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HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
TEL 17227
Iga 6. sõit TASUTA

pensionärid
õpilased
sõjaväelased -20%

Nr. 9 (850) 6. märts 2015 tasuta

7. MÄRTS kell 13:00-15:00

Naistepäevakontsert
ELINA BORN JA 

STIG RÄSTA
Naistepäeva eripakkumised 2.-8. märts

Vaala keskuses
Pocket Lux
vedrumadratsid
2-poolne, paksus 20cm

80*200
90*200
120*200
140*200
160*200
180*200

118€

126€

151€

168€

185€

197€

SAMI voodi
90*200

120*200

140*200

160*200

180*200

Pruun ja valge

88

104

115

126

137

€

€

€

€

€

Como nurgadiivan 345x280cm Sally nurgadiivan-voodi 243x170

Kõiki tooteid
on võimalik

soetada LIISI
JÄRELMAKSUGA!

Printsessi laud tooliga

70€

Autod lastetugitool Mänguasja karbid Hello Kitty laud +2 tooli Söögilaud +2 taburetti

94€ 20€ 81€ 195€

Liisu diivan-voodi

343€

1108€ 538€

Mööblisalong

Erinevate tegelastega

150x82
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AITÄH, ET TOETASID!
Rannar Vassiljev, Kairit Pihlak, 

Eerik Lumiste, Ene Augasmägi, 

Maimu Berg, Garri Raagmaa, 

Paul Lettens

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Vilde 6a, Rakvere, 44310
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
reklaam@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

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

Tegevtoimetaja
Aivar Ojaperv 322 5092
aivar@kuulutaja.ee

Reklaam
Tiia Paist
322 5093
tiia.paist@kuulutaja.ee

Kuulutus
Kairi Kreis
322 5091
kairi.kreis@kuulutaja.ee

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

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

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

Kuulutaja toimetus ei vastuta kuulutuste 
sisu eest.

Arvamus / Uudised

JUHTKIRI

Naistepäev tagasi 
riigipühaks!
2001. aastal tegi Riigikogu totra otsuse. Või täpsemalt: jättis 
napi häälteenamusega mõistliku otsuse tegemata.
Nimelt lükkas Reformierakonnast ja toonastest Isamaaliidust 
ning Mõõdukatest (Sotsiaaldemokraatliku Erakonna eelkäija 
– toim.) koosnev koalitsioon tagasi opositsiooni ettepaneku 
muuta 8. märts ka Eesti Vabariigis riiklikuks pühaks. Väideldi 
päris kaua ja kõlama jäi väide, et 8. märts on „punane“ püha.
Kui ajalooraamatuid uurida, siis natuke „punane“ on see 8. 
märts tõepoolest, aga mis siis sellest? Saksa-juudi kommu-
nistid, esmalt Rosa Luxemburg ja seejärel lõplikult Clara Zet-
kin 1910. aastal, 8. märtsi kui naiste püha tõepoolest ellu kut-
susid, kuid punast märki sel päeval otseselt küljes polnud – 
rahvusvaheline naiste solidaarsuse päev kõlbaks ideoloogili-
selt nii vasak- kui ka parempoolsetele. „Punaseks“ lörtsis 
naistepäeva hoopis NSV Liit 1930ndatel aastatel.
Kuna naistepäev sai osaks ideoloogiast, hakati selle üle ka 
nalja viskama. Ja nalja sai.
Mäletan ka mina nõukogude-aegseid naistepäevi: kõik me-
hed juba lõunaks purjus; naised siiski õnnelikud, sest hom-
mikul oli neile kohalikust kaubandusvõrgust ostetud pool-
närbunud tulp või nartsiss. Täitsa tavaline oli pilt, kus naiste-
päeva hommikul ostureisile läinud perekond – eks sel puhul 
paisati poodidesse ka defitsiitsemat kraami – naasis koju um-
bes nii: astub naine, suur seljakott kummaski käes ja lilleõis 
ning tordikarp nööripidi hambus; kaks sammukest tagapool 
tuleb mees, kummutab ühe käega pooltühja õllepudelit ja 
hoiab teises esimese poolvenda.
Tegelikult pole naistepäev rahvusvahelises mõistes üldsegi 
mitte „punane püha“. See on ÜRO tähtpäevade nimistus ja 
tuntud mitmel pool maailmas. Naistepäeva tähistamise al-
gust seostataksegi hoopis USAga, kui naised said seal 1840.-
1850. aastatel mitmeid õigusi ja vabadusi. Seltsimehed 
Luxemburg ja Zetkin kaevasid ookeanitaguse teema lihtsalt 
üles ja andsid sellele uue hoo.
Kui Riigikogu 2001. aastal ettepaneku tagasi lükkas, toodi 
üheks põhjenduseks veel ka tõsiasi, et meil on nagunii ema-
depäev, milleks meile kaks sarnast püha? Aga kõik naised ei 
ole ju emad! Miks ei võiks olla kord aastas ametlik pidupäev, 
kui meeles peetakse kõiki naisi? Vanu, noori, memmesid, nei-
de, kauneid ja natuke vähem kauneid?
Ilusat naistepäeva teile naised! Ja ärge laske meestel endale 
pähe istuda – ikka iseseisvalt ja sirge seljaga!

Aivar Ojaperv

Rakvere Linnamalevas saab 
eeloleval suvel tööd 90 
13-18aastast noort.
Linnamaleva eesmärk on 
pakkuda lastele võimalust 
tööd teha ning lisaks sellele 
ühistegevusi ja -koolitusi töö-
välisel ajal. Malevas osalemi-
seks peab noore vanus olema 
vähemalt 13 eluaastat ja rah-
vastikuregistrijärgne elukoht 
Rakvere linnas.
Linnamalevasse registreeri-
mist alustatakse sel aastal pi-
sut teisiti kui eelnevatel aas-
tatel. Nimelt oodatakse noor-
telt CVd ja motivatsioonikirja 
(noortele viib CV kirjutamise 
koolituse läbi Rajaleidja kes-
kus 30. märtsil Rakvere Ava-
tud Noortekeskuses). Rakvere 
Linnavalitsus palume CV ja 
motivatsioonikirja esitada 15. 
aprilliks Rakvere noortekes-
kuse noorsootöötaja Ma-
ri-Liis Küüsmaa meiliaadres-
sile linnamalev@rakvere.ee.
Ühtlasi on kõikidel noortel 
võimalus pöörduda noorte-
keskuse poole, et saada abi 
CV ja motivatsioonikirja kir-
jutamisel.

Peale CVde läbivaatamist 
kutsutakse noored maikuu 
jooksul rühmaintervjuule.
Linnamaleva rühmad teevad 
heakorratöid ning töötatakse 
esmaspäevast reedeni. Samas 
on kahel vahetusel lisaks või-
malus teenindada suurüritu-
si, mis toimuvad nädalavahe-

tustel – näiteks Rakvere linna 
päevad 12.-13. juunil vms.
Küsimuste korral helistada 
Mari-Liisile 55 64 5096. Ne-
tiaadress rakverelinnamalev.
wordpress.com.

Kuulutaja

Lääne-Viru Maavalitsus kuu-
lutas välja konkursi maakon-
na avatud noortekeskustes 
korraldatavatele ettevõt-
mistele toetuse saamiseks. 
Konkursi eesmärgiks on 
toetada avatud noorsootööd 
kohaliku omavalitsuse 
tasandil avatud noorteke-
skuste projektide kaudu.
“Töö noortega on üks kõige 
tänuväärsemaid valdkondi, 
kuhu panustada. Meil on 
võimalus selle valdkonna 
arengule ja noortele suu-
natud võimaluste avar-
damisele kaasa aidata. 
Loodan ja soovin, et valdkon-
dlikud eestvedajad kasutavad 
seda maksimaalselt. Noor-
sootööd on ikka kandnud 
tublid inimesed ja tubane ak-
tiiv on ajapikku asendumas 
loovamate tegevuste ja uute 
lahendustega,” sõnas maava-
nem Marko Torm.
Toetust saavad taotleda ava-
tud noortekeskused, kes pro-
jektikonkursi mõistes on juri-
idilise isiku asutus või jurii-
dilise isiku asutuse struktu-
uriüksus, mis kasutab avatud 
noorsootöö meetodit ja vas-
tab konkursi tingimustele.
Projektikonkursi 2015. aasta 
prioriteetideks on noor-
sootöö teenuse osutamist 
toetavate korduvkasutusega 
vahendite ja seadmete soet-
amine ja/või restaureeri-

Linnamaleva suvi algab taas

Noortekeskused 
saavad maavalitusest 
toetust küsida

mine; noorte ettevõtlikkuse 
arendamine; noori arenda-
vate tegevuste elluviimine ja 
selleks vajalike vahendite 
soetamine; sallivuse juuruta-
mine; keskkonnasõbralike 
eluviiside kinnistamine; 
noorte omaalgatuslike ja jät-
kusuutlike ideede toetamine.
Nõutav kohaliku omavalit-
suse osalus projekti kogu-
maksumusest on 20 protsen-
ti.
Projektikonkursi korral-
damise tingimused, toetuse 
eraldamise kord ja projekti-
taotluse vorm on saadaval 
Lääne-Viru Maavalitsuse ko-
duleheküljel http://laane-vi-
ru.maavalitsus.ee/et/ava-
tud-noortekeskuste-projek-

tikonkurss.
Konkursil osalemiseks tuleb 
vormikohane taotlus koos 
nõutud lisadega esitada digi-
taalselt allkirjastatuna e-posti 
aadressil noorsootoo@
laane-viru.maavalitsus.ee hil-
jemalt 31. märtsil kell 23.59. 
Konkursile esitatud projekte 
hindab ja teeb otsuse toetuse 
eraldamise kohta maavane-
ma moodustatud komisjon.
Konkursi tulemused tehakse 
teatavaks hiljemalt 30. aprillil 
Lääne-Viru Maavalitsuse ko-
dulehel.

Kristel Kitsing,
Lääne-Viru maavalitsuse 

avalike suhete peaspetsialist

Foto: Heili Nõgene
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Jaanuaris jõustus kohtuotsu-
sega narkolugu, kus Argo Bo-
gdanov juhtis ja koordineeris 
Lääne-Virumaal jõuku, kuhu 
kuulus 12 inimest.
Kogu süsteem toimis õlita-
tult, sest valitses range dist-
sipliin ja kindel hierarhia. 
Madalama astme narkomüü-
jad ei teadnud, kes on kogu 
ettevõtmise juht. 

Range kord
Ida prefektuuri narkokurite-
gude talituse juht Valdo Arula 
ütles, et politsei tuvastas 12 
inimest, kes kauplesid Lää-
ne-Virumaal marihuaanaga. 
Müügitöö kestis mõnel enam 
kui aasta üle kogu Lääne-Vi-
rumaa, kuid peamiselt siiski 
Rakveres. „Seltskond toimis 
nagu väike firma, seal oli ole-
mas oma juht, kes jagas kor-
raldusi alluvatele, need oma-
korda leidsid endale järgmi-
sed inimesed, keda kaman-
dada. Kokku moodustuski 
12liikmeline grupp,“ ütles 

Narkojõugu pealik läheb trellide taha
Lääne-Virumaal suurema-
hulist narkoäri ajanud me-
he suhtes jõustus kohtuot-
sus, mille kohaselt peab ta 
nüüd enam kui kuus aastat 
vanglas veetma.

Mari Mölder

Arula.
Argo Bogdanov oli juht, kes 
kogu süsteemi käima lükkas. 
Madalam lüli ehk tänava-
müüjad ei teadnud, kes on 
kogu ürituse eestvedaja, ne-
mad teenisid oma protsendi 
iga müüdud doosi pealt. Nen-
de juht teenis oma raha ja 
ülejäänud raha läks keti pea-
organisaatorile Argo Bogda-
novile. Tema langetas otsu-
seid ja kontrollis teiste liik-
mete tegevust
Narkoaine tellimine toimis 
nagu taksofirmades takso tel-
limine – kõne, soovide edas-
tamine, järgmiseks juba kin-
del koht, kus aine üle anti. Te-
lefoninumbrit jagati ainult 
teatud ringkondades. Arula 
ütles, et kuigi kohtutoimikus 
pole selle kohta andmeid, on 
siiski infot, et narkootikumid 
ka lõpuks alaealiste koolilas-
teni jõudsid.

Nõrgem lüli
Narkopolitseinikel on kõige 
lihtsam püüda tänavamüü-
jaid, aga neilt saadav info ei 
pruugi viia ketiladvikuni. See-
ga tuleb politseil hakata otsi-
ma kuritegeliku grupi kõige 
nõrgemat lüli, et siis tema 
kaudu üles liikuda edasi teis-
te kurjategijateni. „See oli vä-
ga aeganõudev töö. Kiitus 
neile politseiametnikele, kes 

juhtumiga tegelesid ja jõud-
sid lõpuks kohaliku narko-
müügijuhini. Raisatud puh-
kepäevad ja tehtud ületunnid 
olid väärt seda tulemust,“ 
rääkis Arula.
Ajal, mil politsei mehi jälgis, 
andis Bogdanov gruppi kuu-

lunud Fred Selezovile ja Too-
mas Tappole mitmel korral 
üle mitmesaja grammi ulatu-
ses kanepit. Meeste roll oli 
narkootiliste ainete edasi-
müüjate leidmine ja nende 
varustamine. Osadeks jaota-
tuna antigi narkootiline aine 

edasi järgmistele edasimüü-
jatele, kelle nad ajapikku oli 
värvanud.
Läbiotsimised toimusid juba 
menetluse lõpufaasis. Tappo 
kodust said politseinikud kät-
te üle 90 grammi kanepiõisi-
kuid ja kilekoti 3,4 grammi 
kokaiiniga. Selezovi kodust 
aga leiti arvutustega paber, 
mille peale oli kirjutatud „Ar-
gole“, ja vedelikuga süstal. 
Samuti leiti kuue tabletiga 
plastpurk. Kuna tegemist oli 
dopinguainega, mis polnud 
keelatud ainete nimekirjas, 
siis see tagastati. 
Bogdanovi kodust leiti rulli 
keeratud 20eurone kokaiini-
jälgedega rahakupüür.
Kust aga jõugu pealik narkoo-
tikume sai, seda uurimise 
käigus tuvastada ei õnnestu-
nudki.

Tuttavad näod
Politseinikele ei olnud grupi 
liikmed tundmatud kujud. 
Ainuüksi Bogdanovit oli väär-
teokorras karistatud paar-
kümmend korda. Samuti on 
teda karistatud vägivallakuri-
tegude eest.
Bogdanov mõisteti kõigis 
kohtuastmetes süüdi narkoo-
tilise või psühhotroopse aine 
suures koguses ebaseadusli-
ku käitlemise eest, mille eest 
määrati talle kuue aasta pik-

kune vanglakaristus. Kuna 
Bogdanov oli varem süüdi 
mõistetud kehalise väärkoht-
lemise eest ning selle eest 
kehtis 18kuuline katseaeg, li-
sati karistusele seni kandma-
ta viiekuuline karistus. Samu-
ti mõisteti talt välja 14 400 eu-
ro ulatuses saadud kriminaal-
tulu.
Tappo ja Zelezov said aru, et 
politseil on piisavalt tõen-
deid, ja läksid kokkuleppe-
menetlusele, sest siis on ka-
ristus tunduvalt väiksem. Ka-
ristuste määramisel arvestati 
jõuguliikmete koostööd po-
litseinikega ja kas nad tunnis-
tasid oma süüd või mitte. Ne-
mad said oma karistuse kätte 
juba eelmise aasta märtsis. 
Tappole määrati karistuseks 
nelja-aastane vangistus, mil-
lest ta kohtuotsuse hetkeks 
oli ära kandnud mõne päeva 
üle aasta. Ülejäänud vangis-
tus jääb tema puhul tingimisi 
kohaldamata, kui ta nel-
ja-aastase katseaja jooksul 
uut kuritegu toime ei pane.
Fred Selezov sai karistuseks 
viieaastase vangistuse, mil-
lest kohe täitmisele pöörati 
kaks aastat. Ülejäänud kol-
meaastane karistus määrati 
sama pika katseajaga. Samuti 
konfiskeeriti Tappolt ja Se-
lezovilt vastavalt 2000 ja 5000 
euro ulatuses kriminaaltulu.

Narkojõugu juht Argo Bogdanov. Fotod: Mari Mölder
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-10%
1 kg, 2 kg, 3 kg
(pulberkustutid)

MIS ON TULEKUSTUTI KONTROLL?
Tulekustuti kontroll on nagu auto tehnoülevaatus, mille käigus sooritatakse mit-
med toimingud veendumaks, et ülevaatuse hetkel oleks tulekustuti töökorras. 
Kontrolli eesmärk on tuvastada seadme hea töökord, ohutus ning vastavus 
tootja poolt ettenähtud tehnilistele nõuetele.

Kontrolli käigus mõõdetakse tulekustuti survegaasi olemasolu, kustutusaine 
laengu vastavust nõuetele, hinnatakse seadme kasutusvalmidust ja tehakse 
teisi tootja poolt ettenähtud toiminguid.

MIS ON TULEKUSTUTI HOOLDUS?
Tulekustuti hooldus on tegevuste kogum, mille käigus pikendatakse seadme 
kasutusiga. Hoolduse käigus vahetatakse tulekustuti osised ja teostatakse 
katsed, et tuvastada tulekustuti töökord, kasutajaohutus jms.
Too tulekustuti hooldusesse kohe, kui:
- oled seda kasutanud;
- kontrolli käigus ilmnesid puudused, mis võivad seada ohtu
  kasutajad või seadme töökorra;

- jõuab kätte perioodilise hoolduse ja survetesti tähtaeg;

Kõik TAMREXi pulberkustutid tuleb nende eluea pikendamiseks tuua hool-
dusesse vähemalt iga 10 aasta tagant. Mitmete madalama kvaliteediga 
pulberkustutite perioodiline hooldus saabub juba 5 aasta möödudes, nii nagu 
vahtkustutite puhul tavaks.

KES SAAB TULEKUSTUTIT KONTROLLIDA JA HOOLDADA?
Kontroll- ja hooldustoiminguid võivad tulekustutitele teostada hoolduskeskused, 
millel on vastavasisuline registreering majandustegevuse registris, 
inspekteerimisasutuse heakskiit ja tunnistus.

Hoiduge juhuslike ja ebausaldusväärsete teenusepakkujate eest, kes vajalikku 
pädevust ei oma.
Kindla garantiimärgi tagab hoolduskeskuse kuulumine Eesti 
Tuleohutuspaigaldiste Hooldajate Keskliitu (ETHK).

KAS TEAD, KUI TIHTI PEAD TULEKUSTUTEID KONTROLLIMA?

Tel 654 9900   Faks 654 9901   e-post: tamrex@tamrex.ee   www.tamrex.eeTAMREX OHUTUSE OÜ

 TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

JÕGEVA
Tallinna mnt 7

PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!

–35%
KUSTUTIKONTROLL

2.99 €
(Norm hind 4.60 €)
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Kontrolli- ja hooldusnõude rikkumise eest on tuleohutuse seaduses ettenähtud maksimaalne karistus 300 trahviühikut, juriidilise isiku puhul 3200 €.

1 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida tulekustuteid, mida hoiate AUTOS, veesõidukis või välistingimustes.

2 AASTA TAGANT – tuleb kontrollida kõiki tulekustuteid (v.a neid, mis asuvad sõidukis või välistingimustes)
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Reformierakond võitis nii siin 
(26,9 protsenti) kui ka seal (st 
Eestis; 27,7), ka Keskerakonna 
teine koht jääks samaks - meil 
19,5 protsenti, riigis tervikuna 
24,8. 

Võõrtööjõu võit
Kõige suurem vahe on aga 
toetuses IRLile – kui riigis ter-
vikuna toetas neid vaid 13,7 
protsenti valijaist, siis Lää-
ne-Virumaal 19. Sotsiaalde-
mokraatidel läks kehvasti nii 
riigis tervikuna (15,2) kui ka 
meil (14,9) ning valimiskün-
nise ületasid sarnaselt kogu 
riigiga EKRE (Eestis 8,1; Lää-
ne-Virus 9,3) ja Eesti Vabaera-
kond (Eestis 8,7; Lääne-Virus 
8,2).
Kindlasti oli paljudele üllatu-
seks Valdo Randpere võit n-ö 
isiklikus arvestuses (3170 
häält). Kuigi Reformierakon-
na kandidaadid Lääne-Viru-
maalt rõhusid oma kampaa-
nias maakonnatruudusele ja 
vajalikkusele viia läänevirula-
se tõekspidamised Toompea-
le, eelistas valija suure üle-
kaaluga siiski mujalt siia kan-
dideerima saadetud Randpe-
ret. 
Maavanem Marko Torm päl-
vis erakonnasiseses konku-
rentsis teise koha (1165), kuid 
ka teine mujalt tulnud poliitik 
Signe Kivi sai kolmandana 
korraliku häältesaagi (995). 
Kohalikest tegijaist kogusid 
Toomas Varek 907 häält (neist 
valdava osa Rakvere linnast ja 

Läänevirulaste valimiseelistus 
erineb Eesti keskmisest
Kui Eesti Riigikogu pan-
daks kokku vaid läänevi-
rulaste eelistuste põhjal, 
erineks parlamendi koos-
seis tegelikkusest üsna olu-
liselt.

Aivar Ojaperv

kauaaegsest töökohast Halja-
la vallast), Indrek Kesküla 
532, Leo Aadel 255 ja Kaido 
Veski 223. Viimase kolme 
häältesaak kogunes põhiliselt 
vaid kodukandist – vastavalt 
Väike-Maarja ja Haljala val-
last ning Kunda linnast.
Keskerakonnale tõi kõige roh-
kem hääli Siret Kotka – 2558. 
Kuigi palju hääli sai ta kodu-
kandist Väike-Maarjast, oli te-
ma toetus üle maakonna üht-
lane. Varakult kampaaniaga 
alustanud Kotka ületas oma 
tulemust 2011. aasta valimis-
tel ligi kolmekordselt – toona 
sai ta 894 valija hääle.
IRLi hea tulemus meie maa-
konnas tulenes eelõige Marko 
Pomerantsile antud häältest, 
mida oli 2681. Siiski mõjutas 
IRLi populaarsuse langus üle 
riigi ka Pomerantsi tulemus: 
neli aastat tagasi sai ta Riigi-
kogu valimistel 3455 häält.
IRLi teise tulemuse saavutas 
endine maavanem Einar Vall-
baum, kelle poolt hääletas 
1044 valijat. Vallbaum on kan-
dideerinud juba kolme era-
konna nimekirjas – Keskera-

konnas, Reformierakonnas ja 
nüüd siis IRLis. Esimesel ja 
seekordsel katsel tal Riigiko-
gusse pääseda ei õnnestu-
nud; Reformierakonnas kan-
dideerides pääsenuks ta küll 
asendusliikmena Riigikogus-
se, kuid loobus siis ise sellest 
võimalusest. Ka Vallbaumile 
antud häälte arv oli sel korral 
väiksem kui neli aastat tagasi 
(siis 1459).

Mis juhtus sotsidega?
Midagi läks valesti sotsiaalde-
mokraatide kampaanias (või 
on põhjus hoopis erakonna 
programmilistes lubadus-
tes?).
Sel korral ei õnnestunud neil 
saada isegi mitte ringkonna-
mandaati (ajakirjanduse and-
meil jäi puudu 41 häält), neli 
aastat tagasi nautisid nad aga 
Lääne-Virumaal 24,5 prot-
sendilist toetust.
Kindlasti on üks põhjus asja-
olus, et ühtlasema häältesaa-
gi nimel komandeeriti Indrek 
Saar kandideerima hoopis 
Pärnumaale ja alles jäänud 
nimekiri polnud valijaile nii 

tuntud või vastuvõetav. Ran-
nar Vassiljev sotside parima-
na kogus küll 2172 häält, 
kuid, nagu mainitud, ei piisa-
nud kogu nimekirja poolt ko-
gutud häältest ringkonna-
mandaadikski.
Isikliku tulemusega peaks aga 
Vassiljev isegi rahul olema – 
neli aastat tagasi toetas teda 
1960 valijat ehk sel korral sai 
ta enam kui 200 häält roh-
kem.
Vaatamata vähesele reklaa-
mikampaaniale ületasid ka 
Lääne-Virumaal 5protsendili-
se künnise nii EKRE kui ka Va-
baerakond.
Paljus põhineb nende toetus 
n-ö protestihäältel, mida näi-
tab ka valimistulemus jaos-
konniti. EKRE esinumbriks 
oli suhteliselt tundmatu Anti 
Poolamets, kuid ometi sai ta 
2080 häält ja nende andjad ja-
gunesid ühtlaselt üle maa-
konna.

Parlamenti
vaid kolm esindajat
Sama kehtib ka Eesti Vabaera-
konna esinumbri Emil Rutiku 

kohta, kelle 1243 häält tuli 
kokku ilma meediakampaa-
niata.
Nagu arvata võis, suurenes 
tänu väikeerakondade popu-
laarsusele konkurents Lää-
ne-Virumaal jagatavale viiele 
ringkonnamandaadile ja juh-
tuski nii, et ringkonnaman-
daadi said täis vaid kolm ni-
mekirja: Reformierakond, 
Keskerakond ja IRL.
Ringkonnamandaadi said 
Valdo Randpere, Siret Kotka ja 
Marko Pomerants, kellest 
kaks esimest pääsenuks Riigi-
kogusse nii või teisiti, sest 
olid piisavalt kõrgel kohal ka 
üleriigilises nimekirjas.
Seevastu Rannar Vassiljevil 
puudub igasugune võimalus 
parlamenti pääsemiseks, sest 
ilmselt eeldas erakond tema 
edasipääsu ringkonnaman-
daadi abil ja asetas Vassiljevi 
üleriigilises nimekirjas alles 
120. kohale.
Teoreetiliselt võivad asendus-
liikmena Riigikogusse pääse-
da Marko Torm, Signe Kivi ja 
Toomas Varek Reformerakon-
nast, kuid seda siiski vaid ju-
hul, kui Valdo Randpere saab 
ministriks või asub tööle mõ-
nele muule Riigikoguga mit-
teseostuvale ametile. Kivi oli 
kõrgel kohal ka üleriigilises 
nimekirjas ja sealt kaudu võib 
ta samuti asendusliikmena 
parlamenti jõuda.
Keskerakonnast on selline 
teoreetiline võimalus Toomas 
Väinastel, IRList Einar Vallba-
umil. 
Väinaste saab loota ka ülerii-
gilise asendusliikme kohale ja 
tema jõudmine Riigikogusse 
on veel vaat et kõige tõenäoli-
sem, sest teatavasti on Kesk-
kerakonnas palju poliitikuid, 
kes ühel või teisel põhjusel 
oma Riigikogu kohast loobu-
vad.

Hääletamistulemuste 
kontroll mandaatide 
jaotusesse muudatusi 
ei toonud
Esmaspäeval, 2. märtsil toi-
mus Lääne-Viru maakonna 
valmiskomisjonis Riigikogu 
valimistel antud hääletamis-
sedelite teistkordne üleluge-
mine. Hääletamistulemuste 
kontroll mandaatide jaotusse 
muudatusi ei toonud.
Lääne-Viru maakonna vali-
miskomisjoni esimehe Tarmo 
Mikkali sõnul sujusid valimi-
sed probleemideta ja mingeid 
kaebusi pole siiani maakonna 
valimiskomisjonile esitatud. 
Kaebuste esitamiseks Vabarii-
gi Valimiskomisjonile oli aega 
kolm tööpäeva.
Lääne-Virumaa valijast osales 
valimistel 27 167 inimest ehk 
valimiste osalusprotsent oli 
59,2, mis on mõne protsendi 
võrra väiksem kogu Eesti tu-
lemusest ja jääb alla 2011. 
aasta tulemusele, mil käis 
hääletamas 28 641 inimest. 
Lääne-Virumaa valimiste 
osalusprotsent 2011. aastal 
oli 58,6. 
Kolmes väikses jaoskonnas, 
kus valijaid oma nimekirjas 
alla kahesaja, oli valimisak-
tiivsus Eesti keskmisest kõr-
gem. 70 protsendi künnise 
ületasid Vinni valla jaoskond 
number 8, Vihula valla jaos-
kond number 1 ja Laekvere 
valla jaoskond number 3.
E-hääle andis Riigikogu vali-
mistel 7563 Lääne-Virumaa 
valijat.
Kokku osales Riigikogu vali-
mistel tänavu 577 929 inimest 
899 793 hääleõiguslikust ko-
danikust. Seega on Riigikogu 
valimiste lõplik osalusprot-
sent 64,2.
Lääne-Virumaal kogus suuri-
ma häältesaagi Reformiera-
kond, kogudes 7248 häält, 
mis moodustas 26,9 protsenti 
valimisringkonnas number 
kuus antud häältest. Keskera-
kond kogus 5239 häält ehk 
19,5 protsenti. Isamaa ja Res 
Publica Liidu poolt hääletas 
5128 inimest ehk 19 protsenti 
ning sotside poolt 3999 valijat 
ehk 14,8 protsenti. EKRE ko-
gus 2490 (9,2) ja Eesti Vabae-
rakond 2204 häält (8,2). Ühe 
protsendi piiri ületas RÜE 325 
häälega (1,2).

Kuulutaja

Foto: Kristel Kitsing

Valdo Randpere. Marko Pomerants. Siret Kotka.
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AitÄh!
KOos teIegA

TAAVI RÕIVAS
Eesti Vabariigi peaminister

JALAKÄIJA JÄI AUTO ALLA
4. märtsil kella 15.30 ajal toimus liiklusõnnetus Rakveres Tu-
leviku 7 juures, kus 58aastane Urmas sõitis sõidukiga Nissan 
Almera reguleerimata ülekäigurajal otsa 46aastasele Lailale. 
Jalakäija toimetati Rakvere Haigla EMOsse. Juht lahkus sõi-
dukiga sündmuskohalt.

VARGUSED
3. märtsil teatati politseile, et Pajusti alevikus Looduse tänava 
hoovi pargitud sõiduautost Volvo varastati plastikust tööriis-
takast koos tööriistadega. Kahju on 220 eurot. 
3. märtsil teatati politseile, et Rakvere vallas Lepnal varastati 
Energia tänava kõrvalhoonest elektrisaag ja 8 meetrit vaskto-
ru. Kahju on 225 eurot. 
2. märtsil teatati politseile, et Rakveres Lembitu tänavale par-
gitud sõiduautol Kia lõhuti aknaklaas ja varastati kaks pori-
matti ning printer-koopiamasin. Kahju on 850 eurot.
Ööl vastu 26. veebruari murti Rägavere vallas Ulvi külas gaa-
siballoonide hoidlasse ja varastati kolm gaasiballooni väärtu-
sega 230 eurot.
26. veebruaril avastati, et Pajustis Tartu maanteel on tungitud 
maja hoovi pargitud sõidukisse Ford Transit ja varastatud 
ülafrees, höövel, lintlihvija ning rahakotist sularaha. Kahju on 
1100 eurot.

SUITSUANDUR HOIATAS
3. märtsil kell 22.33 said päästjad väljakutse Vinni valda Voore 
külla, kus oli süttinud elumaja elektrikilp. Päästjad kustutasid 
elektrikilbi ning kutsusid appi elektrikud. Elektrikud selgita-
sid välja põlengu tekkepõhjuse, milleks oli kõrgepinge traadi 
kukkumine madalpinge traadile. Inimesed kannatada ei saa-
nud. Majas oli olemas töökorras suitsuandur, mis rakendus 
tööle ning hoiatas majaelanikke ohust.

KAREPAL PÕLES SAUN
28. veebruaril kell 16.31 teatati häirekeskusele, et Vihula val-
las Karepa külas Laikmel põleb sauna katus. Sündmuskohale 
sõitsid päästjad Kunda päästekomandost, operatiivkorrapi-
daja ning kiirabi. Kohapeal selgus, et ühekordse palkidest 
ehitatud sauna katuse vahelt immitses suitsu. Päästjad panid 
tule levikule piiri kell 17.43 ning kustutasid tulekahju lõpli-
kult kella 18.48ks. Inimesed vigastada ei saanud.

Kuulutaja

MUST KROONIKA

Kolmapäeval, 4. veebruaril 
andis Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm Vaike Seinale 
(pildil)  üle maakonna kõrgei-
ma tunnustuse – Lääne-Viru 
maakonna kuldse vapimärgi.
Pikaaegset kultuuritöötajat, 
Lääne-Virumaa Pensionäride 
Ühingu juhatuse esimeest ja 
pensionäride klubi Kuukiir 
eestvedajat Vaike Seina tun-
nustas maavanem Marko 
Torm panuse eest maakonna 
sotsiaalvaldkonna arengusse.
“Vaike on suure südamega 
inimene ja ühe kahest suure-
mast eakate ühendusest esin-
daja ning eestvedaja. Aasta-
kümneid Rakvere linna kul-
tuuritööd ja seejärel eakatele 
suunatud tegevusi eest veda-
nud Vaike on Lääne-Virumaa 
tõeline pärl. Pikka iga ja ter-
vist Vaikele meie kõigi poolt,” 
sõnas maavanem Marko 
Torm.
Tänavu anti vapimärgid üle 
Eesti Vabariigi 97. aastapäe-
vale pühendatud Lääne-Viru 
maavanema Marko Tormi pi-
dulikul vastuvõtul Haljala 
Rahvamajas. Kuna Vaike Sein 
tervislikel põhjustel üritusel 

Vaike Sein sai 
maavanemalt 
kõrgeima tunnustuse

Foto: Kristel Kitsing

osaleda ei saanud, palus ta 
maavanemal tulla 4. märtsil 
Rohuaia kohvikusse ja märk 
isiklikult rinda riputada.

Kuulutaja 
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KOMMENTAAR

Töö ja koolitus

Lisaks ühisele koolile ühen-
dab noori kirg ehitusviimist-
luse vastu ning kutsemeistri-
võistlused – Olavil on Noorel 
Meistril võistlemises juba ka-
heaastane staazh, Jane läheb 
kooli esindama esmakordselt.
Kui 21aastase Olavi peres on 
ehituseriala suure tähtsusega, 
sest isa peab ehitusfirmat, siis 
18aastase Pajusist pärit Jane 
tee viis ehitusviimistluseni 
hoopis teisiti.
Põhikooli lõpetamise ajal ei 
teadnud ta, kas minna kesk-
kooli või kutsekooli. Kutse-
koolidest jäid talle silma Tartu 
ja Rakvere oma, ent viimase 
kasuks langes otsus rahalistel 
kaalutlustel. “Lugesin ehitus-
viimistluse valdkonna tutvus-
tust ja mõtlesin, et see võib 
olla midagi minu jaoks. Mi-
nult küsitakse tihti, miks just 
see eriala, miks mitte kokan-
dus või maaturism või midagi 
lihtsamat? Mulle lihtsalt ei so-
biks sellised alad. Mulle meel-
dib siseviimistlusel erinevaid 
tehnikaid kasutada,” jutustas 
tütarlaps.

Välispraktika
andis julgust
Mõlemad noored on prakti-
seerimas käinud ka välismaal. 
Tänaseks ametikooli juba lõ-
petanud Olav käis kuu aega 
praktikal Taanis Viborgis. 
“Muljed ja mälestused on en-
neolematud,“ meenutas ta. 
„See, kuidas sealne elu toimib 
ja kuidas tööd tehakse, on ik-
ka väga vinge. Õppisin, kui-

das saan hakkama võõras 
seltskonnas ja hoopis teiste 
töövõtetega kui Eestis.” 
Kolmandal kursusel õppiva 
Jane viis välispraktika samuti 
Taani, kus ta sai kätt harjuta-
da värvimistöödes. Just prak-
tiline töö ja võimalus erine-
vaid tehnikaid katsetada pa-
nevad mõlemal noorel silmad 
särama. Õpingutestki mee-
nutavad nad parima sõnaga 
just praktilist osa, kuna siis 
sai oma kätega midagi valmis 
teha.
“Isegi kui tuli teha väga tüütut 
asja, pakkus see palju rohkem 
naudingut kui istuda tunnis 
laua taga tunde ja tunde,” 
meenutas noormees, kes ot-
sustas oma õpinguid jätkata 
Tallinna Tehnikakõrgkoolis.
Samal ajal töötab Olav K-Rau-
tas müügikonsultandina, kus 
tal tuleb suunata inimesi õi-
geid oste tegema. “Töös saan 
kasutada väga palju kutse-
kooli tarkusi, sest inimesed 
ikka soovivad asju, millest 
neil endal täpset ettekujutust 
pole, aga tänu minu teadmis-
tele saame lõpuks õige asja 
kätte. Samuti küsivad inime-
sed nõu, kuidas midagi teha.”

Plaatidest purjekas
ja majakas
Oma ametialaseid oskusi on 
Olavil tulnud tõestada ka ka-
hel korral Noore Meistri kut-
semeistrivõistlustel Rakvere 
Ametikooli esindades. “Enne 
esimest, 2013. aasta võistlust 
nokitsesin etteantud jooniste 

Rakvere Ametikooli õpilased
pürgivad ehitusviimistluses Eesti tippu

Rakvere Ametikooli kasvandikke Olav Leissonit ja Jane 
Florenit tundideks tegevusetult laua taha juba ei naelu-
ta. Hakkaja noormees on alati armastanud oma kätega 
midagi valmis teha ning neiu eelistab söögitegemisele 
hoopis segu valmistada või pahteldada. 

Egle Merbach

ja mõõtude järgi kolm-neli 
proovitööd, mis läksid aina 
paremaks,” lausus noormees. 
Plaatimises võisteldes tuli tal 
plaatida purjeka kujund, mis 
tõi talle viienda koha. 
Järgmisel aastal tegi ta vaid 
ühe proovitöö, mille kaudu 
sai teada oma vead, mis aru-
tati enne võistlust koos ju-
hendajaga läbi. “Kohapeal tu-
li seekord valmistada maja-
kas, mis kukkus väga ilusti 
välja ja sain tänu sellele teise 
koha, millega ma ise väga ra-
hul olin. Ma ei usu, et mul te-
kib kordki enam sellist või-
malust võistelda Eesti kutse-
koolide paremikuga sellise 
rahvamassi ees, kus kõik ela-
vad kaasa.”
“Võistlus annab ka väga hea 
ajaplaneerimise kogemuse, 
sa pead täpselt etteantud aja-
ga valmis saama korrektse 
töö,” kinnitas Olav.

Vabakava ja
värviharmoonia
Jane astub esmakordselt 
võistlustulle eeloleval nädala-
vahetusel, esindades ameti-
kooli ehitusviimistluses. Selle 
võimaluse üle on tütarlapsel 
väga hea meel. “Võistlusega 
seoses olen veetnud palju ae-
ga koolis harjutades ja mul on 
suurim heameel, et mul on 
inimesi, kes mind selles toe-
tavad, alustades erialaõpeta-
jatest, lõpetades sõprade ja 
perekonnaga,” oli Jane tänu-
lik ning saatis tänusõnad oma 
juhendajale Jaan Viktorile.
Ehitusviimistlejast tütarlaps 
teab, mis teda võistlusel ees 
ootab: ukse värvimine, värvi 
harmoonia, vabakava ja ta-
peetimine. “Kõige keerulise-
maks pean vabakava, kuna 
see tuleb välja mõelda ja teos-
tada nii, et see oleks huvitav 
ja tutvustaks teistele eriala,” 
kostis Jane, lisades, et värvi-
mine ise on siiski üks tema 
tugevusi.
Veel peab ta väljakutseks vär-
vi harmooniat, kuna seal tu-
leb neli värvitooni kokku se-
gada nõnda, et need oleksid 
kooskõlas. Samuti tuleb mus-
ter täpsete mõõtude järgi vär-
vida ilma teibi abita. Tapeeti-
mises ega ukse pahteldami-
ses-värvimises ei näe Jane aga 
mingit kunsti – tuleb lihtsalt 
kasutada õiget tehnikat, olla 
täpne ja osav.
Noorele Meistrile läheb Jane 
ennekõike enda proovilepa-
nekuks ja enese võrdlemiseks 
teiste Eesti noorte spetsialis-
tidega. “Muidugi oleks lahe, 
kui jõuaksin esimese kolme 
hulka, kuid lisaks koha saa-
misele võtan sealt endaga 
kaasa uusi teadmisi, kogemu-
si, tutvusi, õpin ennast pare-
mini tundma ja saan teada, 

milleks suuteline olen,” pidas 
neiu saadavat kogemust olu-
liseks nii silmaringi laienda-
misel kui suhtlemisoskuse 
arendamisel. Lisaks loodab ta 
leida sõpru, kellega ühiselt 
midagi selleks ära teha, et 
Eesti noored läheksid ametit 
õppima.
Suurimateks konkurentideks 
peab tütarlaps Tallinna Ehi-
tuskooli võistlejaid, kes on 
varasemalt häid tulemusi 
saavutanud. Ka Haapsalu ja 
Tartu esindajad on Jane mee-
lest tugevad konkurendid.
“Mul on väga hea meel, et 
korraldatakse erialaseid 
võistlusi, kus Eesti noored 
saavad üksteisega mõõtu võt-
ta,” sõnas julge neiu kokku-
võtlikult. 
See, kuidas Janel Noore 
Meistri võistlustel läheb, sel-
gub 6.-7. märtsil Tallinnas 
Eesti Näituste messikeskuses, 
kus üle 300 noore meistri võ-
tavad mõõtu 25 erialal. Ehi-
tusviimistluse tiitlile võistle-
vad 15 noort.

Ahto Laur, Henkel Balti OÜ:
Ehitusviimistluse kutse omandanud noortel on 
head väljavaated tööturul tegutsemiseks.
Maalri- ja tapeetimistöid on vaja igas elamises ning 
töökohas, aga õpetatud tapeetijat või maalrit on vä-
ga raske leida. Tapeetimise ruutmeeter maksab 5-10 
eurot, mis näitab juba, kui kallis töö see on. Palk 
võib kindlasti ulatuda üle 1000 euro kuus.
Oleme ka oma ettevõttega koolitanud kutsekoolide 
õpilasi ja andnud õpetajatele teadmisi peaaegu kõi-
gis Eesti ametikoolides.
Kutsekooli lõpetanud noored oskavad teha tööd ja 
tunnevad tooteid, mistõttu näeme neil tulevikus 
suurt perspektiivi, sest inimesed ei oska ise viimist-
lustöid teha. Soovitan noortel hästi kätt harjutada, 
sest tööga on võimalik oma tulevik kindlustada – 
viimistluseriala on üks vajalikumaid erialasid ehitu-
ses.

Olav Leisson võistlusel. Foto: erakogu

• 3 väikese lapsega pere vajab 
kolmel tööpäeval nädalas toreda 
lapsehoidja/koduabilise abi. 
Koormus 15h/nädalas, tasu 3 €/h. 
Asukoht Rakvere, eramu. Tel 5544 
347 Taavi

•  K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
kahveltõstukijuhti. Soovituslik 
ka autojuhiloa olemasolu. Info 
tel. 5048960 või katelapuit@gmail.
com

•  F i r m a  p a k u b  t ö ö d 
metsatöölistele ja istutajatele 
Lääne-Virumaa piires. Palk tükitöö 
alusel, vajalik isiklik transport. Tel 
5676 1334

• Vajan saemeest Rakverest. Minu 
varustus. Tel 5673 5648

• Usaldusväärne pikaajalise 
töökogemusega kodukoristaja 
hoiab korras teie kodu ja vajadusel 
ka aia. Hind kokkuleppel. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5616 6263

• 39a mees otsib tööd. B-, 
C-kat juhiload, samuti autorent 
k o o s  j u h i g a  p i k e m a t e k s 
sõitudeks, kaine juhi teenus 
teie peoseltskonnale. Samuti 
oodatud ka pisemad ehitus-
remonditööd jne. Tel  5357 
2636,  Indrek

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
2002. – 2008. aastal sündinud 
tüdrukuid jalgpallitrenni. 
Info carina@jktarvas.ee, tel 
5100 746

• Etiketi koolitus 25.3 Rakveres. 
www.kingiidee.wix.com/koolitus

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Seoses tootmismahtude suurenemisega Pakume tööd

(höövlioperaatorid, krundiliini operaatorid, WACO operaatorid,
värviliini operaatorid, saeveski operaatorid)

Peamised tööülesanded:
• tööpingi seadistamine ja hooldamine
• seadmete tõrgeteta töö tagamine ja

pisirikete likvideerimine
• erinevate toodete tootmine vastavalt tellimusele
• tootmistööliste töö koordineerimine
• toote kvaliteedi tagamine.

Sinult ootame:
• töökogemust puidutööstuses
• tehnilist taipu
• valmidust töötada meeskonnas
• pingetaluvust
• valmisolekut vahetustega töötamiseks
• füüsilist vastupidavust

Kasuks tuleb:
• eelnev töökogemust puidupingil

Omalt poolt pakume:
• tööd 2 vahetuses E-R (vahelduvalt nädala kaupa)

6.00-14.30 ja 14.30-23.00
• võimalik töötada ka ainult öövahetuses 23.00-06.00
• väljaõpet
• kindlat sissetulekut
• mitmesuguseid soodustusi
• häid töötingimusi (riietusruumid koos saunaga,

sportimisvõimalused, oma söökla, ühisüritused)
• transpordivõimalused – Aseri, Kiviõli, Tapa, Tamsalu,

Väike-Maarja, Kunda, Viru-Jaagupi,
Haljala töötajate bussid

CV  märgusõnaga “Operaator” palume saata hiljemalt
15.03. 2015.a. asoo@jeld-wen.biz või JELD-WEN Eesti AS
Arkna tee 1 44317 Rakvere

Lisainfo telefonil 322 9130, www.jeld-wen.ee või meie kontorist
Arkna tee 1, Rakvere.

OPERAATORITELE

JELD-WEN Eesti AS on
JELD-WEN Northern
Europe´i osa, mis
omakorda kuulub
maailma suurima ukse-
ja aknatootja JELD-WEN
Inc. koosseisu.

Rakveres asuva tehase
peamisteks toodeteks
on siseuksed ning
ukselengid. Tehases
töötab 3 vahetuses
kokku pea 800 töötajat.

Täpsem info ettevõtte
kohta meie kodulehel
www.jeld-wen.ee.

Kadrina Tristvere kohvik pakub tööd

Oleme avatud iga päev!

Töö vahetustega

KOKALE või KLIENDITEENINDAJALE

Lisainfo: 5156451 või tristvere gmail.com@
Kursus toimub pühapäeviti Hotellis Wesenbergh Tallinna 25.

Info ja reg. tel. 516 0930, juusu.auto@mail.ee, www.juusuauto.ee

UUS B-kat
kursus algab

15. märtsil algusega kell 12.00

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

TAMSALUS
A, A1, A2,AM, BE, C, CE

koolitusega võib alustada igal ajal

B-kat 11.03 ja 17.04
B-kat e-õpe 12.03 ja 02.04

B-kat 30.03

Algastme pimedaaja koolitus 11.03 ja 18.03

UUDIS!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme
koolitus

IGA NÄDAL!

Rakvere, Aia 16. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 07.03 kell 10.00

• algab 07.04 kell 18.00

• algab 18.03 kell 18.00

• algab 24.03 kell 18.00

Veoauto-, bussi- ja taksojuhtide ametikoolitus

B-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(35 ja 70 tundi)

(buss)

Norax Koolituskeskus
B-KAT AUTOKOOL

VEOAUTOJUHI AMETIKOOLITUSED

INGLISE KEELE KOOLITUS B2

LILLESEADE

SOOME KEELE ALGKOOLITUS

(E-õppe võimalus) (E, K kell 17.00)

(Kell 10.00)

(II) (E, K kell 17.00)

(Sobib kõikidele huvilistele!) (kell 17.30)

(E, K kell 17.00)

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või

info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

09. märts

14. märts

09. märts

10. märts

30. märts

Kas Sulle meeldib
kirjutada?

Kas Sind huvitab, mis
maailmas toimub?
Kas tahad lisaraha

teenida?
Kui jah, siis kirjuta artikkel ja
saada see toimetusse. E-post:

toimetus@kuulutaja.ee

Otsime seiklusparki
,INSTRUKTORIT

alates 1. maist
Töökoht asub Kundas
Info tel 53 60 6666

avatud
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Miks peaks pühapäeval teie 
kontserdile tulema? 
Eelkõige on see võimalus tä-
histada naistepäeva ning teha 
seda enneolematul ja origi-
naalsel moel.
Usun, et on vähe neid, kes on 
üldse ukuleleorkestri kontser-
dil käinud. Ja põhjus on ju vä-
ga lihtne – selliseid orkestreid 
pole varem Eestis olnudki.

Kuidas tekkis mõte luua uku-
leleorkester?
Nagu heade mõtetega ikka, 
tuli seegi pähe ootamatult. 
Juhatan juba kaks ja pool aas-
tat orkestrit Saku Mandolii-
nid, mis on nüüdseks kasva-
nud 35-liikmeliseks, annab 
aktiivselt kontserte ja korral-
dab juuni lõpus Sakus juba 
teise suurejoonelise mando-
liinifestivali.
Kuna see orkester läks nii 
hästi käima, võtsin julguse 
proovida ka ukuleledega.
Sügisel alustaski Rakveres esi-
nev seltskond Tallinnas Pel-

Rakveres esineb Eestis ainulaadne ukuleleorkester!
Sellel pühapäeval, 8. märt-
sil esineb Rakvere Spordi-
hallis Eesti Ukuleleorkes-
ter. Ukulele erilisusest, or-
kestrist ja naistepäeva-
kontserdist räägib koosluse 
hing ja juhendaja Joosep 
Sang.

Anu Viita-Neuhaus

gulinna rahvamaja juures.

Kuidas iseloomustate ukule-
leorkestrit?
Meie orkestri liikmeid iseloo-
mustab suur rõõm musitsee-
rimisest, soov seda rõõmu 
teistega jagada ning loomuli-
kult ka kiindumus ukulelesse.

Kui raske on ukulel musit-
seerimine, selle õppimine? 
Kunagi pole hilja õppida, na-
gu öeldakse
 Pigem on tulemuse eeldu-
seks mingisugune musikaal-
ne alge. Kui inimene on laul-
nud kooris või mänginud 
mingit muud pilli, on tal 
kindlasti lihtsam ukulelega 
alustada. 
Ukulele on selles mõttes hea 
kaaslane, et esimeste tule-
muste saavutamine, paari 
esimese akordi ära õppimine 
ei valmista erilist raskust. 
Seega, esimesed sammud tu-
levad kergelt, aga loomulikult 
on mänguoskuste täiendami-
ne elukestev tegevus, ükskõik, 
kas on tegemist fagoti, harfi 
või ukulelega.

Ukulele pole just väga popu-
laarne pill? Miks?
Maailmas on ukulele väga po-
pulaarne pill ja levib aina 
rohkem ka Eestis.
Eks kasvava populaarsuse 
põhjus ongi see, et ukulelet 
on lihtsam õppida kui kitarri 

või klaverit.

Kuidas iseloomustate pilli? 
Ukulele on kauni, õrna, „troo-
pilise“ ja intiimse kõlaga pill, 
mis ei tee liigset lärmi. Kui 
ukulelet võimendada, sobib 
ta muidugi ükskõik kui valju 
kõlaga ansamblisse, aga oma 
põhiolemuselt on see leebe ja 
lahke instrument. Ukulele on 
pärit Havai saartelt ja küllap 
kujutavad isegi need, kes pole 
seal käinud, sealset sooja at-

mosfääri ette.

Milline on ukulele hing, 
energia, harmoonia? 
Minu jaoks on ukulele nagu 
sülekoer, lemmikloom, kes 
minu diivanipatjadel lebab. 

Millist repertuaari kontserdil 
mängite?
Kavas on tuntud meloodiad 
Eestist ja kaugemalt, pop-
lood, mis valmistavad ära-
tundmisrõõmu ja kutsuvad 

kaasa laulma. Kuigi ukulelel 
saab edukalt mängida ka inst-
rumentaalmuusikat, on meie 
orkestris suur osakaal laulul. 
Meie punt on tore, et siin on 
mitu head lauljat.

Kuidas valite teoseid?
Osaliselt toimub meil demo-
kraatlik protsess, kus orkestri 
liikmed pakuvad ise välja lu-
gusid, mida esitada. Eks ma 
käin ise ka lahtiste kõrvadega 
ringi ja mõtlen, millised lood 

hästi kõlaks ja millised mitte.

Kõige populaarsem lugu, mi-
da ukulelel saab mängida, on 
loomulikult „Kauges külas“. 
Kas saab mängida ka mood-
sat diskomuusikat?
Põhimõtteliselt saab ukulelel 
kõike mängida, aga kõike 
mängida pole mõtet. Valida 
tuleb ikka need lood, mis sel-
lele pillile paremini sobivad. 
Sellised laulud meie püha-
päevases kavas kõlavadki.

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!

W W W . G I G A N T M O O B E L . E E
KAUPLUS - LADU

Rakvere • Lille 18 • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

VALIK KUMMUTEID!

MADRATSID
80x200
90x200
120x200
140x200
160x200
180x200

KLAASIST 
DIIVANILAUAD

al. 49.-

KARMELA REGIS komplekt komplekt komplektGLORIA810.-1995.- 625.-

3+1+13+1+1 3+1+1

SORENTO
nurgadiivanvoodi 730.- BOSTON M

nurgadiivanvoodi 629.-

NAGLIS
nurgadiivanvoodi 575.- MONZA

nurgadiivanvoodi 569.- MINIJA
nurgadiivanvoodi 509.- 210.- BELLA metallvoodi al.

70.-

al.

79.-

ARTEK kušett

FLORIDA KLASSIKBELLA TYRA

diivanvoodi270.- diivanvoodi225.-diivanvoodi419.- diivanvoodi360.-

LIGA

diivanvoodi249.-
al. 99.-

ALMA

249.-

kapp

OZYRYZ
kapp

285.-
SMILE  PRIMO

435.- 320.-köök köök
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E. L. Jamesi erootiline romaa-
nitriloogia - „Viiskümmend 
halli varjundit“, „Viisküm-
mend tumedamat varjundit“ 
ja „Viiskümmend vabastatud 
varjundit“ - on rahvusvaheli-
ne bestseller ja raamatutur-
gude hitt. Teost on müüdud 
üle 100 miljoni eksemplari ja 
tõlgitud 51 keelde. Film on 
niisama menukas ja vallutab 
eelkõige õrnema soo süda-
meid.

Seksuoloog Imre
Rammul kommenteerib
varjunditesaaga edu
„Viiekümne halli varjundi“ 
edu pole kerge mõista. Eesti 
tuntud seksuoloog-psühhiaa-
ter Imre Rammul kommen-
teeris erootilist menukit TV 3 
uudistele. Tema hinnangul on 
raamatus ja filmis juba aega-
de algusest tuntud seksirollid 
paigas. „Siis nimetati sadist-
likku käitumist hüpermasku-
liinseks ja masohhistlikku 
käitumist feminiinseks,“ ütles 
Rammul. „Ehk siis tänapäeva 
arusaamade kohaselt, et see, 
kes tahaks olla ülinaiselik, 
peaks olema alandatud ja klo-
bitav; kes mehelik ehk tõsi-
mees, see agressiivne mitte 
ainult füüsiliselt, vaid ka ver-
baalselt. Välistada ei saa, et 
vaadatakse film ära ja selle 
kuu palk läheb võibolla eroo-
tikapoodi.“
Rakvere raamatukoguhoidja 
Lia Lass rääkis, et kui teos 
kolm aastat tagasi ilmus, oli 
nende raamatukogus kuuele 
eksemplarile üle poolesaja 
inimese järjekorras. „Vahe-
peal järjekorda polnud, aga 
peale filmi linastumist on jäl-

„Viiekümne halli varjundi“ seletamatu edu
“Viiskümmend halli var-
jundit“ jõudis Eesti kino-
desse enne valentinipäeva, 
purustab vaatajarekordeid 
ja suurendab erootikapoo-
dide käivet. Rakvere teat-
rikinos filmi ei näidata ja 
ainukese erootikapoe Ar-
mukesed uksel ripub silt: 
„Oleme suletud.“ 

Ülle Kask

le pikk ooteaeg tekkinud,“ üt-
les ta.  Küsimuse peale, kas ka 
mehed seda teost laenutavad, 
vastas Lass, et leidub ka mehi, 
aga enamasti on lugejad nai-
sed. Miks see nii on, ei osa-
nud ta öelda.
Matsoni raamatupoes troo-
nib kolm köidet halle varjun-
deid nähtaval kohal. 
Müüja Viia Küüsmaa ütles, et 
jälle on hakatud seda raama-
tut ostma. „Tänu filmile on lä-
bimüük suurenenud,“ selgi-
tas ta. „Inimesed räägivad, et 
tahavad peale filmi vaatamist 
ka romaani lugeda ning võr-
relda, kumb on parem.“ 
Küüsmaa teadis, et Rakverre 
pole menufilm veel jõudnud, 
aga inimestel on soov filmi jä-
rele nii suur, et Rakvere ini-

mesed käivad seda vaatamas 
Tallinnas ja Tartus. „Võru ki-
nos Kannel see juba jookseb, 
ehk jõuab peatselt ka Viru-
maale,“ oli müüja optimistlik. 

Rakverre ei jõua menu-
film tehnilistel põhjustel
Rakveres seda filmi aga siiski 
ei näe – Rakvere Teatri turun-
dusspetsialist Laila Talunik 
ütles, et kahjuks pole teatriki-
nos praegu võimalik tehnilis-
tel põhjustel „Viitkümmet 
halli varjundit“ näidata. 
„Mõned uued mängufilmid, 
sealhulgas kõnealune, nõua-
vad eritehnikat. Kuna teatri 
juurdeehitus valmib alles 
käesoleva aasta novembriks, 
jääb osa uusi filme Rakvere 
inimestel nägemata,“ selgitas 

Talunik. 
Miks romaan naistele meel-
dib? Mida arvavad sellest me-
hed? „Ka minu elukaaslane 
avaldas soovi saada naiste-
päevakingiks see erootikaro-
maan,“ tõdes Selveris varjun-
disaagat takseerinud meeste-
rahvas. „Naine tahab enne fil-
mi vaatamist raamatu läbi lu-
geda, loodetavasti ei hakka ta 
seda, see tähendab raamatu 
lugemist, minult nõudma.“ 
Aga kas mees ei karda, et nai-
ne peale varjunditerohke raa-
matu läbilugemist nõuab 
emadepäevaks erootikapoest 
mõnd lelu? „Rakvere ainuke 
erootikapood pani möödu-
nud nädalal uksed kinni ja se-
da ohtu enam pole,“ teatas 
mees rõõmsalt.

HALLID VARJUNDID

E. L. James, pärisnimega Erika Mitchell, sün-
dis 7. märtsil 1963. Ta on endine teletoimeta-
ja, abikaasa ja kahe lapse ema ning elab Lää-
ne-Londonis.

Jamesi romaanitriloogia ja selle põhjal val-
minud film jutustab tagasihoidliku ja naiiv-
se tudengineiu Anastasia Steele’i ohtlikuvõi-
tu armusuhetest 27aastase miljardärist äri-
mehega. Pealtnäha igati täiuslikku Christian 
Greyd vaevavad lapsepõlvest saadud hinge- 
traumad, mida leevendab piiripealsetest 
seksimängudest saadav eufooria. See on lu-
gu sõltuvuslikust vajadusest absoluutse 
kontrolli järele ning süütu ja kogenematu 
noore naise balansseerimisest tundeskaalal 
“uudishimu-hirm-kirg”.

Filmi „Viiskümmend halli varjundit“ rezhis-
söör on Sam Taylor-Johnson. Vastuolulist ar-
mastajapaari kehastavad Melanie Griffithi ja 
Don Johnsoni veetlev tütar Dakota Johnson 
ning Põhja-Iirimaalt pärit kunagine Calvin 
Kleini modell Jamie Dornan. Ohtralt pinget 
ja tulikuumi kaadreid pakkuvat filmi illust-
reerivad heliribad popdiivadelt Beyoncé, El-
lie Goulding, Sia ja Annie Lennox.
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Jussi, mis teid inspireerib sel-
le Maksim Gorki näidendi 
juures?
Gorki tekst on sünge, nalja-
kas, vägivaldne, lärmakas ja 
vaikne. See on tulvil tugevaid 
kontraste, paeluvaid inimesi 
ja pinget. Näitemäng näitab 
minu meelest eriti lähedalt 
inimese üksinduse kogemust. 
Tegelased on ühel või teisel 
põhjusel jäänud toppama 
võõrastemajja (meie versioo-
nis laevale) ning nad on kind-
lad, et see on vaid ajutine la-
hendus, kuni elu hakkab tõu-
sujoones kulgema. Üldine 
õhustik on tõsine ja isegi sün-
ge, kuid Gorkil õnnestub näi-
data inimesi koomilises ja 
kerges valguses ning vahest 
ajavad tegelased ka naerma. 
Näidendis puudub keskne 
suur lugu või tegevusliin, ini-
mesi näidatakse peaaegu tar-
dunud olukordade kaudu. 
Fookusesse tõusevad tegelas-
te sisemised ja välised pin-
ged, mida esitatakse suurte 
kontrastide kaudu: lootus ja 
lootusetus, armastus ja viha, 
üksindus ja kogukondlikkus. 
Põhiline situatsioon on huvi-
tav, leian selles nii isikliku-
maid kui üldisemaid puute-
punkte.

Tutvustustekstist teatri ko-
dulehel saab aimu, et olete 
näidendit kaasajastanud. 
Kuidas? 
Meie lavastuses ei viibi tege-

lased võõrastemajas, see on 
selge. Sündmused on aseta-
tud mugavale heledale „lae-
vale“, mille asukohta ei mää-
ratleta täpsemalt. Tähtsaim 
on, et laev on vabaduse, mu-
gavuse ja võib öelda ka et põ-
genemise sümbol. Pardal on 
kõik põhimõtteliselt hästi, 
meeldiv muusika mängib ja 
materiaalses plaanis on kõik 
suhtkoht korras. Meie tegela-
sed seilavad eespool maini-
tud kontrastidest kantud elu-
mere lainetel. Nii on laev roh-
kem metafoor kui konkreetne 
tegevuspaik.
1900. aastate Venemaa oludes 
kujutatud tegelased elavad 
Gorkil praegushetkes. Mul ei 
olnud eesmärki kaasajastada 
näidendit kaasajastamise en-
da pärast.
Kuid nii, nagu Gorki kirjutas 
oma aja inimestest, tuleb mi-
nu arvates ka meil rääkida 
praegusaja inimestest ja ka-
sutada sel eesmärgil Gorki 
suurepäraselt kirjutatud ma-
terjali.
Üks suur erinevus algse näi-
dendiga on see, et oleme välja 
jätnud ligi pooled algsed te-
gelased.
Lisaks olen kirjutanud juurde 
täiesti uut teksti. Gorki näi-
dend moodustab siiski meie 
lavastuse selgroo.

Millised teemad on lavastu-
ses peamise uurimise all? 
Minu jaoks on peateemaks 

Rakvere Teatri näitlejad ja lavastajad, nii koosseisulised 
kui külalised, on pannud maha väga korraliku märgi, te-
enides tänavu lausa viis teatriauhindade nominatsiooni. 
Auhindade saajad selguvad 27. märtsil, kui igas kategoo-
rias valitakse viie nominendi seast välja võitja. Meie üli-
kireval teatrimaastikul on nominentide hulka pääsemine 
väga suur kordaminek. Palju õnne kõigile asjaosalistele! 

Jussi Sorjanen lavastab Gorkit
Alates jaanuarist teeb Rakveres näidendiga „Põhjas“ 
proove noor soome lavastaja Jussi Sorjanen. Kolm ja 
pool nädalat enne 26. märtsi esietendust võtsime mehel 
nööbist kinni ja uurisime, mis proovisaalis toimub.

Tõnu Lilleorg

proovide käigus tõusnud asi, 
mida kutsun „kosmiliseks ük-
sinduseks“. Üksindus emot-
sionaalses plaanis. Selle ko-
gemisega samaaegselt suhtle-
vad inimesed üksteise ja 
maailmaga.
Teised tähtsad teemad on tõ-
de ja vale, lootus ja lootuse-
tus, põgenemine. Ja lõpuks 
see, mille ees oleme kõik 

võrdsed: surm.

Kosmiline üksindus kõlab 
hästi, rääkige sellest lähe-
malt.
See on selline hingeline ük-
sindus, spirituaalne on selle 
kohta palju öelda, näiteks sel 
pole midagi tegemist näiteks 
jumalaga. See on säärane ük-
siklus, kogemus tunda end 

totaalselt üksi, isegi kui olla 
samas mõne kaasinimesega 
koos.

Miks see teema on proovide 
käigus esile tõusnud?
Üksinduse teema on mind 
huvitanud ka mu varasema-
tes töödes. Ma ütleks, et me 
elame väga individualistlik-
kus maailmas. Idee kogukon-
nast ja koosolemisest on min-
gis mõttes kaduma läinud, 
justkui inflatsioon on selle 
väärtust vähendanud. Me 
kuuleme, et sa pead ise hak-
kama saama ja et sa võid saa-
da kõike, mida sa tahad. Selli-
ne on idee vabadusest tugeva 
individualistliku inimese 
jaoks. Selle mündi teisel poo-
lel on üksindus. Mündi mõle-
mad pooled on osa samast 
asjast, kuid kaasajal on üksin-
dustunne jäänud kogukond-
likkuse kogemusest eemale. 
Märkan palju üksiklust ja pii-
ranguid. Omavaheline suht-
lemine sotsiaalmeedias n-ö 
üldistel teemadel käib küll pi-
devalt, kuid isiklikel teemadel 
mitte niivõrd.
Ma ei tea, minu jaoks on see 
üks tahk praegusest ajavai-
must.

Olite Rakveres hästi tuntud 
„Petroskoi” kaaslavastaja ja 
teksti autor. Milliseid sarna-
susi ja erinevusi tooksite väl-
ja „Petroskoi” ja „Põhjas” va-
hel?
„Petroskoi“ sündis koostöös 
koreograaf-lavastaja Ari 
Nummisega. See oli loodud 
fragmentaarse teatrina, kus 
oli palju tantsu, live-muusi-
kat, laule ja lugusid. Keskset 
lugu ja keskset tegelast ei ol-

nud. „Põhjas“ on samas mui-
dugi enam sõnateater. Kuigi 
ka seal pole suurt keskset lu-
gu, on näitemängus tegelastel 
oma lood, mis algavad kusa-
gil ja jõuavad kuhugi välja. 
Arvan samuti, et lavastuse 
„Põhjas“ esteetika on „Petros-
koi“ omaga võrreldes „vae-
sem“ ja atmosfäär „maalähe-
dasem“. 
Mis puutub sarnasustesse, 
siis protsessi praeguses faasis 
on mul neid raske hinnata. 
Samas usun, et minu tege-
mistes on aina esil mõned 
ühised nimetajad ja teatries-
teetika, näiteks see, et tahan 
oma lavastustes luua kaunis 
avatud suhte publikuga. Kuna 
näitemängu esitamine toi-
mub alati olevikus, on minu 
jaoks üsna võimatu minna 
publiku ette teesklema, nagu 
arvaks näitlejad, et ruumis 
viibivad vaid näitemängu te-
gelased. Muidugi on seal ka 
publik, tehnika ja näitlejad 
tegelaskujude taga. Nii ütlen 
„Põhjas“ ja „Petroskoi“ ühi-
seks nimetajaks, et mõlemad 
pürgivad olema Teater suure 
algustähega ja kõige paremas 
mõttes.

Kuidas on läinud ühise kam-
bavaimu loomine Rakvere 
näitlejatega?
Mulle meeldib töötada eesti 
näitlejatega. Nad on pädevad, 
vahetud, loomingulised ja 
kirglikud isiksused. Nad tee-
vad oma tegelaskujudega pal-
ju tööd ning toovad proovi-
desse ideid ja mõtteid, mis 
viivad tervikut edasi. Meil on 
veel palju tegemist, kuid usun 
meie töörühma loominguli-
sesse jõudu.

Lavastaja Jussi Sorjanen Rakvere teatrimaja õue peal. 
Foto: Mari Rohtla

Suur edu teatriauhindade 

Marin Mägi-Efert on parima naispeaosatäitja nominent Olga 
rolli eest lavastuses „3 õde“ (pildil). 

Raivo Trass on parima lavastaja nominent lavastusega „Viimase 
öö õigus“ (pildil). Tugev eeltöö näidendi autor Toomas Suuma-
nilt. 
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Lavastus, mida on pärjatud 
nii Rakvere teatri kollee-
gipreemiatega (parim lavas-
taja Raivo Trass ning parim 
kunstnikutöö Jaak Vausi lava-
kujundus) ning lavastaja Rai-
vo Trass nomineeritud ka 
teatri aastaauhinnale lavasta-
jatöö eest, kutsub vaatama 
küll. 
Lugu, mis vaatajate ees lahti 
rullub, räägib igipõlisest oma 
ja võõra vastandamisest ning 
eestlase ja baltisakslase konf-
liktist. Berliinist on saabunud 
onu surma järel tagasi Ojastu 
mõisahärra Heinrich von Lin-
den – noor sakslane, kelle ko-
du, tema mõis, on Eestimaal. 
Raha tal ei ole ning paraku on 
armsad vanad tuttavad Ojas-
tu külast kadunud onu Georg 
von Lindeni mõisa paljaks va-
rastanud. Ning Henrichi ar-
mastus, endine kihlatu Anna 
Laugats, on leidnud endale 
uue kavaleri, kellega kavatseb 

Rakvere Teatri lippu hoiab tänavustel teatriauhindade määra-
misel kõrgel Marin Mägi-Efert, kelle zhürii valis Olga rolli eest 
„3 ões“ riigi viie parima naisnäitleja hulka. Viisikust üks pälvib 
märtsi lõpul parima naispeaosatäitja tiitli.

Marin, palju õnne selle nominatsiooni puhul! Mis tunded 
teid eelmisel reedel haarasid, kui uudist kuulsite?
Otse loomulikult haarasid mind enda embusse positiivsed 
emotsioonid, lisaks haarasid mind tol päeval embusse minu 
kolleegid ja lähedased, nii et ilus päev oli.

Olen kuulnud, et näitlejad sageli ise ei peagi tunnustuse too-
nud rolli suureks õnnestumiseks. Kuidas teil on Olga rolliga 
ses suhtes?
Endale hinnanguid ei maksa anda, ka positiivseid mitte, sellest 
olen ma tänaseks aru saanud. Aga seda võin küll ütelda, et Ol-
ga roll oli mul esietenduseks suhteliselt lavaküps, mida väga 
sageli vahest ei juhtugi. Esietendusel ma tavaliselt veidikene 
veel koban ja katsetan, Olga puhul polnud tarvis seda teha, 
kõik oli kuidagi lihtne ja selge. 

Mida teile meeldis selle lavastuse väljatoomise juures?
Ma olen väga rõõmus, et mul õnnestus töötada koos Andres 
Noormetsaga. Kogu prooviprotsess temaga oli puhas rõõm, 
isegi võiks öelda kulgemine ja õnneks sai metsikult nalja ka. Ja 
õppisin ma temalt ka päris palju, kuna ta ise on nii suurepära-
ne näitleja. Ma usun samuti, et elu ei maksa liiga tõsiselt võtta, 
ja seda tuletas Andres meile meelde.
Olga rollist veel niipalju, et ma tunnen tõesti tema vastu süm-
paatiat ja mul on temast kahju.

Mida arvate eelseisvast galast ja kaasnominentidest?
Eestis on väga palju häid näitlejaid, kes kõik võiksid oma töö 
eest ju mingil ajal tunnustatud saada - see motiveerib oma va-
litud teel jätkama, lisaks annab hea annuse särtsu juurde.

Ma pole „3 õde“ veel näinud, parandan selle vea lähiajal. Sa-
mas räägitakse, et head tükki võiks lausa mitu korda vaadata, 
mida sellest arvate?
Kes on etendust juba näinud, leiab korduskülastusel kindlasti 
uusi nüansse, mis esimesel külastusel ehk tabamata jäid. Ja 
need, kes veel “3 õde” näinud pole - tulge kaema!

Tõnu Lilleorg

eelvalikus

Ines Aru (pildil) on parima naiskõrvalosatäitja nominent 
Maryjohnny Rafferti rolli eest suvelavastuses „Üks pealuu 
Connemaras“. 

Andres Noormets (pildil) on parima lavastaja nominent kolme 
lavastuse eest, nende seas Rakvere „3 õde“.

Kadri Noormets on nominent etenduskunstide kategoorias 
kolme lavastuse eest, millest üks on Rakvere Teatri „Sisetu-
rism“ (pildil). Fotod: Krõõt Tarkmeel, Andres Keil, Heigo Teder, Siim Vahur

Uusvana lavastus vaatleb
igavikulisi oma ja võõra suhteid
Raivo Trassi lavastuses  
„Viimase öö õigus“ saavad 
kokku komponendid, mis 
garanteerivad suure osa 
teatripubliku jaoks juba 
iseenesest elamuse või vä-
hemalt kindla peale mine-
ku. On teema, mis räägib 
meie, eestlaste ajaloost; on 
omadramaturgia, pealegi 
veel kohaliku Rakvere 
teatri näitleja ja lavastaja 
Toomas Suumani näidend; 
ning on klassikaline psüh-
holoogiline teater. 

TEATRIARVUSTUS

Triinu Sikk
abielluda. Noor mõisahärra 
on ilma jäetud rahast, lähe-
dastest ja armastusest. 
Toomas Suumani näidend on 
ikka ja alati paeluva teemaga 
ning tekitab assotsiatsioone 
eesti kirjandusklassikaga. Oli 
kord neiu nimega Erika, kes 
armastas üliõpilast nimega 
Oskar. Teises loos oli noor-
mees Arno, kes ihkas aina ko-
du poole. Heinrich von Lin-
denil on mõlemad – on kätte-
samatu armastus ja koduar-
mastus. Ning muidugi läbiva 
liinina ikka ja alati see õiguse 
taga nõudmine. 
Lavastus mõjub hetketi enam 
aga kuuldemänguna – vaata-
jate ees on vähese tegevusega 
stseenid, kus põhirõhk sõnal. 
Lavastuse läbivaks paigaks on 
Ojastu mõis, mis püsib koos 
oma mõisahärraga ka kahe 
vaatuse vahele jääva 14 aasta 
jooksul. Seal toimub kogu te-
gevus, mis näitlikustab küll 
aja möödumist ja inimeste 

muutumist, ent jääb siiski pi-
sut ühetooniliseks ning mo-
notoonseks. Mehed vaid rää-
givad ja räägivad. Petavad, 
vassivad ja valetavad, vahe-
peal peksavad. 
Argiste stseenide korduvusse 
toovad kõrvaltpilku ning pü-
halikumat meeleolu praeguse 
mõisahärra vestlused kadu-
nud onu Georg von Lindeni 
vaimuga. Arvi Mägi kelmikas 
ukulelega vanamees lisab la-
vastusele pehmust ja meloo-
diat (ka sõna otseses mõttes) 
oma kaunite saksakeelsete 
lauludega.
Rollid, mis näitlejatel tuleb 
kanda, on piisavalt karakteer-
sed ning pakuvad musta ja 
valge  kõrval ka võimalust isi-
kupäraga oma tegelaskujusid 
ehtida. Seda enam, et näi-
dend ning lavastus keeravad 
traditsioonilise ajalookäsitlu-
se pigem pea peale. Eestlased 
on küll kavalad, ent sellegi-
poolest ahned petised, kes 

iseendast kõige rohkem hoo-
livad. Eduard Salmistu, Mar-
gus Grosnõi ning Tarvo Sõ-
meri tegelased tekitavad 
enam häbi kui uhkust kaas-
maalaste üle, ent põhjenda-
vad ometigi veenvalt omaka-
supüüdlikke vaateid. Mait 
Jooritsa kehastatud baltisaks-
lane, aktsendiga ning kaunis 
peenutsevalt eesti keelt rää-
kiv mõisahärra aga ihkab 
oma (juba lagunenud) kodu 
poole - on vaikides ja jõuetult 
kannataja. Ning meeste män-
gude vahele jäänud tütarlaps 
Anna Laugats (Maarika Mesi-
puu-Veebel) balansseerib 
kord siin, kord sealpool piiri. 
Vastupidiselt lavastuses do-
mineerinud selgusele ning te-
ravale dialoogile on lõpp just-
kui tagasivaade, kõrvaltpilk 
olnule. Kaks meest – eestlane 
ja sakslane - istuvad koos. 
Ning naine, kes on lihtsalt 
naine.

Mehed räägivad, vassivad ja peksavad. Keskel Eduard Salmistu, vasakul Mait Joorits, paremal 
Arvi Mägi. Foto: Siim Vahur

Foto: Heigo Teder

MARIN MÄGI-EFERT:
tunnen Olga vastu sümpaatiat

Näitleja Marin Mägi-Efert tegi väga hea rolli.
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Kaks venda Marek ja Marko 
Nõmm peavad mööblitoot-
mist üheks oma oluliseks elu-
valikuks.
Marek on õppinud tisleri 
ametit koolis ning Marko on 
juba põhikooli ajast käinud 
puidutöökojas abiks. Seega 
on mööbli valmistamine ol-
nud neile hingelähedane juba 
poisikesepõlvest.
„Alguses sai hobi korras sõp-
radele-tuttavatele mööblit 
tehtud. Jutt levis ning järjest 
rohkem pakuti huvitavaid 
projekte,“ rääkis Marko 
Nõmm.
„Juba aastal 2008 tegime 
Kopenhaageni Tivolisse lava-
dekoratsioonid halloweni pi-
dustuste jaoks. See pakkumi-
ne oli tõeline vedamine, ar-
vestades üleüldist majandus-
languse seisu Eestis. Sealt 
edasi tegime Rapla turismiin-
fokeskuse sisustuse, mõned 
majasisustused ning Tallin-
nas hotelli L´ermitage  juur-
deehituse kogu sisustuse.“

Erimööbel kui ettevõte
Tehnilises mõttes võib Eri-
mööbli kui ettevõtte alguseks 
lugeda 2012. aasta algust, kui 

mõlemad vennad jätsid oma 
põhitöö ja pühendasid kogu 
aja oma tootmise sissesead-
miseks ja käivitamiseks.
„Kui 2013. aasta lõpus hotelli 
L´Ermitage mööblit valmista-
sime, oli kollektiivis juba viis 
töötajat,“ ütlesid vennad kui 
ühest suust.
„Sama seltskond töötab meil 
tänaseni. Oleme eriti uhked 
oma töötajate üle, sest head 
töötajat peab tänapäeval ti-
kutulega taga otsima. Võime 
kinnitada, et meie mehed on 
tublid, motiveeritud ja taha-
vad oma tööd teha.“ 
Paljud kliendid on saatnud 
valmistatud ja paigaldatud 
mööbli eest tänukirja ning 
need hakkavad ettevõtte töö-
koja motivatsiooniseinal ko-
he silma.
Hetkel täidab Erimööbel telli-
musi, mis saadud Tallinnast 
ja mujalt Eestist, aga soov on 
end tutvustada ka kohalikule 
kliendile.
Ei ole olnud harv juhus, kus 
Rakvere inimesed on tellinud 
mööbli Erimööbli koostöö-
partneriks olevast mööblisa-
longist Tallinnas, aga valmis-
tatud on see siin Lääne-Viru-

Eksklusiivne mööbel valmib Virumaal
Rakveres Koidula 5 avab 9. märtsil uksed mööblisalong 
Erimööbel , mis on tootja jaoks järgmine samm kliendile 
lähemale.

Tiia Paist

maal.

Oma mööblisalong 
Salongi loomise mõttele tuli 
tegelikult Marko elukaaslane 
Kaja Jaanson, kui ta nägi kõr-
valt, kuidas Markol ja Marekil 
tekib tootmises aina tööd 
juurde ning kuidas nad ei 
jõua müügipoolega enam te-
geleda. 
„Olles ise parasjagu töötuna 
arvel, tekkis mul mõlemale 
osapoolele kasulik mõte luua 
endale Rakverre päris oma 

töökoht - ilusate ning kvali-
teetsete näidistega mööblisa-
long, kus ka Virumaa klienti-
del oleks võimalik tutvuda 
kaasaegsete ning erinevate 
furnituuridega,“ rääkis ta. 
„Alustasin äriplaani koosta-
misega, taotlemaks alustava 
ettevõtte toetust. Taotlus sai 
möödunud suvel positiivse 
vastuse ning tänaseks on 
plaan ka teostunud.“
Erimööbli peamisteks müü-
giartikliteks on erilahendus-
tega köögid, garderoobid, 

elutoa-, magamistoa-, laste-
toa-, vannitoa- ja kontori-
mööbel. Materjalide ja furni-
tuuride valik on välja kujune-
nud aastatega ning meistri-
mehed soovitavad tellijal ka-
sutada ainult parima kvali-
teediga tooteid. 
Lai valik furnituure ehk ma-
nuseid on tutvumiseks väljas 
peagi avatavas salongis. Kaja 
Jaansoni sõnul võetakse ar-
vesse kõik kliendi mõtted 
ning pakutakse välja ka oma-
poolsed ideed, leidmaks 

üheskoos parim funktsio-
naalne lahendus.
Mööbli tellimine algab klien-
di soovist, algsetest visandi-
test ning mõõtude võtmisest. 
See on ka aluseks esmase hin-
napakkumise tegemisele. 
„Eelarve koostamisel oleme 
hea meelega abiks nii nõu kui 
jõuga, sest see mõjutab väga 
palju materjalide ja furnituu-
ride valikut,“ lausus Jaanson. 
„Oleme paindlikud ja leiame 
alati lahenduse. Tihti võib si-
suliselt sama lahenduse mak-
sumus olla väga erinev, tule-
nevalt kliendi eelistustest ja 
valikutest. Arvestades kliendi 
ostuvõimekust, pakume eks-
klusiivmööbli soetamiseks ka 
LHV järelmaksu. Pakkumisele 
lisandub üldjuhul väga ilus ja 
värviline 3D visand, kus vi-
suaalselt saab reaalse etteku-
jutuse oma tulevasest mööb-
list.“

Tähtajad vastavalt
töö mahukusele
Olenevalt tellimusest võtab 
eritellimusmööbli valmista-
mine aega 4-6 nädalat, aga 
sõltuvalt töö mahukusest 
võib minna ka kauem. „Meile 
meeldib naljatledes öelda, et 
imesid teeme hetkega, või-
matute asjadega läheb veidi 
kauem aega“,“ laususid Ma-
rek ja Marko Nõmm.

Erimööbli üksmeelne kollektiiv.    Foto: Marek Potti



Kuulutaja reede, 6. märts 2015 Reklaam 13

Teeme kohapeal
uusi ehteid ja
vanad korda!

E-R 9-17

HINNASULA
KÕIK KAUBAD 33% SOODSAMAD UUED TOOTED

UUED TOOTED UUED TOOTED

Laktoosivabad jogurtid 1 kg PP 2 maitset,
kooresed kohupiimakreemid 150g 3 maitset
ning dipikad 150g 2 maitset
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

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

• Müüa otse omanikult ren. 1toaline 
k.m. korter Rakveres Võidu 42 
koos mööbli ja muu sisustusega. V 
korrus, madalad kom.maksed, hästi 
tegutsev korteriühistu. Hind 22 000 
€, tingi! Tel 5664 8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter. 
Korteris on üüs uks ja aknad. 
Tsentraalne vesi ja kanalisaatsion. 
Dushikabiin,  WC, uus boiler. 
Mäekalda 10, Rakvere. Hind 10 000 
€. Tel: +372 5567 1672

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

• Müüa renoveeritud 1toaline 
korter Türil – hea asukoht, väiksed 
maksud. Tel 5294 787

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
renoveeritud majas Rakveres Ilu 
pst 6. Korter asub II korrusel, 42 m2, 
soojustagastusega vent, klaasitud 
rõdu. Korter on vaba. Hind 26 000 
€. Tel 5874 5469

• Müüa Rakveres Karja tn. 2toaline 
korter. Puumaja, ahiküte, aknad 
vahetatud, aiamaa, kelder, puukuur, 
kaev hoovis. Tel 5698 6929, 5637 6230

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, III k. üp. 39 m2. Hind 15 
900 €. Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline remonti vajav 
korter Rakvere kesklinnas 
Tuleviku 7 majas. Hind 21 000 €. 
Tel 5187 979

• Müüa 2toaline möbleeritud 
korter Sõmerul (46 m2). Otse 
omanikult. Hind 20 000 €, tingi! 
Tel: +358 400 215 912

•  Mü ü a  L a e kv e r e s  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter. Tel 5381 5421

• Müüa 2toaline korter Põhja-
Tallinnas Sitsi 17, 1/5, 40 m2, vajab 
san.remonti. Hind 38 000 €. Tel 
5551 8067

• Müüa 3toaline  k.m. korter 
Rakveres Jaama tn. Kiire! Tel 5675 
7165

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn. (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa remonti vajav 3toaline 
korter  Lennuki tänaval. Hind 
kokkuleppel. Tel 5680 1956

• Müüa 3toaline korter Sõmerul. 
Aknad ja uksed vahetatud. Remont 
pooleli. Eraldi kelder 16 m2. Hind 21 
000 €. Või vahetada väiksema vastu 
Rakveres. Tel 5383 8091

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

• Müüa 3toaline korter Jänedal. 
Kap.remonti vajav. Aknad vahetatud. 
Esimene korrus. Hind 13900 €. Tel 
5262 267

• Müüa 3toaline korter Jõgeva vallas 
(Vaimastvere 8 km, Jõgeva 10 km). 
1/3, 68 m2, toad eraldi, 2 sahvrit, 
puitpõrand, köögimööbel. Väga 
ilus roheline koht, lähedal Pedja 
jõgi, Endla järv. Hind 3500 €, tingi! 
Tel 5551 8067

• Müüa 4toaline remonti vajav 
korter  Tamsalu vallas (aknad 
vahetatud, osaliselt ehitusmaterjal 
olemas). Hind 2500 €, tingi! Tel 
5354 0390

• Müüa 3 km Rakverest krunt (0,91 
ha, männimets). Hind 10 000 €. Tel 
5190 1697

KINNISVARA

Müüa 3 toaline korter Rakvere südalinnas, 
Koidula 2. Kolmas korrus, toimiv ühistu, 
pake  aknad, laminaatparke  . Soe korter. 
HIND 29 900 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa privaatses asukohas, Rakvere 
kesklinna lähedal Silla 6a ridaelamuboks. 
Elamus on 5-tuba, oma küte, keskküte, 
õ h k s o o j u s p u m p  j a  e l e k t r i k ü t e . 
Toimiv ühistu, elamul on madalad 
kommunaalkulud. Hoones puitpõrandad, 
mööbel jääb soovi korral sisse, 2 
tuale  ruumi, saun, eraldi seisev garaaz 
ja puukuur, kinnistul on oma väikese aiaga 
hoov ja terass. HIND 79000 EUR. Helista 
5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas Võidu 
tänaval erinevas suuruses kortereid. 
Kortereid on nii ahiküttega kui ka 
keskküttega. HINNAD 100-230 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, Rägavere 
35, suuruses 12 m2, 20m2, ja 50m2. Maja 
asub kergelt leitavas asukohas ja on 
heade parkimis  ngimustega. Hoonel on 
kinnine sisehoov. Ruumides on remont 
tehtud, soovi korral jääb mööbel sisse. 
HINNAD: 12 m2 60 EUR, 20m2 80 EUR 
ja 50m2 145 EUR. Helista 5233830 Lisete

Rendile anda kesklinnas Gustav Adoffi   
tänaval Kroonikeskuse keldrikorrusel 
erinevas suuruses äripindu. 132-772 m2. 
Pinnad asuvad Kroonikeskuse parklaga 
samal tasandil, parkla on läbisõidetav. 
P indu saab kasutada er inevate l 
otstarvetel. HINNAD 5 EUR m2.  Helista 
5233830 Lisete

Müüa privaatne maja Rakvere linna 
piiril. Kvaliteetselt remonditud, majas on 
õhksoojus kamin, 4 tuba, suur köök koos 
köögimööbliga, aias viljapuud, majas 2 
panipaika, 2 tuale   . Kõrvalhoones saun, 
garaaz ja kelder, tuale   ja suvetuba. HIND 
121000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere kesklinnas, Koidula 7 
omapärase planeeringuga maja 4 korrusel 
2-toaline korter. Korter valgusküllane 
suurte akendega. Majas avarad trepikojad 
ja hea ühistu. HIND 27000 EUR TINGI! 
Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas, Posti 25, 
privaatse krundiga kahekordses majas 
teisel korrusel heas korras avar 3-toaline 
korter. Majal renoveeritud küttesõlm, 
kulud minimaalsed. Tule vaata ja tutvu. 
HIND 45000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Rakvere kesklinnas tupiktänavas 
esimesel korrusel avar äripind. Sobiv 
ruum kaupluseks, bürooks, teeninduseks 
või väiketootmiseks. Ruum sobib ka 
ümberehituseks avaraks korteriks. HIND 
25000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa 3-toaline avara köögiga korter 
Rakvere äärelinnas Pagusool. Korter asub 
esimesel korrusel uues majas, vannitoa ja 
köögi põrandal elektriküte. Korteri juurde 
kuulub keldriboks, müügikorral jääb sisse 
köögimööbel ja magamistoa riidekapp. 
HIND 46500 EUR. Helista 5063921 Galli

Müüa korter Kundas, Mäe 20. Korteril 
3 tuba, osa aknaid vahetatud. Korter 
asub maja keskel, viiendal korrusel ja on 
keskmises seisukorras. HIND 8500 EUR. 
Helista 5063921 Galli

Müüa Tamsalus, Sääse 8, 2-toaline 
renoveeritud rõduga korter neljandal 
korrusel. Korteris tehtud värske remont 
umbes kuuaega  tagasi, korter asub 
keskuses. HIND 4700 EUR. Helista 
5063921 Galli

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

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

Galli Wölfert
Maakler 
Tel 506 3921
galli@virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

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

LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE UUELT KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

ÄRIPIND

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA MAJA

ANDA ÜÜRILE

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Andrus Peiel
Maakler

Tel 527 1011

Carmen Lillepea
Maakler

Tel 5346 8877 
Andrus.Peiel@arcovara.ee Carmen.Lillepea@arcovara.ee

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• hea ruumilahendus
• magamistoad eraldi
• korralik vannituba
• suur köök

Hind 24 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

ENERGIA PST, LEPNA ALEVIK

MÜÜA MAJA

Hind 88 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

EISMA KÜLA, VIHULA VALD

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

PÕLLU TN, SÕMERU

MÜÜA ELAMUMAA

ULJASTE, RÄGAVERE VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAADA TN, RAKVERE

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

ENERGIA PST, LEPNA ALEVIK

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

PARGI TN, KADRINA

MÜÜA MAJA

VIRU-JAAGUPI, VINNI VALD

Laada 14 | Tel 324 0888 | www.arcovara.ee/rakvere

MÜÜA MAJA

MARINU KÜLA

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

LAADA TN, RAKVERE

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

LAI TN, RAKVERE

MÜÜA MAJA

ANGUSE KÜLA, VINNI VALD

• uus palkmaja
• 2 korrust, 4 tuba
• avatud köök
• saun, dušš, WC

• II korrus
• hea seisukord
• korter maja keskel
• läbi maja planeering

Hind 25 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 60 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• krunt 13,3 ha
• oma metsatukk
• detailplaneering
• kergliiklustee

• III korrus
• rõdu, mööbli võimalus
• vaade Vallimäele
• hea asukoht

Hind 22 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 18 800 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• ahjuküte
• uued aknad, katus
• läbi maja
  planeering
 

• üldpind 78,7 m²
• ilus korter
• asub maja keskel
• väga hea asukoht

Hind 23 000 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 24 555 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• kolm tuba
• kõrvalhoone, maakelder
• uus el. juhtmestik
• sahver

• üp 97 m²
• kinnistu 1,5 ha
• 2 abihoonet
• kelder, kaev

Hind 26 500 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 32 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• renoveeritud
• garderoob, dušširuum
• uued uksed-aknad
• avatud kööki

• renoveeritud
• madalad kulud
• aknad vahetatud
• ahjuküte

Hind 14 900 €

Andrus Peiel,
tel 527 1011 

Hind 320 000 €

Carmen Lillepea,
tel 5346 8877 

• üp 346,8 m²
• 8 tuba, 2 korrust
• 2 sauna
• maakelder

HEA

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

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

•  K o r r a l i k  n o o r p e r e  s o o v i b 
o s t a  m a j a  j ä r e l m a k s u g a 
Rakvere lähiümbruses. E-mail: 
majaostmine@hot.ee Tel 5744103

• Ostan maatüki looduskaunis 
kohas, mis võiks osaliselt kaetud 
olla metsaga. Pindala 2-5 ha. 
K o m m u n i k a t s i o o n i v õ r k u d e 
olemasolu ei ole vajalik. Tel 5094 725

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Perekond soovib üürida 3toalist 
ahiküttega korterit  Rakveres 
(pesemisvõimalusega). Tel 5557 
1071

• Anda üürile kõigi mug. 1toaline 
korter (36 m2) kesklinnas, II korrus, 
üür 160 €. Tel 5029 052

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

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 190 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile otse omanikult 
2toaline keskküttega korter Vinnis. 
Tel 5624 4605

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA 

RENDILE 
LAOPINDASID  

Tel 516 4685

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

ÄRIPINNAD

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 132 kW 2004. a. Auto 
väga heas seisukorras. Iga päeva 
kasutuses. Hind 4800 €. Tingimine 
auto kõrval. Tel 5668 5343

• Müüa Ford Focus 2003. a 1,8TD 
laugpära (2500 €). Auto heas korras, 
palju lisasid. Tel 5024 288

• Müüa Ford Mondeo 2003. a, väga 
heas korras. Auto iga päev kasutuses. 
Hind 2800 €. Tel 5668 5343

• Müüa Opel Astra 1,8 v.a. 1998,  
luukpära, bensiin, heas korras. Tel 
5210 699

• Müüa Opel Astra N-Joy 2,0DTi 16V 
2002. a 74 kW, turbodiisel, hõbedane 
met, luukpära, 5ust, konditsioneer, 
kesklukk puldist+signalisatsioon, 
naastrehvidel, heas tehnilises 
korras, superökonoomne, soodsalt 
1970 €. Rakvere. tel 5157747

• Müüa Opel Vectra CD 1,6i 16V 
2000. a  74 kW, bensiin, tumesinine 
metallik, sedaan, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk+sign. 
puldist, 2xel.aknad, sametsalong, 
veokonks, ilusatel valuvelgedel ning 
naastrehvidel, kehtiv ülevaatus, 
roosteta, mõlkideta, ökonoomne, 
väga soodsalt 1670 €. Rakvere, tel 
5157 747

• Müüa Opel Vectra 1,6i 1996. aasta. 
Kuldne, 5 ust, luukpära, sõiduk väga 
heas korras. Ökonoomne. Ülevaatus 
9.2015. Hind 850 €. Tel 5593 1834

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 2004. a 74 kW, 
turbodiisel, universaal,  hõbedane 
met, kesklukk+sign. puldist, 4xel.
aknad, tume salong, veokonks, 
heas tehnilises korras, kehtiv 
ülevaatus 06/2015, väga heas 
korras, ökonoomne,  soodsalt 2970 
€. Rakvere. Tel 5157 747

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

•  M ü ü a  O p e l  O m e g a 
originaalvaluveljed 225/45R17 (4 
tk). Tel 53848204

SÕIDUKID

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

• Ostan UAZ-469 dok.d, T-25, Jawa 
varuosi. Tel 5558 5956

• Motopood ostab jalgrattaid, ATV-
sid, mopeede, sääreväristaja - selle 
mootori, paadimootori. Tel 5648 
6638

• Ostan tehn. korras paadihaagise. 
Tel 5696 9500

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

• Vahetada 4toaline korter Tapal 
korteri vastu Rakveres (võib olla 
kommunaalvõlgadega). Tel 5332 
6207

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

• Müüa 2 elamukrunti  Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga “Haavaoksa” (0,34 ha, 
90002:001:0464) ja “Haavalehe” 
(0,295 ha, 90002:001:0465). Tel 
5175 790

• Müüa 2 elamukrunti Koeravere 
külas koos elamute projektiga 
„ N u r m e n u k u “  ( 0 , 3 4  h a , 
90001:003:0203) ja „Piibelehe“ (0,31 
ha, 90001:003:0202). Tel 5533 066

• Müüa garaaž Mulla tn. Hind 
2000 €. Tel 5535 885

•  Müüa maja Aseriaru külas. 
Aseri alevik 3 km, saun, garaaž, 
meri 3 km, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks.  UUS HIND 18 500 €. 
www.kv.ee/2207794. Tel 5624 
4605

• Müüa maja Aseri alevikus, 
meri lähedal, kõrvalhoone, 
suurele perele, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 000 €. 
www.kv.ee/2207777  Tel 5624 
4605

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

• Müüa maja Kalvi külas, meri 
lähedal, kõrvalhoone, 2 ha maad, 
otse omanikult, järelmaksu 
v õ i m a l u s  ku n i  5  a a s t a k s. 
UUS HIND 29 000 €. www.
kv.ee/2328286. Tel 5624 4605

• Müüa maja Viru-Nigulas 
Vastal. Maad 2 ha, oma tiik, 
kõrvalhooned, otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus kuni 5 
aastaks. UUS HIND 20 900 €.  
www.kv.ee/2328288, Tel 5624 
4605

• Müüa maja Mahu külas (1 ha 
maad, võimalus juurde  1 ha), 
meri lähedal, saun, kõrvalhoone, 
otse omanikult. UUS HIND 29 
000 €. Järelmaksu võimalus kuni 
5 aastaks. www.kv.ee/2222956. 
Tel 5624 4605

• Müüa suvila Rakvere lähedal 
Paides Metsa 13. Krunt 2400 m2, 
majas saun, garaaž. Pliit, kamin, 
lokaalne vesi, kuivkäimla, terrass. 
Teed heas seisukorras. Kiirmüük 29 
000 €. Tel 5551 8067

• Müüa Kalikülas suvila, krunt 
1625 m2, suvemaja (20 m2 + 
terrass), el. 10A. Hind 10 000 €. 
Tel eesti keeles 5559 6129, vene 
keeles 5557 5312

• Üürile anda 2toaline korter Lepnal 
(III k.) Tel 5566 1274

• Üürile anda 3toaline korter 
(ümber  ehitatud 2toal isest) , 
Rakvere äärelinnas,  48 m2 ja 
täisrenoveeritud, 90ndate a ehitatud 
majas. Kommunaalkulud mõistlikud 
(oma katlamaja). Tel   56973 465

• Üürile anda ahiküttega 3toaline 
korter Võidu 34. Dušš, pind 46 m2. 
Üür 120 €+ kommunaalid. Info tel 
5530 269

• Üürile anda maamaja Muugal 
Rajakülas. Saun ja vesi sees. Üür 
170 € kuus, pensionäridel -20%. Tel 
5070 058

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere keskl innas.  Kor ral ik 
elamine. Tel 5164 685
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• Teeme metsaraiet, metsaväljavedu 
ja metsavedu. Tel 5365 3504

• Võsatööd, hooldusraided. Tel 
5377 2571

• Viljapuude kevadine hooldus, 
noorenduslõikus. Tel 5143 787, 
Heino

• Viljapuude ja põõsaste lõikus, 
hekkide lõikus, ohtlike puude 
langetus ja teised haljastustööd. 
Tel 5802 9561

• Aednik teeb õunapuude lõikust. 
Tel 5559 1678

•  Te o s t a m e  v õ s a l õ i ku s t ö i d 
k r u n t i d e l ,  k r a a v i p e r v e d e l , 
t e e ä ä r t e l .  T e e m e  k a 
ku l t u u r i h o o l d u s t .  Va r u s t u s 
ja  transpor t  olemas.  Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2938 www.
energyhus.com

•  Kü tt e p u u d e  s a a g i m i n e  j a 
lõhkumine halumasinaga. Tel 5284 
160

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Fie Mart Nestor ehitab uusi ja 
renoveerib vanu hooneid. Tel 
5646 0674

• Teeme ehitus- ja remonditöid. Tel 
5612 3743

• Kevad  tulekul - vahetame, 
parandame teie katuse, aknad, 
uksed. Teeme teie kodu korda. 
Kolimine, eramute ehitus, 
r e n o v e e r i m i n e .  He l i s t a g e 
5278 191 ja töö saab tehtud. 
Veebruaris ja märtsis fassaadi või 
katuse renoveerimise tellijatele 
vihmaveesüsteemid kauba peale!

•  K a t u s e - ,  f a s s a a d i -  j a 
siseviimistlustööd. Tel 5157 386

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Vär vime teie maja .  Teeme 
üldehitus ja viimistlustöid. REGI 
OÜ, 5562 6123

• Ehitus, siseviimistlus, rem.tööd. 
25a kogemus. Tel 5045 560

• Väiksem ehitusfirma teeb 
kõiki ehitustöid.  Korterite, 
eramute, äriruumide remont- ja 
ehitustööd. Tel 5349 1627

• Sisetööd, põrandate ja seinte 
ehitus, plaatimine. Tel 5552 8487

• 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

•  Te o s t a m e  a l u m i i n i u m i , 
roostevaba terase ja musta metalli 
keevitustöid. Tel 5566 7202

• Teostame teemantpuurimise 
ja teemantlõikamise teenust 
üle Eesti. Hinnad sõltuvad objekti 
suurusest ja asukohast. Küsi 
kindlasti hinnapakkumist.Tel 
5169 274 ja epost: otsir1983@
hotmail.com

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

• 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

PEHME MÖÖBLI 
RIIDEVAHETUS JA REMONT. 

Veo võimalus. 
Tel 32 278 22, 5061 547

TEENUSED •  P u k s i i r a b i .  Ve o t e e n u s e d . 
Autoabi. Sõiduautode diagnostika 
ja remont. Visa Transport OÜ. Tel 52 
06 306, www.puksiir.eu

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

•  A u t o k l a a s i d e  m ü ü k  j a 
paigaldus. Tel 325 5505

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 53324749

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• San.tehnilised- ja torutööd. Tel 
5157 386  

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd ja plaatimine, vanade 
ahjude, pliitide, kaminate jne 
katmine keraamiliste plaatidega. 
Tel 5606 9271

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Ahjud, pliidid, kaminad, 
antiikkrohv. Tel 5552 8487, Vaiko

• Ahjud, kaminad, pliidid, müürid, 
korstnad. Tel 5047 459

• Saasu Ehitus OÜ teeb  välikööke, 
välikaminaid, maakivitöid. 
L i s a k s  t e e m e  e r i n e v a i d 
üldehitus- ja viimistlustöid. 
Tel 5291 288,  5175 181. saasu.
ehitus@gmail.com, www.saasu.
ee

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Kõnniteede paigaldamine ja 
muud ehituse-remonditööd 
õues. Tel 5606 9271

• Pakume vee-, kanalisatsiooni, 
m a h u t i t e ,  s e p t i k u t e  j a 
gaasitorustiku paigaldust, 
hooldust, remonti. Pakume 
k a  k a e v e t ö i d .  Te o s t a m e 
k e e v i t u s t ö i d :  e r i n e v a d 
rauatööd mustast ja rv metallist, 
rõdupiirded, ka poleeritud rv 
torust. Nimativ OÜ 5348 7973

•  S a l v k a e v u d e  k a e v a m i n e , 
puhastamine ja remont. Tel 5574 
792

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

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel 5535 938

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

•  O s u t a n  t e e n u s t 
kaubaveobussiga. Tel 554 6353

• Kolimine ja transportteenus. 
Suur kaubik. Tel 5552 8487

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

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

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana tõstevõime 
5,4 tonni). 0,85 €/km. Tel 5682 
7009

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

• Transporditeenus  multi l i ft 
kalluriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 
324 5761

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• 8 reisijale transporditeenus. 
Eesti-, Euroopa-, ürituste jne 
sõidud. Buss Opel Vivaro 2009. a 
pika kerega (korralik pakiruum). 
Tel 55614 554 oyplanet@gmail.
com

• Teostame  transporttöid üle 
Eesti ja ka Skandinaavias mahuka 
kaubikuga Fiat Ducato (pikkus 3,5 
m, laius 1,85 m ja kõrgus 1,8 m). 
Kandevõime 2 tonni. Võimalik 
ka haagise kasutamine. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5196 2928 www.
energyhus.com

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

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

• Rakkekaevude puhastamine ja 
remont. Tel 5574 792

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Feka-Ekspress 
OÜ Tel 5194 4298

•  T V- a n t e n n i d ,  d i g i - ,  S AT-
T V k o m p l e k t i d .  M ü ü k 
(liisingu võimalus). Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii .  Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• TV- ja sat.süsteemide müük, 
paigaldus. 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 Tsentrumi 
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

•  Naiskings epp Rägavere 20 
(Kungla tn nurgal) ootab teid E, T ja 
N 7.30 – 15, K 11-18

• Korteriühistute juhtimine, 
haldusteenus, raamatupidamine. 
Tel 5347 8168

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

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

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

• Juubelite ja pidude korraldus. 
Tel 5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

KASUTATUD 
SUVEREHVID

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega

eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 95.km

Tel 5568 4683

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus. 

Tel 322 5233
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* 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

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Interno Ehitus OÜ

• Üldehitustööd
• Fassaaditööd
• Korteri remonditööd

5026012
internoehitus@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* 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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

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

SOLVERING OÜ

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

* 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
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www.kuulutaja.ee

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

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5211 235

• 2 väikest koera vajavad kodu. 
Isased, umbes 10aastased. Tel 
53429049

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa soodsa hinnaga talusealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 5354 
3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel 5351 7414 või 51 962 628

• Müüa porgandit, peeti. Tel 5192 
7065

• Müüa noored uted, lambaliha. 
Tel 5143 787

• Firma ostab metsamaterjali. Tel 
5365 3504

• Ostame kasvavat metsa ja 
raieõigust. Tel 5365 3504

METS

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

• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa ehituslikku saematerjali 
n i n g  t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel 5282 268

EHITUS

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid ja kaminapuid 
(erinevad puuliigid, pikkused). 
Kohaletoomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivad küttepuud (33- ja 
50cm, 40 € m3). Väikese koguse (2 
m3) transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5218 234
•  M ü ü a  b r i k e t t i  j a  s ü t t 
kohaletoomisega. Tel 503 2269

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

• Müüa küttepuid (kask, lepp ja 
metsakuiv). Hind 32 €/ruum. Tel 
5365 3504

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

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud. 
Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5148 848

• Müüa kuivad lauajäägid 10-25 cm 
40 l võrkkottides 1.60 €/kott.Rakvere 
piires transport tasuta. Tel 5905 3279

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5043 326

• Ostame 3m küttepuud. Tel 365 
3504

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%

KODU
• Teostame remondi- ja ehitustöid. 
Plaatimine, tapeetimine ja muud 
maalritööd. Tel 5187 979

• Teostame san.tehnilisi töid. Tel 
5187 979

• Müüa iPhone 5, valge, ametlikult 
võrguvaba, tütarlapse kasutatud, 
k a r p,  p a b e r i d ,  l i s av a r u s t u s, 
uueväärne - hind 265 €. Tel 5196 
1234

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

•  Mü ü a  k o r ra l i k  l a ht i k ä i d av 
elutoadiivan (2-kohaline). Hästi 
hoitud. Hind supersoodne. Tel 
5079 984

• Müüa lahtikäiv kastiga diivan ja 
keraamilised plaadid (25x33). Tel 
5330 5742

•  Müüa Pione er-pliidi  ke st , 
radiaatorid ja tsirkulatsioonipump. 
Tel 5556 9070

• Müüa odavalt uus Itaalia veepump 
Nocci. Tel 5386 9012

• Müüa omavalmistatud uus 
lintlihvija, lindi kiirus 23,3 m/s 
ja tugeva konstruktsiooniga 
puidutreipink .  L isaks  käi 
treipeitlite teritamiseks, lihvketas 
puidu lihvimiseks. Tel 5359 1916

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega (3x4; 3x6, 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga). Hind 
alates 375 €. Tel 5673 0411

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

• Ostan vanu vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan sepaalasi, sepa kruustangid, 
puurpingi kruustangid, ääsi. Tel 
5558 3686

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

• 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 soovitud 
hinna. Alati aus asjaajamine ja 
aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

• Ostan Pioneer-pliidi küttekeha. 
Tel 5844 7898

• Ostan vanu postkaarte, fotosid, 
L a n g e b r a u n i  t o i d u n õ u s i d , 
hõbelusikaid, maale. Samuti võib 
ka muud vanakraami pakkuda. Tel 
5665 5551

• Koguja ostab Vene kopikaid, 
t s a a r i a e g s e i d  m ü n t e ,  S a ks a 
j a  t s a a r i a e g s e t  p a b e r r a h a , 
n õ u k o g u d e a e g s e i d  m ä r k e , 
medaleid, ordeneid. Tulen ise 
kohale, aus kaup ja raha kohe kätte! 
Tel 5590 6683

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

• Ostan heas säilivuses Eesti krooni 
paberraha .  Hind Eesti  Panga 
kurss+10%. Tel 5043 349

• Ostan igasugust vana kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790

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

•  O s t a m e  h õ b e d a t  ja  ku l d a 
igasugusel kujul. Kuld alates 17 €/
gr. Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. 
Tel 32 405 42

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

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

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

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

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

VANAVARA

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

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

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

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

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

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

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

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

paberraha, sõjatemaatika 
(kiivrid, mõõgad, pandlad, 

vormid) jpm. 
Valikuliselt ostame ka 

nõukogudeaegset kraami. 
Tühjendusostud majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 

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

TUTVUS
• 40a mees kindla elu ja sissetulekuga 
tutvub naisega. Sobivad kõik suhted 
ning kooselu võimalus, võib olla 
lastega. Palun SMS 5356 0064

• Tähelepanu pikemat kasvu Härra 
Õige aastates 65+. Ootan sind, et 
kevad ja suvi huvitavalt sisustada, 
sobivusel kauemakski. Olen 65+ 
162/58 Lääne-Virumaa keskjoonest 
põhja pool elav naine. KOOD 02

• Olen 49aastane vaba ja vallaline 
naine. Soovin tutvuda 70aastase 
mehega. Tel 5558 4435

• Jurist tel: GSM: +372 50 34 352

TEATED

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

www.kuulutaja.ee

ANDERI ÄRI

Rakveres, Pikk 6

kasutatud mööbel 
ja sisustus

E-R 10-17

L 10-14

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE. 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

• NAISTEPÄEVA LAAT Rakvere 
Spordihallis 7.03 kell 9-16. 
Pakume tasuta kooki (pakkumine 
kehtib, kuni kooki jätkub). 
Tule kogu perega. Lisainfo ja 
registreerimine: tulelaadale@
gmail.com või tel 5608 5196

• Naistepäeva laadal Rakvere 
spordihallis 7.03 kell 9-16 müügil 
kevadised käekotid hinnaga vaid 
10 € ja koolilõpukleidid Itaaliast 
hinnaga kuni 45 €

• Pilatese treeningud Rakvere 
spordihallis pühapäeviti 14.30-
15.30, Kunda spordikompleksis 
kolmapäeviti 18.30-19.30. Tel 
5341 9372

• Müüa jahipüss Austria kaliiber 
S.R 20 N.R 222 (5,7) optiline sihik 
punatäpp 3x9x56 ostja loaga või 
vahetada sõiduauto vastu. Kiire! Tel 
5386 6881

• Müüa kuuldeaparaadid. Hind 25 
€. Tel 5013 393

• Müüa generaator (37 kW) koos 
jõuülekandemehhanismiga. Kunagi 
kuulunud kraanale. Tel 5384 8204

• Ostan vanametalli, vanu sõidu- ja 
veoautosid. Transport ja vajadusel 
lõikamine meie poolt.Töötame iga 
päev 5679 7793

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Valus on mõelda, et Sind enam pole
 ja iial Sa meie juurde ei tule.

Südamlik kaastunne omastele kalli 

TIIU SAHKURI 

kaotuse puhul. 

Perek. Krüger

Avaldame kaastunnet Jaanusele, 
Urmasele ja Merlele 

EMA

kaotuse puhul. 

Hannes ja Leino

Päike kullaku Su kalmu, 
kuu ja tähed valvaku.

MART TEDER 

Mälestavad tema 
5. surma-aastapäeval 

abikaasa ja poeg

Südamlik kaastunne tütrele ja 
lapselapsele ema ja vanaema 

TIIU KESKÜLL’

kaotuse puhul.

Majanaabrid leinavad koos 
perega.

Piiri 8a maja elanikud

Mälestame unustamatult kallist 
isa ja vanaisa      

ENNU ARU 

 29.06.1944 - 03.03.2000                                                                               
15. surma-aastapäeval.                                                                                        

Elika ja Elgar peredega

Tublile, armastavale
Tiiule on aeg

ootamatult seisma jäänud.

Avaldame kaastunnet Annemaile 
ema, ämma, vanaema surma 

puhul.

Valja, Kustav ja lapsed
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Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee 
http://virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017
selgitus Virumaa varjupaigale

Matu on Sonda vallast oma-
niku surma tõttu varjupaika 
sattunud emane sõbralik 
koer. Kasvult keskmine, ilu-
sa pruunika kasukaga, ning 
harjunud olema õuekoer. 
Saanud kõik vajalikud vakt-
sineerimised ja mikrokiibi. 

Katu on Sonda vallast oma-
niku surma tõttu varjupaika 
sattunud emane sõbralik 
väike koerake. Elanud eel-
nevalt nii toas kui ka ilusa-
mate ilmadega õues. Sobib 
nii majapidamisse kui ka 
korterisse. Saanud kõik vaja-
likud vaktsineerimised ning 
mikrokiibi. 

Poiss on Sonda vallast oma-
niku surma tõttu varjupaika 
sattunud isane sõbralik väi-
ke valge koer. Väga hea ise-
loomuga, oskab puhtust pi-
dada ning sobib ideaalselt 
eakamale inimesele seltsili-
seks. Saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning mik-
rokiibi. 

Fira on noor emane koer, 
kes on leitud 13.02.15 Rak-
vere linnast Lõõtspilli tänav 
2. Iseloomult on Fira väga 
sõbralik, ning hakkab ka ju-
ba ilusti rihma otsas käima. 
Sobib ka lastega ning teiste 
loomadega. On ka saanud 
vajalikud vaktsineerimised 
ning mikrokiibi.

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510
5162 473

Sõmeru hall - 03.03.15 Sõ-
meru alevikust lasteaia juu-
rest leitud hall kass.

Sõmeru must - 03.03.15 Sõ-
meru alevikust lasteaia juu-
rest leitud mustavalge kirju 
kass.

Juhan on Järva Jaani vallast 
Jalgsema külast leitud sõb-
ralik isane noorem koer. So-
bib hästi maakoju, kus palju 
ruumi et ringi joosta ja so-
bib ka majavalvuriks, sest 
on ilusa valju häälega ja 
suuremat sorti kutsa. Saa-
nud vajalikud vaktsineeri-
mised ja mikrokiibi. 

Paide must - 02.03.15 paide 
linnast karja tänav 12 leitud 
isane kass.

Paide kirju - 02.03.15 Paide 
linnast Aiavilja 13 leitud 
emane kass.

Vurri on 13.02.15a. leitud 
Paide vallast Sargvere mõisa 
juurest leitud isane kass. 
Vurri on umbes 6 kuuna, 
hea iseloomuga, ning saa-
nud vajalikud vaktsineeri-
mised, mikrokiibi ning kast-
reeritud.

Erich Meerja sündis 7. jaa-
nuaril 1931 Virumaal Paasve-
re vallas Salutaguse külas. Ju-
ba varases nooruses tundis 
see tumedasilmne ja tasase 
jutuga poiss huvi luule vastu. 

Noorpõlvest ja luulest
Eelkõige paelusid teda aga 
luuletaja Henrik Visnapuu 
looduslüürika ning Juhan Lii-
vi isamaaline luule.
Pärast Laekvere Mittetäieliku 
Keskkooli lõpetamist 1946. 
aastal jätkas ta haridusteed 
Väike-Maarja ja Rakvere 
Keskkoolis ning seejärel Vil-
jandi Kultuurharidustöö koo-
lis, kus ta kuulas loenguid 
mittestatsionaarselt. Selles 
koolis õppides kasvas noor-
mehe luulehuvi veelgi. Ta 
unistas luuletaja elukutsest.
Lisaks luuleloomingule tege-
les Meerja koduloo uurimise-
ga ja töötas pärast kooli lõpe-
tamist pikka aega Väi-
ke-Maarja raamatukogu ju-
hatajana.
Andeka sõnasepana oli Erich 
Meerja jaoks väga tähtis 
mõista luulet sügavuti. Sisse-
poole elava hingeeluga me-
hena ja samas nii tundelise 
loodusromantikuna ei soovi-
nudki ta enamat kui vaid luua 
täiuslikku luulekeelt. Oma 
esimeste luulekogude ainesti-
ku sai Meerja Väike-Maarja ja 
selle ümbruse pärimuskul-
tuuri ja maalilise ümbrusega 
tutvudes ja tuntumaid paiku 
fotodele jäädvustades.

Naljatledes luulelinnust
Tema esimest luulekogu peal-
kirjaga „Tagasivaade“ iseloo-
mustas nooruslik ja hingesta-
tud maailmavaade ja suur sü-
damevalu mahajäetud ning 

Tagasivaade luulelinnule ja rahvajuttudele:
Lugu luuletajast ja koduloouurijast Erich Meerjast
Väike-Maarja raamatuko-
gu pikaaegne juhataja, ko-
duloouurija ja luuletaja 
Erich Meerja oli üks arves-
tatavamaid Väike-Maarja 
ja selle lähiümbruse tund-
jaid.

Karin Hansson

räämas Eesti külade ning 
nende tuleviku pärast. 
Järgnesid luulekogud „Ilma-
vaatleja“, „Mäe kutse“ ja „Lii-
vakella helin“, mis olid keele-
kasutuselt juba kõrgem klass, 
sest see, millise austusega 
Erich Meerja emakeelde suh-
tus, kartmata samal ajal kasu-
tada sõnamänge, hämmastas 
paljusid kirjanduskriitikuid.
Oli tähelepanuväärne, et en-
ne luuletuste kirjapanemist 
töötas Meerja luuletustele ai-
nestiku leidmisega ja alles siis 
puudutas teda „luulelind“, 
nagu ta ise armastas tihti nal-
jatledes oma loomeprotsessi 
kirjeldada. Ta soovis väga, et 
lugeja ei loeks tema loomin-
gut mitte ainult luule pärast, 
värsid pidid hoolitsema ka 
hea sisetunde eest.
Saades inspiratsiooni Henrik 
Visnapuu loodus- ja olustiku-
luulest, ei kahelnud ta kuna-
gi, et tema luuletustele ei lei-
du lugejaid. 
Erilist tähelepanu pööras 
Meerja lasteluulele. Tema 
koostatud „Võlukataloog“ 
teenis kaua aega kõiki laste-
raamatukogusid ja tutvustas 
nooremale lugejaskonnale 
tuntumaid ning armastatu-
maid eesti autoreid. 

Koduloost ja
rahvanaljanditest
Paljud tema luuletustest olid 
pühendatud Väike-Maarjale, 
lastele, raamatutele ja raama-
tukogudele, mille töötajate 
tänuväärset tööd Meerja väga 
kõrgelt kuni elu lõpuni hin-

das.
Taasiseseisvumise järel hak-
kas Meerja suuremat huvi 
tundma kohaliku rahvapäri-
muse ja rahvajuttude vastu. 
Neid kogudes ja töödeldes 
mõistis ta peagi, et seda rik-
kaliku pärandit, mida Väi-
ke-Maarja ümbrus oma loo-
dusega inimestele pakkus, oli 
vaja kindlasti kuidagi jääd-
vustada.
1992. aastast alates pidas ta 
mitmeid vestlusi kohalikke 
rahvaluuleuurijate, muuseu-
mitöötajate ja külaraamatu-
kogudega, et koostada uuri-
musi Väike-Maarjaga seotud 
koduloolistest rahvajuttudest 
ja panna kirja inimeste mä-
lestusi. Neid uurimusi sai 
kokku üsna mitme kausta ja-
gu, teiste hulgas ka inimeste 
meenutuslugusid, uskumusi, 
ajaleheväljalõikeid ja kohalik-
ke rahva seas liikunud lühike-
si naljapalu.
Sellised väikesed humoorikad 
lugemispalad pakkusid lõbu 
paljudel kirjandus- ja lugemi-
sõhtutel, mida Erich Meerja 
sagedasti nii raamatukogus 
kui kodus paljudele külaliste-
le korraldas ja seda mitte ku-
nagi ilma põhjuseta.
Meerja pidas tähtsaks, et las-
tele tuli raamatuid tutvustada 
maast madalast ning kõige 
parem viis seda teha oli paja-
tada kuulajatele kohalikke 
rahvajutte ja nalju ning luule-
tusi, mis rääkisid vanadest 
aegadest, kuid olid samas ka 
humoorikad ja õpetliku sisu-
ga. Toetudes Mattias Johann 

Eiseni koostatud raamatutele 
„Eesti rahvanaljandid“ ja 
„Esivanemate varandus“, sei-
sis Meerja kogu elu hea selle 
eest, et murdepärane keel säi-
liks sellisel kujul, nagu seda 
vanasti kasutati ja igapäeva-
selt räägiti.

Panus
folkloori uurimisse
Erich Meerja oli jõuline põh-
jaeesti murdekeele säilimise 
eestseisja. Huvitudes kohali-
kust folkloorist, looduse ise-
ärasustest ja rahvapärimus-
test, püüdis ta välja selgitada, 
kes oli kes põhjaeestlaste fol-
klooris. 
Ainestiku selle mahuka töö 
tegemiseks sai ta Jakob Kõrvi, 
Jakob Tamme, Juhan Kunderi 
ja August Kitzbergi  imemuin-
asjuttude töötlustest. Kunderi 
muinasjuttu „Ahjualune“ ja 
Jakob Tamme värssmuinas-
juttu „Kratt mustal sokul“ pi-
das Meerja vaieldamatult pa-
rimaks stiilipuhta rahvaloo-
mingu näideteks, samuti 
mõistujuttu Ebavere mäe all 
asuvast muistsest linnast. 
Uurimust koostades ja ajale-
heväljalõikeid hoolikalt säili-
tades koostas Meerja oma uu-
rimustöödest täieliku kodu-
lookartoteegi, kus oli hoiul 
enam kui 1700 kaarti märk-
mete ja tähelepanekutega 
Väike-Maarjaga seotud muis-
tenditest, rahvajuttudest, nal-
janditest, tema enda kirjuta-
tud luuletustest ning paigaga 
seotud tuntud ja kuulsatest 
inimestest.
Selline rikkalik panus tegi 
Erich Meerjast värvikaima, 
hingestatuima ja oma tööle 
täielikult pühendunud isiksu-
se Virumaa kirjandusloos nii 
luuletaja kui koduloouurija-
na, keda tulevased põlved 
jäävad veel kauaks hea sõna-
ga meenutama. 
Erich Meerja lahkus meie 
hulgast 13. juunil 2005. aastal. 
Väike-Maarja muuseum säili-
tab tänase päevani tema esi-
mesi luuletusi ja üsna mahu-
kat fotokogu kohalikust elu-
olust.

Eduard Vilde 150. sünniaasta-
päeval, 4. märtsil andis 
Eduard Vilde nimelise kirjan-
dusauhinna zhürii esimees 
Vinni vallavanem Toomas 
Väinaste preemia laureaat 
Toomas Vindile üle Vilde en-
da kodus Tallinnas Kadriorus 
Vilde Muuseumis. 
Zhürii otsusega pälvis Too-
mas Vint kirjandusauhinna 
raamatu „Mõned kummali-
sed naised“ eest.
Vinni vallavanem Toomas 
Väinaste ütles, et tal on Vilde 
kirjandusauhinna zhürii esi-
mehena suur au anda üle 
Eduard Vilde nimelist Vinni 

Foto: Hilje Pakkanen

Kuulamas Erich Meerja luulet. Foto: Väike-Maarja vallaveeb

Vilde kirjandusauhind anti üle Vilde enda kodus

Eduard Vilde kirjandusauhin-
naga tunnustatakse möödu-
nud aasta parimat Vilde tra-
ditsioone järgivat kirjandus-

likku teost. Vilde preemia on 
Vinni valla lugejate preemia. 
Vilde kirjandusauhind on 
Eesti kõige vanem järjepide-
valt välja antav kirjandusau-
hind. Tänavune auhind on 
järjekorras 51. Auhind asutati 
Vilde 100. sünniaastapäevaks 
1965. aastal E. Vilde nim. kol-
hoosi poolt. 
Üle 20 aasta on auhinda välja 
andnud Vinni vald. Auhinna 
suurus on 640 eurot.

Hilje Pakkanen, 
Vinni valla

avalike suhete nõunik

valla kirjandusauhinda suure 
klassiku Eduard Vilde enda 
kodus ja veel tema enda sün-
niaastapäeval. 

Toomas Väinaste ja Toomas Vint Vilde muuseumis.
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MÕNE REAGA

ESIKOLMIK

Kadrina Saunaklubi korraldas 
väiketootjate õllede degus-
teerimise teist korda. Ega pal-
jut rohkemat polekski võima-
lik, sest valdavalt avasid Eesti 
väikesed pruulikojad uksed 
2013. aasta lõpus ja 2014. aas-
ta jooksul.
Kadina Saunaklubi president 
Ülo Kais on ise birofiil – ta 
kollektsioneerib kõikvõima-
likku õllenodi ja teab sealhul-
gas Eesti väikestest ametlikest 
õllepruulikodadest lõpmatult 
palju - ning seepärast on ka 
üsna loomulik, et just see 
seltsing degusteerimise kor-
raldamise enda õlule võttis. 
Teadaolevalt on tegemist kõi-
ge suurema ja võib olla ka 
kõige objektiivsema väikeõl-
lede degusteerimisega: toot-
jad isekeskis on küll oma õlut 
maitsnud-hinnanud, kuid 
Kadrinasse kogunenud selts-
kond esindas n-ö laia tarbijat. 
Õllesid hindas 37 inimest, 
kelle hulgas olid näiteks Soo-
me Õlleliidu juht Heikki 
Kähkönen ja Moldova suur-
saadik Victor Guzun, loomuli-
kult pea kogu KSK liikmes-
kond (sealhulgas Riigikogus-
se kandideerinud poliitikud) 
ja täiesti tavalised ilmakoda-
nikud, kellest mõnele oli see 
üldse esimest korda väike-
tootjate õlut proovida.

Vormsi topeltvõit
Konkurss „Kadrina hää õlu 
2015“ oli jagatud kahte järku 
– kergete ning raskete õllede 
klass. Esimeses oli osalejaid 8, 
teises 7, kusjuures klassisise-
selt võis tootja omal äranäge-
misel esitada konkursile vaid 
ühe õlle.
Mõlemad esikohad läksid 
Vormsi kaubamärki kandvale 
õllele – kergete õllede kate-
goorias võidutses Lonks Päi-
kest, raskete hulgas Tammine 
Õlu.
Võiduõllede pruulija Arkadi 
Tammik tunnistas, et võit 
mõlemas kategoorias oli talle 
suur ja meeldiv üllatus, kuid 
tõdes samas, et eks kvaliteedi 
ja hea maitse nimel ole ka kõ-
vasti vaeva nähtud.
Vormsi kaubamärgi all müü-
davat õlut pruulib Tammikule 

Kadrinas selgitati välja 
Eesti parimad õlled
Masstootmisega ei saa kui-
dagi valmistada väga häid 
õllesid, kinnitavad asja-
tundjad, ja seepärast luge-
gem antud pealkiri õigeks. 
Möödunud laupäeval de-
gusteeris ligi 40 inimest 
Kadrinas Eesti väikeõlle-
tootjate toodangut ning pa-
rimaks osutusid kaks 
Vormsi kaubamärki kand-
vat rüübet.

Aivar Ojaperv

kuuluv ettevõte Metsamees 
OÜ, mille asukohaks on re-
gistreeritud küll Vormsi saar, 
kuid füüsiliselt valmivad õlled 
hoopis Järvamaal Koerus. Esi-
mese n-ö ametliku õlle tõi 
Tammik turule umbes aasta 
tagasi, kuigi testpruule ja põl-
ve otsas valminud käsitöö-
pruule tegi ta juba varem.
Tammik on õllevalmistamise 
kunsti õppinud ja ennast 
täiendanud näiteks Austrias. 
Samast riigist on pärit ka te-
ma väiketehase sisseseade. 
“Eesti tarbija kannatus sai lõ-
puks otsa, kaua sa seda “kraa-
nivett” ikka jood,” rääkis ta 
Kuulutajale 2013. aasta lõpus, 
kui tema Koerus asuva pru-
ulikoja tankides mulksus pa-
rajasti esimene müügilettide-
le jõudnud õlu.
“Hea õlu peab olema tasakaa-

lus, kuid kindlasti peab sel 
olema isikupära,“ kinnitas ta. 
„Mis puutub retseptidesse, 
siis esimesed teadmised sain 
internetist, kuid nüüd kirju-
tan kõik retseptid ise. Mu vai-
musilmas valmib kõigepealt 
õlu ise – tean, milline peab 
tulema maitse, värv, vaht. Ai-
nuke, mida mõttesse paiguta-
da ei anna, on lõhn. Seejärel 
hakkan n-ö tagurpidi tagasi 
minema, panen kirja, mida ja 
kui palju on soovitud tingi-
muste täitmiseks vaja.”
Aasta jooksul töötas Tammik 
välja ja saatis müüki viis põ-
hisortimenti kuuluvat õlut, li-
saks veel teist sama palju pi-
loot- ja katsepartiid ning eri-
tellimusõllesid. Konkursile 
esitatud Tammine Õlu on ol-
nud juba mõnda aega tarbi-
jaile kättesaadav, kuid Lonks 
Päikest oli Kadrinas sisuliselt 
esmaesitlusel.
Esimesel korral degusteerimi-
se võitnud Õllenaut OÜ Lu-

melausuja kannab oma etike-
til uhkelt ka vastavat märget, 
nüüd on see võimalus ka 
Vormsi võiduõlledel.

Igast poest ei saagi
Kuigi viimasel ajal on väi-
kepruulide õlled jõudnud ka 
Rakvere kaubanduskeskuste 
lettidele, peab tunnistama, et 
Vormsi õllesid sealt ei leia. 
Põhjus on asjaolus, et ettevõt-
te toodang on mahult väike ja 
Arkadi Tammik ei peagi suur-
te turgude vallutamist täht-
saks, vaid keskendub pigem 
kvaliteedile.
Vormsi õlu on saadaval näi-
teks Tallinnas Stockmani kau-
bamajas, SIP Shopis Telliskivi 
tänaval ning Tartus Gambri-
niuse õllepoes Rüütli tänaval. 
Samadest müügikohtadest 
leiab ka teisi väiketootjate õl-
lesid – näiteks Raasiku Õllete-
hase ja Õllevõlur OÜ toodan-
gut pole samuti võimalik Rak-
verest osta.

Kategooria „Kerged õlled“
1. koht - Vormsi Lonks Päikest 5,7 %, Metsamees OÜ

2. koht - Verner Märzen 5,5 %, Raasiku Õlletehas

3. koht - 32. August 4,2 %, Lehe Pruulikoda

Kategooria „Rasked õlled“ (kangus üle 6%) 

1. koht - Vormsi Tammine Õlu 9,0 %, Metsamees OÜ

2. koht - Aus Karu Tuleb 7,5 %, Lehe Pruulikoda

3. koht - Jää Vabaks 7,2 %, Õllevõlur OÜArkadi Tammik oma Koerus 
asuvas pruulikojas. Foto: arhiiv

Viie Lääne-Virumaa kooli õpilased
osalesid keskkonnahariduse projektis
Viie Lääne-Virumaa kooli õpilased osalesid keskkonnahari-
duse projektis, mille eesmärk on suurendada koolipere kesk-
konnaalaseid teadmiseid ning tutvustada õpilastele pakendi-
te taaskasutusse suunamise tähtust. 
Eesti Pandipakend alustas sel õppeaastal keskkonnahariduse 
projekti kolmanda etapiga, mille tarbeks koostati koolidele 
põhjalik riiklikku õppekava toetav õppekomplekt. Lääne-Vi-
rumaa koolide õpetajad on tänaseks õppematerjalide toel lä-
bi viinud 12 keskkonnatundi, millest võttis osa 158 õpilast. 
Kõige rohkem keskkonnatunde toimus Rakvere Gümnaasiu-
mis ja Kiltsi Põhikoolis (3 tundi). Lisaks osalesid projektis 
veel Vaeküla Kool, Tamsalu Gümnaasium ja Lasila Põhikool.
Õpilaste harimine on osa Eesti Pandipakendi poolt 2012. aas-
tal algatatud haridusprojektist, mille raames selgitatakse 
noortele keskkonnahoiu olulisust. Sel aastal koostati õpetaja-
tele koostöös näitleja Ott Sepaga õppevideod ja põhjalikud 
materjalid, mis lihtsustavad pandipakendite taaskasutamise 
teema käsitlemist koolitundides.
„Laste keskkonnaharidusse panustamine on meie jaoks prio-
riteet. Usume, et see on parim võimalus kasvatada keskkon-
nateadlikke ning puhast loodust ja elukeskkonda väärtusta-
vaid inimesi. Meil on väga hea meel, et mõne kuu jooksul on 
tublid õpetajad üle Eesti jõudnud niivõrd olulisi teadmisi ja-
gada rohkem kui 4000 lapsele,“ ütles Eesti Pandipakendi te-
gevjuht Rauno Raal.
Projekti raames on Eesti Pandipakend välja saatnud 220 tasu-
ta õppekomplekti 135 haridusasutusele üle Eesti. Seni on läbi 
viidud 288 õppetundi, kus on osalenud 4100 õpilast.
Raali sõnul jätkab Eesti Pandipakend haridusprojektiga ka 
järgmisel õppeaastal, sest laste keskkonnateadlikkuse suu-
rendamine ei ole ühekordne tegevus, vaid  järjepidev prot-
sess, mis nõuab pühendumist: „Järgmisel õppeaastal looda-
me haridusprojektiga jätkata lasteaedades. Selles vanuses ki-
puvad välja kujunema ja kinnistuma lapse käitumisharjumu-
sed, mistõttu on oluline alustada taaskasutamist ja loodus-
hoidu puudutavate teemadega juba enne tema kooli mine-
mist.“ 
Koolid saavad õppekomplekte tellida ka praegu. Selleks tuleb 
vaid Eesti Pandipakendiga ühendust võtta aadressil info@
eestipandipakend.ee. Õppematerjalide kodulehekülg koos 
videotega asub aadressil: www.eestipandipakend.ee/oppe-
materjalid. 

Kuulutaja

Rakvere Gümnaasiumi lapsed said keskkonnaalaseid
teadmisi. Foto: erakogu
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Eesti käsipalli meistriliigas sai 
SK Tapa valusa kaotuse, kui 
jäi võõrsil alla oma lähikon-
kurent Audentesele 25:28. Au-
dentes kerkis selle võiduga 
Tapast mööda kuuendaks. 
Voor varem kaotas Tapa ko-
duväljakul ka teisele lähimale 
konkurendile Valga Kävalile 
24:25 ja nüüd võib play offi 
pääsemine osutuda juba ras-

keks. Siiski seisab veel ees 
mäng Arukülaga, kust reaal-
selt on punktilisa teenida või-
malik ja tõusta tagasi kuuen-
daks.
Tapa juhendaja Elmu Koppel-
mann käsipalliliidu pressitee-
nistusele: „Vastane oli meist 
rohkem motiveeritud, tegi vä-
hem tehnilist praaki ning hoi-
dis oma mängujoonisest kin-

ni. Samuti tegutses nende vä-
ravalukk paremini, kui meie 
omad. Audentes võitis teeni-
tult, aga ka meil olid omad 
võimalused. Kui saime män-
gu enda kätte ja vähendasime 
vahe paarile väravale, siis pa-
raku aitasid vastast mustad 
jõud.“ 
Tabeliseis: HC Kehra/Horizon 
Pulp&Paper 32 (18-st män-

gust), Põlva Serviti 30 (17), 
Viljandi HC 28 (17), HC Viim-
si/Tööriistamarket 22 (17), 
Valga Käval 11 (17), Audentes 
7 (18), SK Tapa 6 (18), Aruküla 
SK 4 (17) punkti. 

Aivar Ojaperv

Valgas toimunud 31. Eesti lin-
nade ja valdade talimängudel 
saavutas Rakvere linn üldar-
vestuses seitsmenda koha, 
suurte linnade (üle 10 000 
elaniku) hulgas oldi neljan-
dad. Osales ka Kunda, olles 
esindatud küll vaid juhtide 
mitmevõistlusel, ja sai 20. ko-
ha.
Valdade hulgas oli Kadrina 
12., Vinni 19., Tamsalu 20. ja 
Väike-Maarja 31. 
Rakvere linn pani võistkonna 
välja viiel alal: murdmaasuu-
satamises, mäesuusatamises, 
juhtide võistlusel, lauatenni-
ses ja meeste korvpallis. Pari-
maks kohaks jäi lauatennise 
võistkonna kolmas koht, 
võistkonnas mängisid Kristo 
Kauküla, Rynno Veidrik, He-
len Galkan, Georg Kokk ja 

Adelina Zulfukarova. 
Juhtide võistluses esindasid 
Rakvere linna linnapea Mih-
kel Juhkami ning linnavoliko-
gu esimees Toomas Varek. 
Rakvere linna korvpallimees-
kond saavutas tubli viienda 
koha. Meeskonna komplek-
teeris Rakvere Spordikooli 
treener Raivo Tribuntsov. 
Meeskonnas mängisid Tauri 
Meremaa, Lauri Mets, Kerdo 
Kullamäe, Asko Meiner, Siim 
Anderson, Kaarel Rink, Artur 
Kusnerov, Rainer Pastimäe, 
Sten Pobbul ja Taavi Veevo. 
Mäesuusatamises saavutasid 
Rakvere sportlased neljanda 
koha. Mäesuusatajate tiim 
koosnes Kert Karusest, Han-
nes Põldmaast, Rainer Milto-
pist, Raigo Pihost, Riina Män-
nikust, Helen Leuskast ja Hei-

ki Sammelist. 
Murdmaasuusatamises olid 
individuaaldistantsidel see-
kord väljas ainult kaks sport-
last. Naiste arvestuses saavu-
tas oma vanuseklassis II koha 
Õnnela Raudsepp. Rakvere oli 
esindatud ka naiste teatesuu-
satamises, kes saavutas kol-
manda koha. Naiste teate-
suusatamise võistkonnas 
sõitsid Elisabeth Eiche, 
Eva-Maria Saar ja Moona 
Aneth Vihlver, nende treener 
on Kelli Floren. 
12 koha (suurte valdade ar-
vestuses 10.) saanud Kadrina 
vald oli esindatud murdmaa-
suusatamises (12.), juhtide 
võistlusel ja lauatennises 
(18.). Kõige paremini läks neil 
aga mäesuusatamises, kus 
saavutati võistkondlik teine 

koht. Suurima panuse edusse 
andis perekond Kullerkupp: 
Lea oli N35+ vanuseklassis 
kolmas, Jaanus junior M16 
klassis teine ja Jaanus senior 
M40+ klassis kolmas. Piret 
Voogre sai N35+ klassis teise 
koha.
Vinni valla esindus koosnes 
murdmaasuusatajaist (19.), 
meeste korvpallivõistkonnast 
(23.-27.) ja maletajaist (15.). 
Tamsalu vallale tõid punkte 
murdmaasuusatajad (5.) ja 
meeskorvpallurid (12.); sa-
muti andisid mõlema nime-
tatud valla punktikontosse 
oma panuse juhid.
Väike-Maarja vald oli suusa-
tamises 32. ja meeste korv-
pallis 7.

Aivar Ojaperv

Tapa käsipallurid said valusa kaotuse

Valga võõrustas talimänge
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hoones, kus tegutseb vallava-
litsus.

Kuidas elab
hambaarst Eestis?
„Ma arvan, et meie ham-
baarstid elavad suhteliselt 
hästi,“ leidis dr Põldma. „Õn-
neks hakkavad arstid Soo-
mest tasapisi tagasi tulema. 
Arsti jaoks on areng väga täh-
tis, kuid Soomes satuvad nad 
sageli kaugemasse maapiir-
konda väikesesse praksisesse, 
kus tuleb täita väga kitsast 
töölõiku. Eestis ollakse inno-
vatiivsed, võimalusi on tegeli-
kult rohkem.“
„Ka meil Virudendis on kasu-
tusel väga hea tehnika: ham-
baravimikroskoop, luubid,“ 
jätkas ta.
„Soetasime Ettevõtluse Aren-
damise Sihtasutuse alustava 
ettevõtja stardi- ja kasvutoe-
tuse programmi abil digitaal-
se panoraamröntgenseadme 
ja digitaalsed intraoraalsed 
röntgenseadmed.“
Suurima valukohana tõi Kristi 
Põldma välja maapiirkonda-
de hambaarstide võrdlemisi 
kõrge keskmise vanuse, mis 
tähendab, et õige pea vähe-
neb ravi kättesaadavus. 
„Kahtlemata on meie kliiniku 
eeliseks see, et meil on noo-
red arstid, kolmekümnenda-
tes,“ rääkis Põldma.
„Pakume tööd viiele ham-

baarstile, Tapa hambaravi 
avamisega lisandub veel 2-3 
arsti.“
Virudent OÜ meeskond on 
rahvusvaheline. „Lisaks Eesti 
arstidele käib üks kirurg, dr 
Makarovs, meile Lätist,“ sel-
gitas Põldma. „Veel töötab 
meie juures abielupaar Uk-
rainast: Oleksandra Fedyna 
on hambaarst ja tema mees 
Viktor Fedyna hambakirurg ja 
proteesiarst.“
Keelebarjääri keegi pelgama 
aga ei pea, sest kui tohtril en-
dal mõni eestikeelne sõna 
puudu jääb, siis teda täien-
dab kakskeelne assistent.

Hammaste tervis pole 
eestlasele prioriteetne
Kahjuks ei doteeri riik täis-
kasvanute hambaravi. „Eks 
ma muidugi kuulen patsien-
tide käest, et küll on hamba-
ravi kallis,“ tunnistas dr Põld-
ma.
„Tegelikult võiksid ka pere-
arstid ja haiglad selgitada 
patsiendile, kui palju tema 
ravi tegelikult maksab ja kui 
palju sellest hüvitab Haige-
kassa, et ta näeks, kui palju 
konkreetne protseduur või 
teenus maksab. Siis ei võtaks 
inimene seda nii iseenesest-
mõistetavalt ja hindaks riigi 
poolt pakutavat teenust roh-
kem.“
Peale selle on doktor Põldma 

veendunud, et paljuski män-
givad rolli inimese suhtumi-
ne ja prioriteedid.
„Näiteks näen siin naisi, kes 
panustavad palju väljanäge-
misse: kunstküüned, juukse-
pikendused, päevitus jms, 
aga suud lahti tehes on näha, 
et hammastega on tõsised ja 
kaugele arenenud problee-
mid,“ selgitas arst.
Kui täiskasvanud inimene 
üldjuhul vastutab ise oma 
tervise eest, siis tegelikult 
tunneb dr Põldma suuremat 
muret laste hammaste pärast. 
„On kurb, kui toolile istub 
laps, kellel on hambad suuri 
auke täis. Sellisel juhul on ra-
viprotseduurid aeganõudva-
mad ning laps ei pruugi olla 
koostöövalmis,“ rääkis Põld-
ma.
„Selliseid olukordi on võima-
lik lihtsasti vältida. Haigekas-
sa tasub laste hambaravi kuni 
19. eluaastani. Kindlasti pole 
vaja oodata, kuni hammas-
tesse tekivad nähtavad augud 
või kui lapse hammas hakkab 
valutama. Lapsega tuleb käia 
hambaarsti juures regulaar-
selt umbes iga poole aasta ta-
gant.“
„Kõik algab vanematest ja ül-
disest tervisekäitumisest,“ li-
sas ta. „Kui vanemad hoolit-
sevad oma enda hammaste 
eest, siis see loob eeldused, et 
ka laps järgib eeskujusid.“

13. märtsil külastab Rakvere 
aeroobikastuudiot LNT 
Sport alternatiivravi tera-
peut Almer Jansu (pildil). 
Kavas on loeng „Emotsioo-
nid ja seedimine“.
Aeroobikastuudio omanik ja 
treener Merje Poom on juba 

Loeng emotsioonide
ja seedimise vahelisest seosest

mõnda aega pakkunud Rakvere inimestele lisaks füüsilisele 
koormusele ka vaimutoitu. „Inimene on kui tuulelipp oma 
emotsioonide meelevallas,“ ütles ta. „Lisaks mõistsin, et 
emotsioonid on seotud ka seedimisega, sest seedimine oma-
korda mõjutab füüsilist tervist. Almer Jansul on loeng emot-
sioonidest ja seedimisest. Peale selle on ta niivõrd inspireeriv 
inimene, et ei saanud jätta teda Rakverre kutsumata.“
Almer Jansu on öelnud, et kurbus on seotud kopsudega, alla-
surutud tunded jämesoolega, viha ja agressiivsus maksa ning 
sapiga. muretsemine ja stress nõrgestab aga magu. Pidev 
vingumine ja hädaldamine on märgiks hoopis sellest, et põrn 
ja pankreas ei viitsi tööd teha.
Merje Poom lubab, et töötoas tehakse palju praktilisi harju-
tusi ja saab näpunäiteid edaspidiseks. Lisaks võtab Almer 
Jansu kaasa ka gongid. „Olen tema gongide mängu varem 
kuulnud ja mul oli suur soov, et ta pakuks Rakvere inimestele 
seda võimalust,“ selgitas Poom. „Gongid on ideaalseks va-
hendiks vanadest käitumismustritest vabastamiseks.“

Katrin Kivi

Hammaste tervis näitab 
suhtumist enesesse
Viis aastat tagasi kolis noor 
hambaarst Kristi Põldma 
koos perega Tallinnast Sõ-
merule, kus võttis üle pen-
sionile jäänud tohtri kabi-
neti. Tänaseks on pere-
kond Põldma ettevõte Vi-
rudent OÜ oma kolme esin-
dusega kasvanud suuri-
maks hambapraksiseks 
Lääne-Virumaal.

Katrin Kivi

Esialgu kandis Põldmade pe-
reettevõte nime Sõmeru 
Hambaravi OÜ, hiljem muu-
deti nimi Virudent OÜks. Et-
tevõtte hambaravikabinetid 
asuvad Sõmerul ja Rakveres, 
märtsis-aprillis avatakse uk-
sed ka Tapal. 
„Täpset avamise kuupäeva on 
raske lubada, sest palju on 
nõudeid ja pabereid, mida 
täita ja kooskõlastada,“ rääkis 
dr Põldma.
„Küll aga paneme Tapal pat-
siente juba ootejärjekorda ja 
avamiskuupäeva selgumisel 
registreerime nad järjekor-
da.“ 
Uus esindus avatakse samas 
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8. ja 9. märts kell 16 ja 18:15
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

LOLL JA LOLLIM KAKKS

8. ja 9. märts kell 20:20
Märul

(Alla 16 a keelatud)

RÖÖV AMEERIKA
MOODI

8. märts kell 14
Draama

(Alla 12 a mittesoovitatav)

1944

Eragümnaasium on aastaid 
pakkunud gümnaasiumihari-
dust kunsti- ja disainisuunal 
ning koolis oli kaks selle eri-
ala õpetajat, kellele nüüd li-
sandus veel moedisaini õpe-
taja.
Katrin Virunurm on Rakveres 
sündinud ning siin oma lap-
sepõlve veetnud. Gümnaa-
siumi lõpetas ta aga Tallinnas, 
kuhu vanemad olid otsusta-
nud elama asuda. „Ma ei ar-
vanud, et ma kunagi veel siia 
tagasi tulen, aga praegu olen 
ma sellega väga rahul,“ kinni-
tas Virunurm. „Tallinn am-
mendas ennast, tahtsin väi-
kelinna, tagasi koju.“
„See on väga-väga tore, et ini-
mesed tahavad Rakveresse 
tagasi tulla, siia kodu luua. 
Eriti tore on see, kui nad taha-
vad oma teadmisi ja oskusi 
lastele edasi anda,“ kiitis ka 
eragümnaasiumi direktor An-
ne Nõgu.
Napilt oleks aga juhtunud, et 
tänasest moedisaini õpetajast 
oleks saanud hoopis jurist. 
Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
lõpetamise järel läks Viru-
nurm juurat õppima. „Ma 
olin küll kunstist ja moest ala-
ti huvitunud, aga ma tundsin 
ennast ebakindlalt, et kuidas 
ma nüüd lähen seda õppima 
ja kas ma saan sisse.“ Ülikoo-
lis selgus aga, et juura siiski ei 
olnud õige valik, ning Katrin 
Virunurm jättis kooli pooleli 
ja läks hoopis Iirimaale moe-
disaini õppima. See andis 
juurde kindlust ja usku en-
dasse ning Eestisse naastes 
asus ta õppima EKAs ja lõpe-
tas selle edukalt.
„Üks põhjuseid, miks ma 
kooli tööle tahtsin tulla, oli 

see, et ma tahan julgustada 
noori, kellel on huvi ja annet, 
jagada nendega oma teadmi-
si ja oskusi,“ rääkis Virunurm. 
Pärast EKA lõpetamist töötas 
Virunurm peamiselt visuaal-
se kujundajana, disainides 
näiteks kaupluste vaateak-
naid. „Eelmisel aastal sain 
aga aru, et ma olen kunstist, 
selle ilust ja võlust kaugene-
nud. Siis ma otsustasin saada 
õpetajaks ja läksin Tartusse 
pedagoogikat õppima.“
Eragümnaasiumi disainisuu-
na õppekavasse on seoses 
uue õpetaja tulekuga lisandu-
nud sellised kursused nagu 
„Ebatraditsiooniline ehe“, 
„Moejoonis“ ja „Kostüümi-
ajalugu“.
Anne Nõgu avaldas lootust, et 
lisaks otsesele kunstiharidu-
sele aitab kostüümiajaloo 
tundmine kujundada head 
maitset ja stiili. Lisaks on üks 
eesmärke seegi, et Rakvere 
erakooli lõpetajate edasiõp-
pimine ei jääks ebakindluse 
taha toppama. „Samas ei pea-

gi kunst kõigi nende jaoks 
saama elukutseks. See võib 
olla ka hobi või eluks kasulik 
oskus. Loomingulisus ja loo-
vus on igal alal kasulik,“ mär-
kis Virunurm.
Lisaks uutele ja huvitavatele 
ainetele kooli õppekavas pa-
kutakse ka täiskasvanutel või-
malust oma teadmiste paga-
sit täiendada. Alates 10. märt-
sist toimub eragümnaasiumis 
avalik kostüümiajaloo kursus. 
„Kui meil juba on selline res-
surss, siis miks seda ainult 
endale hoida,“ põhjendas 
Nõgu. Kursusel osalemiseks 
mingeid eeldusi ega eeltead-
misi vaja ei ole, piisab vaid 
huvist rõivaajaloo vastu. Kur-
sus hakkab toimuma teisi-
päeva õhtuti kell 18, kohtu-
misi on kavas kuus ja need 
kestavad poolteist tundi. 
„Kursuse raames vaatame 
kostüümiajalugu Vana-Egip-
tusest kuni 20. sajandi algu-
seni. See on ülevaatekursus, 
väga süvitsi pole esialgu plaa-
nis minna. Aga kui huvilisi 

Kostüümiajaloo kursus ootab huvilisiMemento Rakvere Ühing tähistab 
märtsiküüditamise aastapäeva
Küti vallast küüditatute mälestusplaadi avamisest Viru-Jaa-
gupi kirikus möödub 22. märtsil üks aasta, seda sündmust tä-
histatakse tseremooniaga kohapeal kell 12. Buss Rakverest 
Viru-Jaagupisse väljub kell 11.20 Tsentrumi taguselt platsilt ja 
toob pärast ürituse lõppu rahva tagasi. Kes tahab osaleda, 
saab kirja panna telefonil 32 27231. Üritusel osalemine on 
kõigile tasuta.
Mälestusküüditamise aastapäeva tähistamine algab 25. 
märtsil kell 11 leinakimpude asetamise ja küünalde süütami-
sega Okaskrooni juures. Kell 12 on mälestusjumalateenistus 
Rakvere Kolmainu kirikus ja kell 13 ühislõuna Katariina Keld-
ris. Buss viib inimesed bussijaama taguselt platsilt kell 10.30 
tammikusse, ootab kohapeal ning siis viib rahva kella 12ks ki-
rikusse. Vajalik on eelnev registreerimine ja osalustasu maks-
mine. Info tel 32 27231. Osalemistest teada anda hiljemalt 20. 
märtsil.
Juhatuse koosolekud toimuvad igakuiselt kuu esimesel es-
maspäeval algusega kell 11 pensioniameti saalis ja on avatud 
kõigile liikmetele. Kohapeal saab tasuda liikmemaksu. Kes 
kohale tulla ei saa, võib maksta ülekandega Eesti Ühispank 
a/a 10502001770005.

Juhatus

Eesti Energia
võtab praktikale üle 100 õppuri
Eesti Energia pakub sel kevadel ja suvel praktikavõimalust 
enam kui sajale kõrg- ja kutsekoolide õppurile. Kandideeri-
mine praktikale kestab 31. märtsini. 
Praktikakohti pakub Eesti Energia üle Eesti ning kõikides et-
tevõtte tegevusvaldkondades: põlevkivi kaevandamises, 
elektri, soojuse ja vedelkütuste tootmises, energia jaotamises 
ja müügis ning äriarenduse üksustes. Valdav osa praktika-
kohtadest asub Ida-Virumaal, kuhu on koondunud põlevki-
vitööstuse ettevõtted, ent kandideerida on võimalik ka Tallin-
nas ja Lõuna-Eestis asuvatele praktikakohtadele. 
Kõrgkoolidest ootab Eesti Energia praktikale eelkõige järg-
miste valdkondade õppureid: automaatika, ehitus, elektro- ja 
soojusenergeetika, geoloogia ja mäendus, IT, keemia ja kü-
tuste tehnoloogia, masinaehitus ja mehhatroonika, toote-
arendus, matemaatika, statistika ja majandus. Kutsekoolide 
õppuritest on oodatud eelkõige järgmistel erialadel õppijad: 
automaatik, elektrik, keemiaprotsesside operaator, keevitaja, 
mehhatroonik ja soojusseadmete käitaja. Praktikakohti pa-
kutakse ka teiste erialade õppuritele. 
Lisainfot praktikavõimalustest ja kandideerimisest saab Eesti 
Energia veebilehelt www.energia.ee/noored. Avaldusi prakti-
kakohtadele saab esitada 31. märtsini. 10. märtsil saab Eesti 
Energia praktikavõimaluste kohta lisainfot ka Tallinna Tehni-
kaülikoolis toimuvalt Võti Tulevikku karjäärimessilt. 
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Rakvere Eragümnaasiumis 
töötab alates käesolevast 
aastast Eesti Kunstiaka-
deemia moesuuna lõpeta-
nud Katrin Virunurm, kel-
le teadmisi ainult koolipe-
rele ei hoita. Järgmisel nä-
dalal alustab avalik kos-
tüümiajaloo kursus.

Maris Marko

jätkub, siis edaspidi võib pe-
rioode ka põhjalikumalt uuri-
da,“ lubas Virunurm. 
Kursusele saab registreeruda 
e-kirja teel, aadressil kauri-
kool@gmail.com. Osavõtuta-
su on 25 eurot.

Foto: erakoguKatrin Virunurm.
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Rakvere Teater
6.03. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe) ESIETEN-
DUS
6.03. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale v. maja
(lav. Üllar Saaremäe)
7.03. kl 19 3 õde v. maja (lav. Andres Noormets)
7.03. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kordemets)
10.03 kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe) 
11.03. kl 19 Lahuselu v. maja (lav.Kalju Komissarov)
12.03. kl 12 Buratino s.maja (lav. Üllar Saaremäe)
12.03. kl 19 Viimase öö õigus v. maja (lav. Raivo Trass)

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Ürituste algus kell 22
7. märtsil reserveeritud
14. märtsil ansambel Patune Pool, meeleolu hoiab üleval DJ 
Imre Mihhailov. Pilet 5 eurot

10 trummi
Reedel, 6. märtsil RäpiVärk- MC Lord, MC Azma, DJ Elri, DJ 
Masta Robusta. Tasuta
Laupäeval, 7. märtsil 10 trummi live - Number Ö +afterparty. 
Tasuta

Pensionäride klubi Hämarik
Pidu toimub 7. märtsil kell 13 Rakvere Rahvamajas

Biore Tervisestuudio
Since 2008 loodusravi, öko- ja rohupood Rakveres
Üritused märtsis
7. 03 Hiina meditsiini alused kell 11-14. Teemaks SÜDA kui 
ISAND
10. 03 ortopeediline jalalaba uuring, individuaalsed tallatoed
13. ja 20.03 kaaniravi
12. ja 19.03 tervisliku seisundi testimine
21. 03 Hiina meditsiini alused - kopsud ja jämesool kell 11-14
Seljaabi: Kiropraktiku vastuvõtt esmaspäeval ja kolmapäeval 
Biore Tervisestuudios Laada 3a, Rakveres. Reg. Tel 5017960 
www.biore.ee, www.tervisepood.biore.ee

Gustavi Maja
20. märtsil kell 18 toimub Metsamoori loeng: „Maagilised tai-
med meie looduses“. Reedel ja laupäeval võimalus teha bio-
resonants - diagnostikat. Vajalik eelnev registreerumine! Täp-
sem info ja registreerumine: www.gustavimaja.eu, tel +372 
553 5871, Ly

Rahulolupesa 
Esmaspäeviti kella 15.15st reiki praktik Merike Rihti Kuuse. 
Reiki, massaazh, (tervise)nõustamine. Küsi vabu aegu tel 
53029720. 
Teisipäeviti  Kundalini jooga. Kell 15.30 lastejooga, kell 16.45 
täiskasvanute I grupp ja 18.30 täiskasvanute II grupp.
Neljapäeviti massöör Kaja (töökogemusi peagi 20 a), ta näeb 
ja tunnetab rohkem, kui tavainimene. Küsi vabu aegu tel. 
56667459 
7. märtsil õiehaldjas Eva Kuusk. 5127603 www.elukeskne.ee
8. märtsil kell 12-14 laste kristalliring “Kristallide imeline 
maailm“. Tund sobib igas vanuses lastele, kel huvi kristallide 
vastu. Osaluspanus 7 eurot; kui on perest mitu last, siis osa-
lus 6 eurot laps. Kohtade arv piiratud, etteregistreerimine tel. 
5029302 Kaire.
8. märtsil kell 15 „Kristallide tervendav vägi“ Triin Anniga. 
Kristalliõhtu sobib neile, kes tunnevad tõmmet kristallide 
vastu, kuid eelteadmised kristallide osas puuduvad või on vä-
hesed ja soovivad rohkem teada saada. Osalustasu 20 eurot. 
11. märtsil kell 18 teadjanaine Alexis Teadja loenguga „Suhted 
endaga ja rahaga“. Kuidas ehitada suhted endaga ja rahaga, 
kuidas ületada hirmud ja kahtlused ja suunata oma elu õnne 
poole. Võta kaasa kaustik ja pastakas, saad kirja panna endale 
tähtsat. Osalustasu on 10 eurot. 
12. märtsil kell 18.30-21.30 Kalmer Kasega „Naine loob ar-
mastuse“ on õpituba koos meditatsioonidega ja süsteemse 
välja energiatega. Osalustasu 15 eurot.
18. märtsil kell 18 „Noorekuu soovide soovimise õhtu naistele 
II osa“. Merike Kütt (5076212) ja Kristel Treier (56505592). See 
on seitsmest õhtust koosnev sari, kus osalemine annab tead-
misi, meis peituvatest Jumalannadest. 
Lisainfo tel 5029302, FB lehel „Rahulolupesa“, Pikk 7, Rakvere

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

NAISTEPÄEVA ERIPAKKUMINE

2,80 /kg€
ja teised hinnaüllatused

praad "siilike"

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11
Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Rakvere Kütteladu müüb:
PUITBRIKETT
TURBABRIKETT
SAEPURUGRAANUL
KÜTTEKLOTSID

* (hele, kandiline) 0,960t
0,950t

(8mm) 0,975t
40L võrk

149 €
109 €

179 €
1,50 €

*
*
*

Narva tn 17, Rakvere
E-R 8.30-17.30, L 9-14

Tel 32 51 101

www.algaveod.ee

Külaliskorterite rentimine,
müümine ja ostmine Tapal
Hoonestusprojektide
arendamine

Kalda Arendus OÜ
Info 5627 0804
veikoryy@gmail.com

teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

TEKSAD, T-särgid, topid pluusid jpm,

Suur
allahindlus

KÕIK KAMPSUNID
MEESTE TEKSAD
NAISTE TEKSAD

-70%
-70%
-80%

kuni

kuni

* Põllumajandusehitised
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

* Üldehitus- ja remonditööd

AadeMart Ehitus OÜ

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

Juveeliäri Candra

Üllata oma kallimat
naistepäeval kauni

ehtega

E-R 9-16.00
Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel
Tel 5568 4683

Fix-Weld Tyres OÜ

Kasutatud talverehvide soodusmüük

-50%
Tallinn-Narva mnt 95. km

(Põhjala kinnistu, Põdruse küla, Haljala vald)

(alates 5-10 /tk)€

Naistepäeva kingituseks

Kogu kaup

-20%

selle kupongiga 6.03 14.03-

KAUPLUSES

Kõik kangad ja kardinad

2.-28. märts -20%
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