 101

Paide Kütteladu, 

Parkali 18, 

tel. 3832088

www.algaveod.ee

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

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

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

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

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

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

• 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

• Kuivad pliidipuud. Pikkus 30 cm ± 
3 cm. Segapuit (lehtpuu – lepp, kask, 
vaher jne). Pakitud 40L võrkudesse. 
Hind 2 €/võrk. Transport. Tel 5012 
326

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

KÜTTEPUUD

Hinnad alates 3540 €.

Kauplus NAELAREMONT, 
Rakvere Jaama pst. 11

Tel. 5453 80 53

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

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

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

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Info: Mob 555 60 240

viruhalud@gmail.com

Lehtmetsade Ekspert
Viru Halud OÜ ostab -

* kasvava metsa 
raieõigust
* metsamaad

Küsi pakkumist!

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

• 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

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

VANAVARA

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%

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 
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• Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

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

• Müüa toidukartulit  „Agria“, 
Leyla“, „Laura“ asukohaga Aasperes. 
Transpordi võimalus. Tel 5565 1553

• Müüa toidukartulit  „Laura“, 
„Arielle“, „Vinetta“. Tel 5619 3086

• Müüa  toidukartulit  „Laura“. 
Asume 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

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

• Müüa eraisikutele ja asutustele 
väga soodsa hinnaga kvaliteetset 
toidukartulit „Gala“, „Secura“ 
ja „Red Lady“. Hind on koos 
kohaletoomisega. Kartuli kauba 
peale annan porgandit poolmuidu. 
Mäiste Talu OÜ (kartulite ja 
küttepuude müük). Tel 5199 3008

• Müüa toidukartul „Gala“ Obja 
külas. Vedu. Tel 5346 6784

• Müüa mahedalt  kasvatatud 
toidukartulit “Maret”, “Laura”, 
“Reet”, “Ando”. Transport. Tel 5046 
887

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

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

• Müüa kvaliteetset kompostmulda. 
Transpordivõimalus. Lisainfo telefo-
nil 5259 239, 5053 340

• Müüa tüüringi tõugu kitsed (1a 
7k). Tel 5340 7324

• Müüa Eesti mustavalge kirju 
paaritusealine mullikas Uhtnas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5699 7040

• Müüa remonti vajav T-74 koos 
varuosadega, DT-75 varuosi ja 
tööstuslik hakklihamasin. Tel 
5123 247

PÕLLUMAJANDUS

TUTVUS 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.

• ALUMIINIUMIST KATUSEREDE-
LID. Õhtuti tel 5289 418

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

• Rakvere Q Pandimaja Ed. Vilde 
3 E-R 9.30-17.30, L 9.30 – 13.30. 
Laenud pandi vastu. Intress alates 
10 % kuus. Pantvara müük. Kulla 
ost-müük. Hind kuni 29 €/gramm. 
Tel 5149 100, www.incassor24.ee, 
fb: incassor.pandimaja. Tegemist 
o n  f i n a n t s t e e n u s e g a .  E n n e 
lepingu sõlmimist palun tutvuda 
teenuste tingimustega. Vajadusel 
konsulteerida asjatundjatega.

TEATED
• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Õigusabi. Tel 517 9278. E-post 
mh.konsult@hot.ee

• Pidutse NELJA TAMME TALUS. 
Tel 5816 2229

• Teie kõik olete oodatud juuksurisse 
Rakveres Laada 14. Reg. 5620 3174

• Naine (64) otsib sõpra. Tel 5693 
7390

RAKVERE 
SPORDIHALLIS
alates 4. oktoobrist 

pühapäeviti kell 16-17

PILATESE 
VÕIMLEMINE
Info 5341 9372

KUNDA 
SPORDIKESKUSES

Pühapäeviti 
TONING - UUS 

FITNESS TREENING 
kell 12-13. 

Tunnis sooritatakse 
harjutusi hantlite, pallide 
ja oma keharaskusega.
Kolmapäeviti ZUMBA 

tantsuline fi tnesstreening 
kell 19.30-20.30
Info 5341 9372

JUUKSUR 
Turukaubamaja 

II korrusel!
Olen tööl tagasi!

Ootame vanu ja 
uusi kliente!
Tel 526 9069

JUUKSUR 
OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

         Südamlik kaastunne 

    Katrinile kalli 

ISA

kaotuse puhul.

 

AS OG Elektra juhatus

OÜ AveC Kirjastuse juhatus

Meie siiras kaastunne teile, Valentina 
ja Nikolai perekondadega, 

kalli ema ja vanaema 

LJUBOV GULJAVINA 

kaotuse puhul. 

Niina, Emma, 
Galina, Anatoli

Need armsad, kellest äkki jääme ilma

on tegelikult alles meie seas.

Nad on nii ligi, et ei torka silma,

nii nagu valgus päiksekiirte seas

Avaldame kaastunnet lähedastele

 LJUBOV GULJAVINA 

kaotuse puhul.

Küti 17 elanikud

Avaldame sügavat kaastunnet 
perekond Guljavinile armsa 

EMA

kaotuse puhul. 

Sõbrad ja tuttavad

Südamlik kaastunne perekond 
Guljavinile kalli 

EMA ja VANAEMA

surma puhul. 

Rakvere Vene 

kooli õpetajad 

Südamlik kaastunne 

Svetale ja Iskanderile 

RIMLJAN KARIMOVI 

kaotuse puhul. 

Lõuna põik 2 elanikud

Mis tulema peab, see tuleb,

kellel saab otsa aeg, see läheb,

minnes võtab ta lambist tule

ja süütab taevase tähe…

Kallis Katrin!

Avaldame sügavat kaastunnet armsa
ISA 

kaotuse puhul.
Kuulutaja kollektiiv

JAFIM FENGE 

06.01.1946-27.09.2015

Olgu jumal sinuga isa.  

Lokho pašibe dada.

Väsis vaim ja rauges jõud, 
sügis rahu tõi.

VALTER GAVER

Südamlik kaastunne omastele
 lähedase kaotuse puhul.

Sõbrad

Kuulutused 
internetis:

www.kuulutaja.ee

       Tähed, mis kirjutame paberile, 

       kaovad kunagi. 

       Jäljed, mis jätame liivale, 

      kustutab vesi. 

      Kuid päevad, mis veetsime koos, 

     ei unune iialgi.

Armast ema 

VIRVE-PAULINE REINOMÄGI 

mälestavad 80. sünniaastapäeval 

lapsed peredega 

8. oktoobril algab Rakve-
res taas seltskonnatantsu-
de kursus. Juba neljandat 
korda tuleb läänevirulasi 
juhendama tantsustaar 
Mairold Millert.

Katrin Kivi

Millega te praegusel ajal pea-
miselt tegelete? 
Hetkel käin täiskohaga tööl ja 
proovin ka oma ülikooliõpin-
gutega tegeleda. Natukene 
vähem aega on jäänud tant-
sutrennide jaoks.

Mida arvate tantsuõpetaja/
juhendaja rollist? Mida see 
teile pakub? 
Tantsimine ja selle õpetami-
ne on alati olnud osa minu 
elust ja see saadab mind ar-
vatavasti elu lõpuni. On mõ-
nus teha midagi sellist, milles 
sa hea oled, eriti kui ka teised 
sellest rõõmu tunnevad.

Miks tantsuoskus on teie 
meelest vajalik? Mida see ini-
mesele annab? 
Kas tantsimine on just vajalik, 
aga iga inimene peaks oska-
ma elementaarseid põhisam-
me, see näitab haritust. Tant-
simine annab inimesele ene-
sekindluse ja arendab ka sot-
siaalset poolt, ükskõik kui ko-
genud keegi juba on. Lisaks 
muidugi on see ka trenn, teeb 
tuju heaks ja toob naeratuse 

näole.

Olete käinud juba aastaid 
Rakveres tantsutunde and-
mas. Kuidas hindate läänevi-
rulaste tantsuindu? 
Rakveres olen tõesti aastaid 
käinud ja olen täiesti üllatu-
nud, et tantsimine seal nii 
populaarne on. Kui sel aastal 
mõtlesin, et võtan oma tree-
ninguid vähemaks, et kõigele 
muule vajalikule rõhku pan-
na ning pühenduda, siis Rak-
verest ma loobuda ei saanud. 
Seal on head inimesed ja kõi-
ge selle eesotsas entusiast 
Taimo Kaldma, kes kõik alati 
väga hästi organiseerib.

Millal jälle on võimalik teie 
käe all seltskonnatantsu õp-
pida? 
Järgmised kursused alusta-
vad juba 8. oktoobril. Seda 
erinevate tasemetega tantsi-
jatele - algajatest hobitantsi-
jateni. Kindlasti leiame kõigi-
le ka õige grupi, kus enda 
tantsuoskust edasi arendada 
või siis enamiku tantsude esi-
mesi samme selgeks õppida. 

Osalemissoovist saate teada 
anda e-posti teel: rakvere.
tantsud@gmail.com.

Mairold Millert: 
Rakverest ma loobuda ei saanud!
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rakvereteater.ee

P, 3. ja P, 4. oktoober kell 20:50
E, 5. oktoober kell 20

Draama
(Alla 12 a mittesoovitatav!)

INIMESE MÕÕT

P, 3. ja P, 4. oktoober kell 15 ja 17
E, 5. oktoober kell 16

Seiklus
(Perefilm)

VIPLALA

P, 3. ja P, 4. oktoober kell 19
E, 5. oktoober kell 18

Draama
(Alla 14 a keelatud!)

ROUKLI

Vaba aeg

Muusika on kunst nagu 
maalimine või luuletami-
ne. Kuidas muusikat n-ö 
modelleerida ja lastele 
õpetada, et sellest sünniks 
heli, rütm ja kaunis kõla? 
Milliseid emotsioone pa-
kub muusikapedagoogile 
õpetamine? Kuulutaja käis 
külas Rakvere Muusika-
koolis.

Ülle Kask

1. oktoobri on UNESCO kuu-
lutanud rahvusvaheliseks 
muusikapäevaks, 5. oktoobri 
aga õpetajate päevaks. Kuulu-
taja käis külas Rakvere Muu-
sikakoolis, et vestelda peda-
googidega nende tänuväär-
sest tööst. Muuhulgas esitasi-
me õpetajatele kaks küsi-
must.
Kuidas modelleerida muusi-
kat (helis, mõtteis, tundeis)? 
Milliseid emotsioone pakub 
töö muusikaõpetajana?

Toivo Peäske, Rakvere muu-
sikakooli direktor ja Virumaa 
Noorteorkestri dirigent: „Ei 
oska kuidagi muusikat mo-
delleerida, jään vastuse võl-
gu. Alternatiiv oleks kirjutada 
pikem traktaat muusika ole-
musest, mis aga antud kon-
teksti ei mahu.
Töö muusikaõpetajana pa-
kub enamasti positiivseid 
emotsioone. Rõõm on, kui 
õpetaja on võitnud õpilase 
usalduse, on osanud õpilases 
tekitada huvi muusika, pilli-
mängu ja eriti  koduse harju-
tamise vastu. Kui õpilane 
mängib kontserdil nii, nagu 
isegi tahaks mängida, pannes 
sinna veel omalt poolt mõt-
teid ja hinge juurde, siis see 
vist ongi õpetaja suurim õnn. 
Kurvaks teevad aga õpilased, 
ja eriti veel võimekad, kes ot-
sustavad pilliõpingud pooleli 
jätta. Pole veel kedagi koha-
nud, kes poleks seda hiljem 
kahetsenud.”

Riina Linde, viiuliõpetaja ja 
keelpilliosakonna juhataja: 
„Muusika on kui jutustus. 

Kõik ei oska lugeda muusika 
keelt. Muusikateose esitaja 
tõlgib „teose” kuulajale aru-
saadavasse keelde. Nagu 
võõrkeelsete raamatute pu-
hul võib üks ja sama teos olla 
erinevate tõlkijate käsitluses 
üsnagi erineva kaasahaaravu-
sega, nii oleneb ka muusika-
teose esitajast muusika nau-
ditavus. Muusika kujundami-
sel võiks mõelda, et tegu on 
jutustusega. Ja nüüd oleneb 
jutustajast, kui emotsionaal-
selt ja kaasahaaravalt ta oma 
lugu kuulajale räägib.
Kui töö ja hobi on ühes ame-
tis, siis on tööle alati hea meel 
tulla. Lastega tegeleda on to-
re, veelgi toredam on neile 
pilli õpetada. Pilliõpe on indi-
viduaalõpe ja see annab õpe-
tajale hea võimaluse õppida 
last põhjalikult tundma ja 
mõistma. 
Igal lapsel on oma lugu - nen-
de mõtted elust on põnevad 
ja harivad. Iga laps on omaet-
te isiksus ja vajab temale 
omast lähenemist. Meetod, 
mis mõjub ühele lapsele, ei 
pruugi töötada teise peal. 
Kahte sarnast last pole ole-
mas. Seetõttu ei ole ka muu-
sikaõpetaja töö kunagi üks-
luine ega igav.”

Kitarriõpetaja Tiit Korsar: 
„Muusika mõjutab meid ot-
seselt ja kaudselt. Helid ümb-
ritsevad meid kogu aeg ja 
mõjutavad meie mõtteid ja 
tundeid. Milliseid helisid ta-
jume muusikana, milliseid 
mitte, see on inimeste puhul 
väga erinev. Oleme kõik mõ-
jutatud muusikast ja helide 
maailmast. Töö muusikaõpe-
tajana on väga vaheldusrikas 
ja pakub palju positiivseid 
emotsioone. On suur vastu-
tus ja rõõm näha inimese 
kasvamist läbi muusika.”

Elle Kivinurm: „See on minu 
ametisaladus. Selle lahtirää-
kimine läheks pikale ja selle 
koht pole vist ajalehe veergu-
del. Teiseks, tuleb musitseeri-
da ja muusikat kuulata - ning 
rõõmu kui palju. Kui muusi-
kat saaks sõnadesse panna, 
poleks muusikat vaja.”

Ruth Patune, klaveriosakon-
na juhataja ja -õpetaja: „Õp-
pimise alguses on lapsel suu-
red unistused - kuidas ta val-
dab pilli ja mängib nagu suur 
pianist. Oli juhtum, kus lapse 
eesmärk oli laulda ja mängi-
da klaveril kaasa nagu Grete 
Paia. Seda unistust tuleb vaid 
motiveerida ja suunata. Meie 
töös on unistuste suunami-
seks erakordne võimalus - in-
dividuaalne lähenemine. Tu-
leb leida erinevaid võimalusi 
lapse loovuse arendamiseks 
ja ta ootuste ning lootuste täi-
tumiseks. Alati, kui õpilasel 
on edusammud - olgu need 
siis tunnis, õppeveerandis või 
õppeaastas -, on õpetajal hea 
tunne, et midagi on korda läi-
nud.”

Darja Roditšenko, klaveri-
õpetaja, ja Artjom Roditšen-
ko, saksofoniõpetaja: „Muu-
sikat ei ole vaja kunstlikult 
modelleerida, kuna ta model-
leerib ennast inimeses ise. 
Olenevalt tema hingemaail-
mast. Emotsioonide skaala 
on väga lai. Esineb nii masen-
dust kui ka suurt rõõmu.”

Merike Karton, solfedz-
hoõpetaja: „Väga tabavalt on 
öelnud helilooja Arvo Pärt: 
„Kõige tundlikum on inimese 
hing, sellest järgmine - ini-
mese hääl. On vaja puhastada 
oma hinge, kuni see helisema 
hakkab. Meeldib see, et saan 
õpetada lapsi, kel huvi muu-
sika vastu. Suurim rõõm on 
see, kui endised või praegu-
sed õpilased on musikaalses 
mõttes tugeval positsioonil, 
on nõnda- nimetatud tegi-
jad.”

Pjotr Tihhomirov, löökpillide 
õpetaja: „Muusikat model-
leerin helis oma oskusi kasu-
tades, mõtteis läbi kujutlus-
võime ja tundeis läbi sisemise 
energia ja hetkeemotsiooni. 
Väga häid emotsioone pakub 
õpetamine, kui õpetaja saab 
edasi anda omi oskusi ja õpi-
lased neid veel omakorda 
edasi arendavad. Eriti liigutav 
on kuulda oma õpilast edu-
kalt esinemas. Loomulikult, 

Reedel, 9. oktoobril möödub 
kümme aastat ja üks päev 
Jõhvi kontserdimaja avami-
sest. Selle puhul korraldatak-
se suur pidu laulu, tantsu ja 
balletiga.
Eesti Kontserdi Jõhvi kontser-

dimaja on jätkuvalt mood-
saim kunstide keskus. Peo-
kontserdi kava kajastab muu-
sikas, tantsus ja filmiekraanil 
kontserdimaja edulugusid, 
vaimset sidet piirkonna suur-
kujude Eduard Tubina, Veljo 

Tormise ja Kaljo Kiisaga, 
kontserdimaja ühtekuuluvust 
Jõhvi linna ning kogu Ida-Vi-
rumaaga. Külalisi tervitavad 
ka Eesti juhtivad balletiartis-
tid. Esinejate seas on nii noo-
red viiuldajad kui ka klassika-
tähed.
Kontserdi kannab üle Eesti 
Televisioon.
Esinevad rahvusooperi Esto-
nia sümfooniaorkester (diri-
gent Kaspar Mänd), solistid 
Miroslav Kultõšev (klaver, Ve-
nemaa), Katariina Maria Kits 
(viiul), Kadri-Ann Sumera 
(klaver), Eesti Rahvusballett, 
Vanemuise ballett, Tallinna 
Balletikool.
Tantsuks mängib Estonian 
Dream Big Band, solistid Fjo-
dor Vassiljev (Peterburi) ja 
Sofia Rubina.
Õhtujuht Anu Välba.
Pidulik kontsert algab 9. ok-
toobril kell 18. 

Kuulutaja

Jõhvi kontserdimaja peab sünnipäeva Muusikaõpetaja modelleerib 
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nagu igas töös, on ka muusi-
kaõpetajal erinevaid tundeid 
ja ka tagasilööke. ”

Koidu Tarum, klaveriõpetaja: 
„Kas me peame muusikat 
mudeliks modelleerima? 
Oma töös aga oleme väikese 

inimese arengus üks olulise-
maid lülisid. Kui laps tuleb 
kuue-seitsmeaastaselt meie 
kooli, on ta lihtsalt looduse 
poolt meile antud puhas leht. 
Meie, õpetajad, hakkame te-
mast muusika abil kujunda-
ma emotsionaalset inimest. 

Muusika on selleks tõeliselt 
hea vahend. Kõik muusikapa-
lad, nende selgeksõppimine, 
millele me kaasa aitame, on 
väga raske, aga tore protsess. 
Laps armastab mängida. Se-
da me pilliõppetunnis ju tee-
me. Kui ta saab juba esine-

mispisiku kätte, saab ta ka 
emotsionaalse naudingu. Te-
kib kihk uusi muusikapalu 
õppida. Töörõõm, mida koos 
saame, ongi rõõm muusi-
kast.”

Solfedzhoõpetaja Merike Karton õpetab I klassi lapsi nooti lugema.
Foto: Ülle Kask

lastele muusikat helisilmade kaudu Väike-Maarja Seltsimaja
10. oktoobril toimub Väike-Maarjas talutoidupäev: laat ja hoidiste 
konkurss
kell 10 talutoidupäev ja laat Väike-Maarja seltsimaja ümber
kell 12 hoidistekonkurss Väike-Maarja seltsimajas. Tegevust ja maitseela-
musi jagub kogu perele!
Hoidistekonkursil selgitame välja parima magusa, soolase ja ahhaa! – el-
amust pakkuva hoidise. Konkursil osalemiseks too kell 10 – 11.30 2 pur-
ki/pudelit vähemalt 0,5l hoidist koos retseptiga seltsimajja korraldajate 
kätte.
Talutoidupäevale on oodatud toidu ja toiduainete pakkujad. Selgitame 
välja parimad toidud ja toiduained. Tulemused tehakse teatavaks kell 15
Kauplema ja oma tooteid tutvustama on oodatud kõik, kes müüvad või 
esindavad talutoitu, põllumajandus-, aia- ja metsasaadusi, talutehnikat, 
käsitööd ja muudki vajalikku. Kuni 3m 5.-
10. oktoobril kell 19 hooaja avapidu. Meeleolu tõstavad õhtujuht Arlet 
Palmiste ja ansambel Meelis-Band. Kohvik. Pilet eelmüügis 5, kohapeal 7 
eurot.
Laudade broneerimine ja info: Väike-Maarja Seltsimaja, tel 32 61 837, 
5302 4437, e-mail: seltsimaja@v-maarja.ee, Pikk tn 2, Väike-Maarja, 
Lääne-Virumaa, 46202, www.v-maarja.ee.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22. Sissepääs Tasuta
3. oktoobril videodisko DJ Margus Roots
10. oktoobril retrodisko DJ Margus Teetsov

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
oktoobrikuu üritused
5. oktoobril kell 9 südamehaigete ühingu tervisepäev (võimalus mõõta 
veresuhkrut, kolesterooli, vererõhku jne.) ning loodustoodete müük
6. oktoobril kell 14 allergia ja astma ühingu loeng Paides, lektor dr. 
Meren, väljasõit Lille tn. 8 kell 12 (etteregistreerimine)
7. oktoobril kell 12 pimedate ühingu Valgekepipäeva tähistamine
13. oktoobril kell 10 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt te-
gutseme“ käeline tegevus, juhendab Jule Käen-Torm (Rakvere Loovuske-
skuse juhataja), teema: “Jõulukaartide meisterdamine“
14. oktoobril kell 13 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt te-
gutseme“ toimetulekuköök „Kiika – kööki“, tomatisupp ja kilupirukas 
(vajalik etteregistreerimine)
15. oktoobril kell 12 juristi tasuta nõustamine (vajalik etteregistreeri-
mine)
20. oktoobril kell 14 projekti „Väärikalt vananeme-mitmekesiselt te-
gutseme“ loeng “Vesi - eluallikas“, lektor Mare Laeks
26. oktoobril kell 13 vaegkuuljate teabepäev
30. oktoobril kell 14 toimub reumaühingu asutamiskoosolek Lääne-Viru-
maa Puuetega Inimeste Kojas, Rakvere Lille tn.8. Lektor Marek Jaakson, 
Eesti Reumaliidu tegevjuht.
Taidlustingide töö:
Esmaspäeviti kell 14 ansambel X (keldriruumides)
Kolmapäeviti kell 10 võimlemisring
Neljapäeviti kell 10 tantsuring
Neljapäeviti kell 13.30 lauluring
NB! Maniküüri teenus igal teisipäeval (vajalik etteregistreerimine)
Juuksuri teenus kolmapäeviti (vajalik etteregistreerimine)
Pesupesemise teenus 2eurot
Duši kasutamise teenus 1.20
Info: 32 42 023, 5342 9043

Pensionäride klubi Hämarik 
Pensionäride klubi Hämarik alustab 47. hooaega 10. oktoobril kell 13 
Rakvere rahvamajas. Järgmised klubipeod 14. novembril ja 12. detsem-
bril. Ootame rõõmuga uusi ja vanu liikmeid, et mõnusalt koos aega vee-
ta. Piletid hinnaga 3 eurot kohapeal. Juhatus

concer t . ee

hooaja peatoetajad

Eesti Kontserdi
suurtoetaja

R 9. oktoober kell 18

Jõhvi kontserdimaja 10!
Rahvusooper Estonia sümfooniaorkester
Eesti Rahvusballett Vanemuise ballett
Tallinna Balletikool. Dirigent Kaspar Mänd
Solistid Miroslav Kultõšev (klaver, Venemaa)
Katariina Maria Kits (viiul)
Kadri-Ann Sumera (klaver)
Õhtujuht Anu Välba
Tantsuks mängib Estonian Dream Big Band
Solistid Feodor Vassiljev (Petrburi) 
ja Sofi a Rubina
Kavas: Tšaikovski, Sarasate, Tubin, 

Tormis, Sumera; Rasmus Puur (esiettekanne) 

Programmi salvestab Eesti Rahvusringhääling! 
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428. www.omaporsas.ee

1,95
1,75

1,85

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Kampaania erinevad tükid

Veerand siga
Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

PARIMAD HINNAD!

Rakveres mob: 53 053 053, rakvere@kvaliteetkliima.ee
Tallinnas mob: 51 00 568, tallinn@kvaliteetkliima.ee

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

999 EUR

* 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

Teenused:

Laste- ja täiskasvanute hambaravi

Hammaste proteesimine

Implantatsioon

Kirurgia

Igemehaiguste ravi

Suuhügieen ja profülaktika

www.virudent.ee

info@virudent.ee

Turu plats 3, Rakvere, tel 3244449

Pikk tn 15, Tapa, tel 3344827

Kooli 5, Sõmeru

Hooaja soodusmüük!!!
Lipumastid koos transpordi ja paigaldusega:

Helista mulle kohe 55655009 Schwenn
või saada meil schwenn.seene@gmail.com
Swella OÜ

*Piltidel on eritellimuslikud mastid.Lipumast
Lipumast

6m 280.00
8m 310.00

Hinnad sisaldavad käibemaksu.
Täisteenuse hind kehtib Lääne-Virumaal
ja standardmastidele.

HAMMASRIHMA VAHETUS
MOOTORI REMONT
ÕLIVAHETUS
VEERMIKU REMONT
SILLASTEND
SÕIDU JA VEOAUTOREHVID
VALU JA PLEKKVELJED
PÕLLUMAJANDUSREHVID
PLOKIKAANTE REMONT
SÕIDUAUTO VARUOSADE MÜÜK
ÕLID: MOTUL, CASTROL, COMMA, MOBIL

-

-

Makrum OÜ
Tallinna 38 Rakvere

autohooldus

(vana tuletõrjemaja)

Ootame endiseid ja uusi kliente
telef: 56229106

kristolaadre@gmail.com
makrumoy@gmail.com

•
•
•
•
•

Tagaluuktõstukiga furgoonauto
Ebavajaliku äravedu
Klaverid ja seifid
Kaubavedu, kolimine Eestis ja mujal
Ladustamine ja tollivormistused

Koliauto Rakveres
Tel: 64 88 000, e-kiri: info@koliauto.ee
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