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„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
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Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
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Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere
Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com

Koduleht: www.küttesalong.ee

Järelmaksu
võimalus!

• Keskküttekatlad
Korstnalahendused
Boilerid
Radiaatorid ja
põrandaküte

•
•
•

MÜÜK • PAIGALDUS • HOOLDUS

Rakvere Küttelaos hinnad sulavad!
130 €/alus

110 €/alus
1,40 €/pk

150 €/alus
2,80 €

1,40 €/pk
* KANDILINE, HELE

10kg
* TURBABRIKETT

pakk
* KÜTTEGRAANUL

0,960t 150,00 €/alus

1,60 €/pk

115,00 €/alus

165,00 €/alus

PUITBRIKETT

kott

0,940t

0,840t

15kg

1,60 €/pk

3,00 € TEL 32 51 101
www.algaveod.eeNB! Hinnad kehtivad kuni 31.07.16

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

Rakvere linnavolikogu ei 
taganenud oma varasema-
test plaanidest ja jätkab 
vaatamata Tapa Haigla 
näiliselt ahvatlevale pak-
kumisele Rakvere linna es-
matasandi tervisekeskuse 
arendamist ise.

Aivar Ojaperv

Tervisekeskuse arendamisega 
paistsid asjad veel paar näda-
lat tagasi rahulikult sujuvat: 
tulevane asukoht Vilde täna-
val teada; eellepingud kahek-
sa perearstiga, kes keskuse 
valmimise järel seal toimeta-
ma hakkavad, sõlmitud; loo-
tus Euroopa Liidu vastavast 
meetmest toetust saada suur. 
Kuni tuli pakkumine AS Tapa 
Haiglalt - nemad on oma kin-
nitusel Rakvere tervisekesku-
se valmis ise rajama, tahtma-
ta selle eest omavalitsuselt 
sentigi. 
Tapa Haigla ei varja, et soom-
lastest erainvestoritele kuulu-
va ettevõttena otsivad nad 
võimalusi investeerimiseks, 
mida on edukalt juba ka teh-
tud. Piirkondlike tervisekes-

kuste rajamisi toetab oma 
meetmest ka Euroopa Liit 
ning see äri paistab pikemas 
perspektiivis olevat üsna ka-
sumlik ettevõtmine. Aga ter-
visekeskuse rajamise eeldu-
seks on kokkulepped perears-
tidega, kes tulevaste rentni-
kena asutuse n-ö täidaksid.
Kaheksa Rakvere perearsti on 
aga juba varem sõlminud eel-
lepingu Rakvere linnaga ning 
Tapa Haigla pakkumisest nad 
huvitatud pole. See oli alu-
seks ka Rakvere linna ja voli-
kogu edasisele käitumisele.
„Tervisekeskuse rajamine on 
perearstikeskne ettevõtmine, 
lähtuda tuleb nende soovi-
dest ja huvidest,“ lausus voli-
kogu esimees Toomas Varek. 
„Meil on eelleping nendega 
sõlmitud ja me ei saa nüüd 
äkki öelda, et see ei kehti. Me 
ei saa perearste survestada ja 
neile pakkuda, et loobuge ise 
sellest, kui nad seda ei soovi.“
„Meie jaoks on kohalik oma-
valitsus kõige parem part-
ner,“ põhjendas doktor Kersti 
Veidrik perearstide soovi jät-
kata koostööd Rakvere linna-
ga. „Oleme pool aastat selles-
se teemasse mõlemapoolselt 

panustanud, aega ja ressurssi 
raisanud ning seni toimunu-
ga oleme rahul.“
„Märtsi lõpus sõitsid aga äri-
mehed meile sisse,“ jätkas ta, 
pidades silmas ASilt Tapa 
Haigla tulnud pakkumist. 
„Kutsuti kiiresti nende ette-
panekuga liituma, viidati, et 
aega otsustamiseks on vähe. 
Kahjuks üritati kõige selle 
käigus arste üksteise vastu 
üles keerata, kui see ei õnnes-
tunud, üritati lõhe tekitada 
meie ja linna vahelistesse su-
hetesse, levitades sõna otse-
ses mõttes kuulujutte. Asja-
ajamine Tapa Haiglaga algas 
täiesti valesti ja valedel alus-
tel!“
Arstide soov teha koostööd 
omavalitsusega on mõistetav 
– linn või vald tavaliselt kind-
lam partner kui eraettevõtja, 
kel esikohal ikka majanduslik 
tasuvus, alles seejärel tuleb 
n-ö missioon. Näiteks varase-
malt ei soovinud kaheksa 
Rakvere perearsti teha koos-
tööd ka ASiga Rakvere Haigla, 
olgugi et selle omanikud ongi 
tegelikult Lääne-Virumaa lin-
nad ja vallad.

Tervisekeskuse projektiga jätkab linn, 
Tapa Haigla pakkumisele konkreetne ei

Rakvere linna esmatasandi tervisekeskus ehitatakse Vilde tänava sotsiaalmaja ja Tuleviku 
tänava polikliiniku vahelisele tühjale krundile. 

Foto: Aivar Ojaperv

Aga mis seal taga on?
Rakvere linn loobus sel nädalal kahest eraettevõtte pakkumisest: 
Müümata jäetakse 51 protsenti ASi Rakvere Soojus aktsiatest, 
mille eest viimase info põhjal võinuks teenida ligi 2 miljonit eu-
rot, ja samuti otsustati vaatamata eraettevõtte AS Tapa Haigla 
pakkumisele ehitada ise tervisekeskus, kuhu omaosalusena tu-
leb investeerida ligemale pool miljonit eurot. Otsuste vastu ol-
nud volikogu liikmed soovitasid mitte lugeda eurosid, vaid vaa-
data fassaadi taha!
Rakvere linn on erainvestoritega seni teinud tõhusat koostööd. 
Aastaid tagasi ehitas erafirma Aqva spaa, kuid linnaga sõlmitud 
lepingu põhjal ostab omavalitsus sealt lastele ujumistunde, ta-
gades seeläbi erafirmale teatud osa käibest. Peagi läheb sama 
süsteemiga käiku reketihall.
Seekordset kahte pakkumist aga Rakvere võim vastu ei võtnud. 
Eks olud ja taust on ka teised – oma raha soovisid paigutada suh-
teliselt tundmatud investorid ning investeeringuid plaaniti vald-
kondadesse, mis on tundlikud: soojamajandusse ja tervishoiu-
teenusesse. 
Kui kohaliku veekeskuse teenuste hind hakkab rakverlastele üle 
jõu käima, ei juhtu sellest hullu midagi, kui aga toasoojale lajata-
takse kirves selga või perearst avastab äkki, et ei suuda renti 
maksta, siis on jama majas. Sellega Rakvere volikogu liikmed 
oma „ei“-otsust ka põhjendasid.
Eestis vohama hakanud rehepaplus sunnib olema ettevaatlik. 
Räägivad ju ärimehed isegi: kui mõni asi paistab nii hea, et see ei 
tundu olevat tõsi, siis see ei olegi tõsi. Küsimus, miks tahab in-
vestor ligemale kahe miljoni eest osta ettevõtet, kui selle ettevõt-
te senine keskmine kasum on olnud umbes 100 000 eurot aastas, 
on üsna õigustatud. Ja seda veel tingimustes, kus energeetika 
elab muutuste tuules, kus kümne aasta pärast on kasutusel ilm-
selt hoopis teised energiaallikad kui täna. Vastused on ka ole-
mas, leiad need Kuulutaja vastavast uudisartiklist.
Sama tuleb küsida AS Tapa Haigla pakutava investeeringu kohta 
– võtavad kätte ja ehitavad, olgu peale, et EList saadava raha toel, 
Rakverre tervisekeskuse? Kust nad tulevikus kasumit teenivad, 
kelle arvelt? Rakvere linn on oma tervisekeskust planeerides ju 
samuti liitnud-lahutanud ning mõistnud, et tasuta lõuna pole 
see mingil juhul.
Miks Tapa Haigla nii jonnakalt Rakverre investeerida tahab, seda 
küsis Kuulutaja mitme volikogu liikme käest. Ja sai vastuseks üs-
na lennukaid spekulatsioone, mida ilma vastava tõestusmaterja-
lita avalikustada siiski ei saa.

Aivar Ojaperv
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MUST KROONIKA MÕNE REAGA

Rakvere linnavolikogu esi-
mees Toomas Varek tegi 
kolmapäeval toimunud is-
tungil ettepaneku võtta 
päevakorrast maha ASi 
Rakvere Soojus aktsiate 
müüki puudutav keskuste-
lu, millega volikogu ka 
nõustus. Sellega on nime-
tatud ettevõtte 51 protsen-
di aktsiate võõrandamise 
teema vähemalt mõneks 
ajaks unustatud ja linn 
jääb Rakvere Soojuse ena-
musaktsionäriks edasi.

Aivar Ojaperv

„Eelnõu esitajana kasutan õi-
gust see tagasi võtta,“ ütles 
Varek. „Põhjus selles, et me 
pole saavutanud konsen-
sust.“

Parteilisi 
kokkuleppeid polnud
Rakvere Soojuse aktsiate või-
malik võõrandamine küttis 
volikogus kirgi juba mõnda 
aega. Jõujooned ei jagunenud 
mitte koalitsiooni-oposit-
siooni vahel, vaid nii ühest 
kui ka teisest leerist oli nii 
müügi pooldajaid kui ka vas-

taseid. 
Kogenud poliitikuna mõistis 
Varek, et kui hääletamiseks 
peaks minema, siis müügi 
vastaseid on rohkem, ja see-
pärast pidas ta paremaks tee-
ma üldse maha võtta. Näiteks 
linnavolikogu majandusko-
misjon ja spetsiaalselt müügi 
teemaks loodud erikomisjon 
oli müügi suhtes eitaval sei-
sukohal; linnavalitsus ei soo-
vinud aga üldse seisukohta 
võtta. 
Samas pooldanuks aga müü-
ki opositsioonis oleva vali-
misliidu Südameasi esindaja 
Priit Verlin, kelle hinnangul 
olnuks see linnale igati kasu-
lik tehing. Koalitsioonis oleva 
IRLi saadikud olid Kuulutaja-
le teadaolevalt erinevatel sei-
sukohtadel.
Müügile vastu olevad saadi-
kud põhjendasid Kuulutajale 
oma seisukohta sellega, et 
energiamajandust puuduta-
vad seaduseelnõud on Riigi-
kogus menetlemisel ja seal 
võib võrreldes praegusega 
tulla olulisi muudatusi. Ni-
melt on lähemas tulevikus 
kavas lahutada soojatootmi-
ne ja n-ö trassimajandus ka-
heks eraldi üksuseks ning tar-
bija hakkab nagu elektrigi pu-
hul saama kaks eraldi arvet – 

ühe sooja, teise selle kohale-
toimetamise eest. 
„Kui sooja hinna üle säilitab 
riik oma institutsioonide kau-
du kontrolli ka tulevikus, siis 
n-ö trassitasu üle ilmselt mit-
te,“ selgitas Keskerakonda 
kuuluv Urmas Tamm Kuulu-
tajale. „See võib teoreetiliselt 
tähendada, et katlamaja too-
dab soojust hinnaga x, aga 
tarbijani jõuab see juba hin-
naga 10x, sest trasside oma-
nik kehtestab hinna, mida te-
ma tahab. Seepärast peaks 
omavalitsusel säilima kont-
roll trasside üle.“
„Rakvere Soojus on korralik ja 
kasumlik ettevõte, miks 
peaks linn sellise maha müü-
ma?“ lisas ta.

Kas proovitakse uuesti?
Mõned müügile vastu olnud 
saadikud leidsid, et teema 
päevakorrast mahavõtmine 
oli vaid osav strateegiline 
käik. „Ma võin kihla vedada, 
et peagi kerkib see asi uuesti 
üles ja linna osalus müüakse 
ikkagi maha. Ma pole kindel, 
et see õnnestuks praeguse 
koosseisuga volikogus, aga 
küllap siis proovitakse uues-
ti,“ pakkus üks müügi vastu 
olnud volikogu liige.

PUU LANGES TEELE
19. aprillil kell 11.21 käisid 
Võsu vabatahtlikud päästjad 
Vihula vallas Metsanurga 
külas koristamas teele lan-
genud puud.

VARGUSED
15. aprillil teatati, et Vihula 
vallas Võsu alevikus Männi-
ku tänaval murti sisse suvi-
lasse ja varastati nahkdii-
van, tugitool, kaks voodit, 
televiisor, koduelektrooni-
kat ning muud vara. Lõhku-
misega tekitatud kahju on 
100 eurot ja vargusega teki-
tatud kahju on 2270 eurot.
15. aprillil teatati, et Kadrina 
vallas Hulja külas Tõnismäe 
teel tungiti sisse ehitussoo-
jakusse ja varastati tööriistu. 
Kahju on 2232 eurot.
17. aprillil teatati, et Rakvere 
vallas Karivärava külas mur-
ti sisse ehitussoojakusse ja 
varastati käsitööriistu. Kah-
ju on 2500 eurot.
18. aprillil teatati, et Kadrina 
vallas Läsna külas asuvast 
vahelaost varastati 35 tihu-
meetrit männipalki. Kahju 
on 2301 eurot.
19. aprillil teatati, et Vinnis 
Põllu tänaval murti sisse tre-
pikotta ja varastati kolm 
jalgratast. Kahju on 900 eu-
rot.
20. aprillil teatati, et Laekve-
re vallas Sootaguse külas va-
rastati eramaja hoovist sõi-
duauto ZAZ 968M. Kahju on 
1000 eurot.

ASi Rakvere Soojus 
aktsiad müüki ei lähe

Sünnitusmaja peab 
kolmekümnendat juubelit
21. aprillil täitub kolmkümmend aastat päevast, mil Rakvere 
linnas avas uksed uus suur kolmekorruseline sünnitusmaja 
Rakvere Haigla tollast perspektiivi nähti suurena. Linnast 
ning lähiümbrusest pidi kasvama suur „tööstuskuurort“, ku-
hu noored elama asuvad. 
Suur noorsoo kontsentratsioon toetab ka iivet ning moodne 
sünnitus-günekoloogia maja oli igati kohane väljakutse. 
Siinsed tehnilised ja logistilised lahendused said pikaks ajaks 
eeskujuks teistele meditsiiniasutustele Eestimaal ja mujalgi. 
Käidi uudistamas ja eeskuju võtmas. Eriline tänu seejuures 
kuulub tollastele otsustajatele, projekteerijatele ja ehitajate-
le.
Tänaseks on majas endale koha leidnud pea kogu maakonna 
eriarstiabi ning statsionaarne tegevus. Sünnitusosakond on 
taandunud ühele korrusele ning aastas toimub seal üle 400 
sünnituse. 
„Meie piirkonna jätkupidevus sõltub noortest, kes siin pere 
loovad. Meie haigla roll on olla toeks ja garantiiks, et meie tä-
nased vanemad, vanavanemad ning tulevased põlvkonnad 
siinkandis perspektiivi näeksid, ettevõtlust arendaksid. Et elu 
Virumaal jätkuks samas rõõmulises tempos,“ väitis juhatuse 
esimees Ain Suurkaev. 
Haigla koos oma tollaste ja tänaste töötajate, sõprade ja pat-
sientidega tähistab sündmust väikese tordipeoga 22. aprillil 
kell 15. Meenutatakse möödunud aegu ning vahetatakse mä-
lestusi. Osaleda on lubanud selle maja esimene sünnitaja 
ning tollased arstid ja ämmaemandad.

Algab Tapa jalgrattatee ehitus
Tapal pikendatakse 2012. aastal Paide maantee äärde ehita-
tud jalgrattatee tänavu suvel kuni linnapiiril asuva Olerexi 
tanklani.
Kergliiklustee lõik algab Õhtu puiestee ja Paide maantee rist-
mikust, kulgeb paralleelselt Paide maanteega, möödub endi-
se autobaasi territooriumist ning lõpeb autobussipeatuse 
juures Olerexi tankla naabruses. Ehitustöö teostab OÜ RTS 
Infraehitus, lepingujärgne tööde kogumaksumus koos käibe-
maksuga on 167 517 eurot. Hankelepingu täitmise tähtpäev 
on 30. september.
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MÕNE REAGA

Rakvere kohtumajas jõu-
dis lõpule protsess kolme 
mehe üle, kes inimeste 
usaldust ja lihtsameelsust 
ära kasutades ajasid laena-
tes kokku suuri summasid.

Kaius Mölder

Kohtu ees seisis kolm meest - 
Gunnar Kekkonen, Indre 
Kroll ja Kaupo Kalviste, kes 
viie aasta jooksul panid toime 
üle kolmekümne kelmuse.
Kuritegude jada algas 2009. 
aastal, kui varem karistatud 
Kekkonen sõlmis ühe osa-
ühinguga Toyota soetamiseks 
üle nelja tuhande eurose ka-
pitalirendilepingu, millega ta 
kohustus igakuiselt tasuma 
laenumakseid. Pärast sisse-
makse tegemist kadus mees 
nelja tuule poole ja tekitas 
ülejäänud summas firmale 

kolm tuhat eurot kahju. See 
oli ka ainuke kord, kui kelm 
sõlmis lepingu oma nimel.
Siis hakkasid kolm meest ot-
sima omale ohvreid, kelle ni-
mel võtta kas kiirlaenu, soe-
tada järelmaksuga tehnikat 
või muud kaupa. Ühte lihtsa-
meelset inimest kasutati ära 
korduvalt lühikese aja jook-
sul. Alati lubati kannatanule, 
et jõuk maksab ise järelmak-
su, viies kannatanu libeda ju-
tuga sedasi eksiteele. Tegelik-
kuses mingisugust maksmis-
plaani meestel polnud, kogu 
raha ja kaubad omastati. 
Näiteks sõlmiti 2012. aasta 
oktoobris Põhjakeskuses asu-
vas poes järelmüügileping te-
leviisori ostmiseks. Paar päe-
va hiljem võeti internetis kiir-
laen, mis sõlmiti kannatanu 
nimele. Peale raha ülekand-
mist võttis Kekkonen auto-
maadist raha endale. Veel sa-

mal päeval võeti teinegi kiir-
laen. 
Kümme päeva hiljem soetati 
järelmaksuga Põhjakeskuse 
ühest poest neli uut naelrehvi 
ja kuna kiirlaenud läksid libe-
dalt, siis võeti kannatanu ni-
mele veel kolmas kiirlaen. 
Heauskne mees, kes oma isi-
kuandmeid lubas tarvitada, 
arvas, et kokku umbes 4000 
euro suurused järelmaksud 
makstakse ära. 
Kui ühe inimese järelmaksuli-
miidid olid ära kasutatud, 
võeti ette järgmine ohver, kel-
le nimel osteti kaupa või lae-
nati raha. Rekord oli neli te-
hingut ühel päeval. Kõikide 
kuriteoepisoodide korral kor-
dus sama käekiri ja üheks fi-
gureerivaks isikuks oli Kekko-
nen.
Märtsi lõpus tunnistati Viru 
maakohtu otsusega Gunnar 
Kekkonen süüdi kelmuses, 

arvutikelmuses ning vargu-
ses. Lisaks oli tal oma lapsele 
tasumata elatisraha 14 000 
eurot. Kuna mees mõistet 
kaks aastat tagasi vangi, siis 
koos varasemast kandmata 
karistusega peab ta kokku is-
tuma neli aastat.
Kohus tunnistas Indrek Krolli 
süüdi kelmuses, arvutikelmu-
sele kaasaitamises ja varguses 
ning mõistis talle liitkaristu-
seks üks aasta vangistust. 
Mõistetud karistust suuren-
dati eelmise otsuse järgi 
mõistetud ja ärakandmata 
karistuse võrra. Mees, kes is-
tus ka juba vanglas, peab 
nüüd ära kandma kaks aastat 
10 kuud vangistust. 
Kaupo Kalviste tunnistati 
süüdi kelmuses ning talle 
mõisteti tingimisi karistuseks 
üks aasta vangistust poole-
teistaastase katseajaga.

Rakvere linnavolinik Andres 
Jaadla (pildil) nõudis kolma-
päevase istungi edasilükka-
mist, kuni on tagatud istungi 
salvestamine. Lõpuks soostus 
ta aseesimehe Aleksandr Hol-
sti salvestava nutiseadmega, 
kuid ega tal muud valikut ol-
nud ka.
„Mina pole nõus istungit jät-
kama, kui seda ei lindistata,“ 
põrutas Jaadla veel enne, kui 
korraline istung esimese päe-
vakorrapunktini jõudis. „Tä-
na on siin tulised teemad ja 
ma nõuan, et kõik sõnavõtud 
salvestataks.“
Rakvere linnavolikogu käib 
küll koos moodsas Targas 
Majas ja kasutab juba mõnda 
aega krõbekalliks maksma 
läinud mööblit, kuid kõige 
selle kõrvale mõeldut kaas-
aegset tehnikat pole veel toi-
mima saadud ja nõnda on vii-
masel ajal lepitud vaid käsitsi 

kirjutatud protokolliga. Jaad-
la soov oli aga ka heli salves-
tamine.
„Me oleme juba kolm kuud 
sellest rääkinud, aga tulu ei 
miskit,“ pahandas Jaadla. 
„Teeme siis vaheaja, kuni 
minnakse ja ostetakse kõige 
lihtsam diktofon!“
Volikogu enamus hääletas 
Jaadla ettepaneku siiski ma-
ha. Eelnevalt oli volinik Ro-
man Kusma pakkunud, et ku-
na kõigil on nagunii taskus 
nutiseadmed, siis pandagu 
mõni neist salvestama. Jaadla 
pidas sellist ettepanekut enda 
naeruvääristamiseks, aga ku-
na hääletamisel jäi vähemus-
se tema ettepanek teha vahe-
aeg ja osta diktofon, siis pidi-
gi ta leppima Holsti nutitele-
foniga.

Aivar Ojaperv

Sõmerul põles pelletitehas
Laupäeva õhtul said päästjad väljakutse Sõmerule Tööstuse 
tänavale, kus põles pellettitehas. Oli mitmeid helistajaid, kes 
andsid varieeruvat infot - küll pidi tööstushoone põlema 
suure leegiga, küll oli kuulda plahvatusi. 
Kohale sõitsid nii Ida regiooni kui ka kohalik operatiivkorra-
pidaja ja päästjad, lisaks vabatahtlikud Kadrinast, Kundast 
ning Väike-Maarjast. Esialgse info kohaselt kannatanuid pol-
nud, kuid igaks juhuks saadeti kohale ka kaks meedikute bri-
gaadi. Sündmuskohal selgus, et lahtise leegiga põles katusele 
paigaldatud saepurufilter, mis kähku ära kustutati. 
Kui tund aega hiljem päästjad kustutustöödega olid lõpeta-
nud ja lahkunud, tuli järelväljakutse, et taas tuleb katuselt 
suitsu. Kohalikud päästjad andsid vett mõnele saepurukotile, 
mis filtripunkris tossu välja ajasid. Hiljem jäi firma esindaja 
valvesse, et kõik ohutu oleks.
Tulekahjus sai kannatada filtripunker, kuid mis põhjusel tuli 
alguse sai, see selgub menetluse käigus.

Mari Mölder

Suurlaenajatest kelmid pisteti vanglasse

Väike lindiskandaal 
Rakvere volikogus
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Eelmise nädala reedel pee-
ti Rakvere teatri hoovis sa-
rikapidu – kinomaja ja 
teatri nn black box´i ühine 
uus hoone on saanud katu-
se alla ning käes on paras 
aeg nii edasi kui ka tagasi 
vaadata.

Aivar Ojaperv

Rakvere kinomaja ja teatri nn 
black box´i tüüpi proovisaal 
ehitatakse teatavasti teatri-
mäele Rakvere teatri ja rahva-
maja vahetusse lähedusse, 
kunagise frantsiskaanlaste 
kloostri müüridele. Hoone sai 
nurgakivi mullu detsembris, 
aga sellele eelnes ligi kümne 
aasta pikkune hoovõtt. See-
kordsel tseremoonial sai aga 
sihtasutuse Rakvere Teatri-
maja juhataja Velvo Väli juba 
optimistlikult raporteerida: 
Baltoscandali alguseks, hilje-
malt 6. juuliks, on maja val-
mis!

Ühte suhteliselt väikesesse 
hoonesse mahuvad ära 
150kohaline kino, mis sisus-
tatakse kõige kaasaegsema 
tehnikaga, ja teatri proovi-
saal. Lisaks veel n-ö teeninda-
vad ruumid – kohvik, laopind 
rekvisiitide ning dekoratsioo-
nide jaoks jms.
„Teatrimaja on küll näiliselt 
suur, lisaks põhisaalile kasu-
tame ju ka väikest saali, kuid 
tegelikult on meil päris korra-
lik ruumikitsikus,“ rääkis Vel-
vo Väli. „Suurimad problee-
mid algavad siis, kui proovid 
on jõudnud sellisesse järku, 
kui neid on vaja teha koos 
rekvisiitidega. Kujutage nüüd 
olukorda ette: hommikul 
pannakse dekoratsioonid 

Kinomajal on sarikad püsti

püsti, sageli on see päris töö-
mahukas, tehakse proov ära, 
siis võetakse dekoratsioonid 
kibekiiresti maha, et õhtuse 
etenduse tarbeks järgmised 
üles panna. Ning järgmisel 
päeval algab kõik otsast pea-
le.“
Uus proovisaal ehk black box 
lahendab selle mure. Saal on 
samade mõõtmetega mis 
teatri suur lava ja sinna saab 
dekoratsioonid üles panna 
juba kogu prooviperioodiks, 
ilma et need kedagi segaksid. 
„Võimalik, et black box´is 
hakkavad toimuma ka avali-
kud etendused, kui selleks so-
biva tüki leiame,“ lisas Väli. 
„Pealtvaatajaid sinna palju ei 
mahu, kuid mõni intiimse-
mat keskkonda nõudev tükk 
sobiks seal mängimiseks väga 
hästi.“

Tulevane kinosaal, nagu mai-
nitud, hakkab mahutama 150 

inimest. Juba praegu saab ai-
mu saali suurusest ja kald-
pinna nurgast – see tuleb sel-
line, et kellegi pea filmiela-
must rikkuma enam ei ulatu, 
kui just mõnda eriti ekstrava-
gantset kübarat või parukat ei 
kanta.
„Ruumi siin palju pole, aga 
ära oli vaja mahutada 150ko-
haline kinosaal ja teatri proo-
visaal,“ rääkis hoone arhitekt 
Raul Vaiksoo juba nurgakivi 
paigaldamise aegu. Nüüd, 
neli kuud hiljem võis ta juba 
rahulikult traditsioonilist sa-
rikapeo suppi süüa – ehitaja 
on usin olnud (kuigi vahe-
pealne külm lõi betoneeri-
misgraafiku pisut sassi) ja po-
le ühtki nähtavat põhjust, 
miks hoone tähtajaks valmi-
ma ei peaks.
Peatöövõtjad on hoone ehitu-
sel kohaliku taustaga ehitus-
firmad Restor ja Revin Grupp.

Tänavu sai kõige vildeli-
kuma teose eest tunnustu-
se kirjanik  Andrus Kivi-
rähk.

Liitsi Kanna

52. Eduard Vilde nimelise kir-
jandusauhinna andis lau-
reaadile üle Vinni vallavanem 
Toomas Väinaste. „Oskar ja 
asjad“ oli juba teine raamat, 
mille eest Andrus Kivirähk ni-
metatud tunnustuse sai. 
2008. aastal pälvis auhinna 
teos „Mees, kes teadis ussisõ-
nu“.
Auhinda vastu võttes rõhutas 
kirjanik, et hea lasteraamat 
peab ka vanematele meeldi-
ma, muidu see lasteni ei jõua. 
„Mul on hea meel, et on mur-
tud sein lastekirjanduse ja 
täiskasvanute kirjanduse va-
hel,“ lausus Kivirähk . „Minu 
jaoks on kõik üks ja sama kir-
jandus.“
Õnnitluskõnes leidis vallava-
nem, et „Oskar ja asjad“ on 

midagi enamat kui tavaline 
lasteraamat. „Kirjanik pakub 
oma raamatus õpetlikke vih-
jeid. On osatud näha ka laste 
hingemaailma,“ sõnas Väi-
naste.
Vallavanem nentis, et vilde-
pärast teost ei ole �üriil lihtne 
välja sõeluda, kuid sel aastal 
ei osutunud valik väga keeru-
liseks. „Tänavune otsus sün-
dis suhteliselt kergelt, ilma 
tulisemate vaidlusteta.“
Seda, kas „Oskar ja asjad“ on 
vildelik, ei osanud kirjandu-
sauhinna laureaat ise öelda. 
„Eks eelkõige on ta ikka kivi-
rähalik,“ muheles ta.
Autasustamistseremoonia 
publiku moodustas suure-
malt jaolt sealne koolipere. 
Pärast ametliku osa lõppu 
vastas kirjanik saalisviibijate 
küsimustele ning jagas oma 
kogemusi.
Õpilastele pakkus huvi, miks 
mees kirjanikuks hakkas. Ki-
virähk leidis, et ega kirjani-
kuks otseselt hakata saagi. 
Kirjanikuga on tegu siis, kui 

teised tema nime kuuldes 
teavad, et see on kirjanik. 
„Lapsena lugesin palju ja tek-
kis tahtmine ise ka midagi 
kirjutada,“ jutustas ta. „Aga 
kirjanikuks ei saa õppida. See 
on rohkem nagu tiitel, mille 
teised sulle annavad.“
Õpetajad tahtsid aga teada, 
kuidas lapsi rohkem lugema 
innustada ja selle olulisust 
neile seletada. „Minu jaoks 
on küsimus „Miks peab luge-
ma?“ sama imelik nagu küsi-
mus „Miks peab šokolaadi 
sööma?“ tõi kirjanik parallee-
li. „Ega ei peagi, aga šokolaad 
on kohutavalt maitsev,“ lisas 
ta naerdes.
Auhinnasaajal endal lem-
mikraamatut ei ole. Tema sõ-
nul on selliseid häid teoseid, 
mida esile võiks tõsta, lihtsalt 
nii palju. Lapsepõlve lemmi-
kutena nimetas Kivirähk nii 
Astrid Lindgreni teosed, 
Muumilood kui ka näiteks 
„Kääbiku“. Kirjaniku sõnul 
meeldivad need raamatud 
talle senini.

„Oskar ja asjad“ pälvis 
kirjandusauhinna

Andrus Kivirähale (vasakul) andis Vinni-Pajusti Gümnaa-
siumis auhinna üle Vinni vallavanem Toomas Väinaste. 

Foto: Liisi Kanna
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7. mail esineb Rakveres se-
minaril „Väärtpaberid ja 
finantsvabadus“ teiste 
suurkujude seas ka inves-
tor Toomas, kes vaatleb fi-
nantsvabadust investori 
vaatenurgast. Kes on see 
salapärane Toomas - on ta 
üldse olemas?! - ja mida ta 
arvab?

Katrin Kivi

Investor Toomas on tegelikult 
ajalehe Äripäev väljamõeldud 
tegelane. Tema käsutuses on 
reaalne raha, mida hakati akt-
siaturgudele investeerima 
alates 2002. aasta algusest. 
Investor Toomase investeeri-
misotsused langetab Äripäe-
va börsitoimetus.

Kuidas sai alguse investor 
Toomase teekond Äripäevas? 
Kõik algas 2002. aastal, kui 
Äripäeval tekkis mõte luua 
eksperiment päris rahaga, 
mida siis 30 aasta jooksul fi-
nantsturgudele investeerida. 
Projekti nimeks sai investor 
Toomas, kellele anti miljon 
krooni (64 000 eurot), kas-
vueesmärgiks seati 12 prot-
senti aastas. Raha paigutami-
se eesmärgiks oli tagada in-
vestor Toomasele 30 aasta pä-
rast muretu vanaduspõlv. 
Käesoleval kuul jõudis port-
felli väärtus veerand miljoni 
euroni, mis on uus rekordkõr-
ge tase. Kui projekt õnnestub, 
on investor Toomase portfelli 

väärtus kasvanud 2032. aas-
taks kahe miljoni euroni.

Miks ta loodi ja kes seisavad 
eelnimetatud „härrasmehe“ 
taga? 
Kuna investor Toomas ei taht-
nud jääda lootma riiklikele 
pensionisammastele, otsus-
tas ta hakata ise oma finants-
heaolu eest seisma. Kui vaa-
data investor Toomase tut-
vustust, siis on tegemist täies-
ti tavalise inimesega, kes in-
vesteerib pikaajaliselt aktsia-
turgudele. Toomas on loodud 
olema eeskujuks teistele, kes 
tahaksid teha algust investee-
rimisega ja seista enda fi-
nantsheaolu eest. Investor 
Toomase projekti on aastate 
jooksul juhtinud Äripäeva 
börsitoimetus. Praegu veavad 
projekti Äripäeva börsitoime-
tajad Birjo Must, Juhan Lang 
ja Rainer Saad. 

Kas algsummale on lisatud 
raha juurde? Kui tihti inves-
tor Toomas tehinguid teeb? 
Tänane portfell on kasvanud 
välja algsest summast, aasta-
te jooksul pole raha juurde li-
satud. Tehinguid teeb inves-
tor Toomas ühes kvartalis 
paar korda. Sel aastal otsustas 
ta hakata ka pisut riskantse-
maid tehinguid tegema – os-
tis näiteks Volkswageni akt-
siaid. Kuid selliste tehingute 
osakaal portfellist jääb alla 
ühe protsendi. 

Millised on investor Toomase 
suurimad võidud ja suuri-

Investor Toomas maailma- 
majanduse pärast ei muretse

mad altminekud? 
Üks suurimaid võite on Balti-
ka aktsia, millega ta suutis 
oma raha mõne aastaga mit-
mekordistada. Samas täna ei 
maksa Baltika aktsia suurt 
midagi, sest ka ettevõttel en-
dal pole viimastel aastatel 
hästi läinud, aga Toomas 
müüs need aktsiad õigel ajal 
maha. Nokia aktsiaga on in-
vestor Toomas saanud kõvas-
ti kõrvetada, kaotades peaae-
gu poole investeeringu väär-
tusest. Samas, eks võite ole 
olnud rohkem kui kaotusi, 
sest vastasel korral poleks 
portfelli väärtus neljakordis-
tunud. 

Mida soovitab investor Too-
mas algajal investoril silmas 
pidada esimesi aktsiatehin-
guid tehes? 
Aeg on investori parim sõber 
- ära looda kohe kiiret rikas-
tumist. Kui tahad börsil kii-
resti kasumeid teenida, pole 
see enam investeerimine, 
vaid kaldub kauplemise ja 
spekuleerimise poole. Teine 
soovitus oleks kindlasti see, et 
investori suurim vaenlane on 
investor ise ehk ainult tead-
mistest ei piisa, tuleb osata 
säilitada ka emotsionaalne 
distsipliin.

Millisena näeb investor Too-
mas Eesti majandust ja kuhu 
suunda see liigub? 
Tõenäoliselt on järgnevatel 
aastatel kasv paari protsendi 
ümber. Vähe on tehtud ma-
janduskasvu ärgitamiseks, 
seetõttu väga suurt kasvu 
Eesti majandusele ei prog-
noosi. Kasvu üks vedureid on 
sisetarbimine ja palgakasv. 
Kui palgakasvule peaks lagi 
ette tulema, võib hakata kan-
natama ka majanduskasv. 
Praegu torkab Eesti majandu-
se puhul silma just uute idee-
de ja innovatsiooni puudus. 

Forbes on Eesti paigutanud 
äritegevuse edetabelis kõrge-
le 19. kohale, mis näitab, et 
seis meie ärikliimas pole 
halb. Kõik jääbki just uute 
ideede taha. 

Millisena näeb investor Too-
mas maailma majandust ja 
kuhu suunda see liigub? 
Ma pole väga mures maail-
mamajanduse olukorra pä-
rast. Kui näiteks Rahvusvahe-
line Valuutafond langetab 
maailmamajanduse kasvu-
prognoosi, avaldab see akt-
siahindadele üsna lühiajalist 
mõju. Aktsiainvestorile on 
need minu arvates liiga üldi-
sed numbrid ja neile ei maksa 
üleliia tähelepanu pöörata. 
Midagi dramaatilist maail-
mamajanduses kindlasti ei 
juhtu ning järgnevad aastad 
ootaks kasvu 4 protsendi lä-
hedal või üle selle. 

Milline on Eesti ühiskonna 
kõige olulisem valupunkt ja 
kuidas seda leevendada? 
Arvan, et valupunkte on Eesti 
ühiskonnas hetkel palju. Näi-
teks sooline palgalõhe, põge-
nikekriisist tingitud lõhe Eesti 
ühiskonnas, nõrk majandus-
kasv, negatiivne iive, välja-
ränne ning oht Venemaa ag-
ressiooniks. Suurimaks valu-
punktiks võib praegu pidada 
põgenikekriisist tingitud lõ-
hestumist Eesti ühiskonnas, 
kuna seetõttu on tekkinud 
äärmusliikumisi ning ka mõ-
ned poliitikud on väljenda-
nud vastumeelsust põgenike 
osas. Ühelt poolt vaadatuna 
tuleb mõista neid, kes on põ-
genike vastased – Pariisi ja 
Brüsseli terrorirünnakud on 
külvanud ühiskonnas hirmu. 
Teisalt on aga raske mõista 
vaenu, mis näib olevat üldine 
ning suunatud tumedama 
nahaga inimeste vastu. Ma 
arvan, et avatus ühiskonnas 

on hea mõte ning selle nimel 
tuleb teha tööd nii valitsuse 
kui ka kohalike omavalitsuste 
tasandil.

Mis meil Eestis on nii hästi, 
et enam paremaks minna ei 
saa? 
See on üsna filosoofiline küsi-
mus. Ma ei ütleks, et meil on 
siin midagi nii head, mis 
enam paremaks minna ei saa. 
Kui asi enam paremaks ei saa 
muutuda, ei kasva see enam 
ning võib seetõttu hakata 
närtsima. Elu on areng ja lii-
kumine, seega kui enam are-
neda ei saa, tähendab see 
taandarengut. Mäletan, kui 
räägiti pidevalt Eesti IT edust. 
Täna sellest enam nii palju ei 
räägita. Seetõttu jääb mulje 
nagu oleks Eesti IT tiiger hiil-
geaastatel jäänud end imetle-
ma ja pidanud end maailma 
parimaks. Ometi võib just 
eneseimetlus tuua lõpuks 
kaasa taandarengu. 

Miks otsustasite tulla 7. mail 
Rakverre seminarile rääkima 
oma investoriteekonnast ja 
kogemustest? 
Praegune investor Toomas on 
mõnevõrra erinev sellest, kes 
ta oli algusaastatel. Investee-
rimisfilosoofia ja eesmärgid 
on jäänud küll samaks, kuid 
praegune investor Toomas on 
muutunud aktiivsemaks ja 
seetõttu on Äripäev talle pü-
hendanud ka tagumise külje, 
kus ta iga päev arvamust saab 
avaldada. Kindlasti on Rak-
verre tulek seotud ka asjaolu-
ga, et saada investor Toomase 
projektile rohkem tuntust 
ning anda enda panus ini-
meste finantsharidusse. In-
vestor Toomas käis ka eelmi-
sel aastal erinevatel konve-
rentsidel ning Rakverre tulek 
ei jää sel aastal kindlasti vii-
maseks konverentsiks, kus ta 
üles astub.

Investor Toomas pereringis
Foto: Anti Veermaa

7. mai seminari lisainfo www.skillclub.info

Lugeja küsib: Puidutöötle-
mise ruumis on ventilat-
sioon, kuid töötamisel on 
ruumiõhk tolmune. Vahete-
vahel viimistleme tärpenti-
niga vedeldatud linaõlivär-
viga samas ruumis tooteid. 
Kas on kehtestatud piirnor-
mid kahjulike ainetega töö-
tamisel ning kuidas tervise-
kahjustust töötamisel välti-
da? 

Vastab Tööinspektsiooni 
töökeskkonna konsultant 
Indrek Avi.

Tööprotsessis tekkiv tolm ja 
lenduvad ohtlikud ained ei 
tohi ohustada töötaja elu 
ega tervist. Tööandja peab 
viima läbi töökeskkonna ris-
kianalüüsi enne ohtlike ke-
mikaalide kasutuselevõt-
mist ning rakendama sobi-
vad kaitseabinõud. Riskia-
nalüüsi käigus mõõdetakse 
õhu keemiliste ainete sisal-
dust ja võrreldakse neid piir-
normidega ning hinnatakse 
võimaliku terviseriski suu-
rust, olemust ja kestust. Tu-
lemuste alusel määratakse 
ohutusabinõud ja nende ra-
kendamise kord. Töötajal on 
õigus saada teavet töökesk-
konna riskianalüüsi tule-
mustest ja tervisekahjustus-
te vältimiseks rakendatava-
test abinõudest. 

Töökeskkonna keemiliste 
ohutegurite piirnormid on 
kehtestatud Vabariigi Valit-
suse määrusega „Töökesk-
konna keemiliste ohuteguri-
te piirnormid”. Piirnormiks 
nimetatakse ohuteguri pa-
rameetri ajaühikus mõõde-
tud keskmist väärtust, mis 
kaheksatunnise tööpäeva 
jooksul üldjuhul ei kahjusta 
töötaja tervist. Töötajale 
mõjuva puidutolmu piir-
norm töökeskkonna õhus 
on 2 mg/m3 ning linaõli, õli-
värvide, männitõrva ja va-
hade vedeldamiseks kasuta-
tava tärpentini piirnorm on 
150 mg/m3. Tärpentiniga 
lühiajalise kokkupuute piir-
norm on 300 mg/m3, mis 
tekitab lühiajalisel sissehin-
gamisel töötajale suure tõe-
näosusega tervisekahjustu-
se.   

Kui ohtlike kemikaalide ja 
tolmu sisaldus töökeskkon-
na õhus ületab piirnormi ja 
seda ei ole võimalik vähen-
dada näiteks ohutumate ai-
nete kasutuselevõtmisega, 
tuleb tööruum ja töötamis-
kohad varustada väljatõm-
beventilatsiooniga või seda 
täiustada. Kui aga väljatõm-
beventilatsiooniga või muu-
de abinõudega ei ole võima-
lik ohtlike kemikaalide ja 
tolmu sisaldust esialgu vä-
hendada, tuleb anda tööta-
jale hingamisteede isiku-
kaitsevahendid, korraldada 
töötajatele nende kasutami-
se väljaõpe ning jälgida nen-
de kasutamist.

Kuulutaja

JURIST ANNAB NÕU
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PAKUN TÖÖD

• Rakweld OÜ otsib alumiiniumkeevita-
jat. Kohapeal on võimalus oskusi lihvida. 
Tel 5666 9401

• Pakkuda tööd 4le ehitusmehele. 
Kasuks tuleb B-kat juhtimisõigus ja 
vene keele oskus. Info tel 5897 4048

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle 
üldehitajaid. Tel: 514 4940

• Pakun hooajalist tööd metsaistutajatele. 
Tel 5674 6029

• Duo Takso pakub tööd taksojuhtidele. 
Tel 528 2659

• Võtame tööle autop esija .  Huvi 
korral saata info endast koos lühikese 
enesetutvustusega info@cleancar.ee. 
Võtame teiega ise ühendust.

• Pakume tööd lüpsjale torusselüpsiga 
farmis. Elamispind olemas. Võib olla ka 
perekond. Tel 5660 4735

• Põllumajandusettevõte pakub tööd 
traktoristile. Info tel 5551 2278

•  Otsime toredat ja rõõmsameelset 
klienditeenindajat peagi avatavasse 
uude kohta Rakveres Tsentrumi 
hoones. Asjaga on kiire. Kaukaasia 
šašlõkk. CV saata kaukaasiagrill@
hot.ee või tulla kohapeale Aluvere. 
Tel 5896 4101

• 9. klassi õpilane otsib mõõduka tasu eest 
matemaatika abiõpetajat. Tel: 5693 0578

• Puiduettevõte vajab järkkamissaele 
t ö ö l i s t  j a  a b i t ö ö l i s t  -  s o b i b  k a 
naisterahvale. Info 503 6867

• OÜ Trovador Vinni vallas võtab tööle 
FARMITÖÖTAJA. Lisainfo tel 552 6723

• Vajatakse E-kategooria autojuhti 
(Eesti-Rootsi-Taani-Soome-Eesti) 
Vajalik eelnev töökogemus ja eesti 
keele oskus. Tel 564 1277

• Vajatakse metsaistutajaid. Palk 
tükitöö alusel. Tööle ja tagasi tööandja 
kulul. Tel 5367 6817

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

• Igas töökeskkonnas vajalik 24-tunnine 
väljaõpe tööandjale, spetsialistile, voli-
nikule ja nõukogu liikmele 10.-12. mail 
Rakveres (hind 138 €). Täiendõpe 11. 
mail (66 €). karairekoolitus@gmail.com 
või tel. 527 1668
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Tapa segakoor Leetar pi-
das sõpruskooriga taas ma-
ha ühise kontserdi, seda-
puhku naabrite juures 
Soomes. 

Liisi Kanna

Loimaa kergemuusikakoori ja 
Tapa segakoori läbikäimine 
algas juba 1993. aastal, mil 
meie lauljad esmakordselt 
Soome koorile külla sõitsid. 
Sestsaadik on kordamööda 
külaskäike organiseeritud 
ning ühiseid laulmisi toi-
munud kümmekond korda.

Loimaa rahvamajas peetud 
kontsert kestis kaks tundi. 
Kooride ühislauludena 
kõlasid eestikeelne „Laul 
Põhjamaast“ ning soome-
keelne „Laula laulusi pois“. 
Peoõhtu oli osalejate sõnul 
meeleolukas. Kõigil Soome 
reisidel osalenud Leetari 
koorivanem Kairi Kroon 
leidis, et ka keelebarjäär on 
võrreldes algusaegadega 
vähenenud.

Sõpruskoor 
leiti tänu traktorile
Sõpruskoorideks saadi suur-
esti tänu tänasele Tapa Laulu-

seltsi juhatuse liikmele Piret 
Pihelile. „Sattusin Loimaa lin-
na nii, et läksin alguses trak-
torit ostma,“ jutustas Pihel. 
„See oli 1989. aastal. Traktor 
oli igivana Ferguson.“ 
Traktor jäi ostmata. Masinat 
müütanud mees oli aga ja-
hilaskur ning võistluslask-
misega tegelev Piret Pihel sai 
sedakaudu Loimaa laskurite 
kontaktid. „Käisin siis ise seal 
võistlemas ja viisin oma õpi-
lasi paaril korral kaasa,“ mee-
nutas ta. „91. aastal, kui meie 
segakoor loodi, mõtlesin, et 
lauljad võiks ju ka Soome sõi-
ta.“

Toona oli tarvis viisasid ning 
asjaajamine võttis palju aega. 
Reis Soome oli paljude jaoks 
esmavõimalus välismaale 
pääseda. 
Paaril viimasel külaskäigul on 
ööbitud turismitalus, varase-
malt peatuti ikka sõpruskoori 
liikmete kodudes.
Koorivanem mäletab, et öö-
bimiskohtadesse jagamine oli 
omamoodi hirmus. „Oleks 
tahtnud ikka koos kellegagi 
olla, ühte perre ööbima saa-
da. Aga oli täpselt nii, et rida 
soomlasi seisis ja rida Leetari 
liikmeid tuli bussist välja, na-
gu saia järjekorras jaotati ära, 

kes kuhu läheb.“

Koos reisimine 
ühendab liikmeid
Esimese sõidu korraldamise 
üheks põhjuseks oli asjaolu, 
et toona ühinenud naiskoor 
Leelet ja meeskoor Tarm ei 
saanud kuidagi ühiselt sega-
koor Leetarina õiget hoogu 
sisse. „Alguses ei saanud nad 
hästi vedama. See tekitaski 
mulle mõtte, kuidas saaks 
koori koos hoida ja mo-
tiveerida,“ jutustas Pihel.
Reiside üheks eesmärgiks on 
tänagi motivatsiooni hoid-
mine. „Proovides käidi enne 

minekut ikka usinamalt,“ 
nentis idee algataja. „See ei 
ole väga pikk reis ka, ei ole vä-
ga kallis. Kõik saavad ikka tul-
la.“
Kairi Kroon tõi välja, et reisid 
ühendavad inimesi. „Seal sa 
õpid inimesi tundma ka. Ikka 
on nihukesed reisid lahe-
dad.“ 
Koorivanema sõnul osalevad 
kooriliikmed alati sõitudel 
väga aktiivselt. „Kui on 
Soome minek või mingi reis, 
alati tullakse kaasa!“

Tapa segakoor külastas Soome-sõpru

Suurbritannia monarhil 
Elizabeth II täitus eile, 21. 
aprillil 90 eluaastat. Saa-
tuse tahtel sai noorest 
25aastasest naisest 6. veeb-
ruaril 1952, aastal pärast 
isa kuningas George VI 
surma kuninganna ja sellel 
troonil on ta püsinud 64 
aastat.

Ülle Kask

Elizabeth Aleksandra Mary 
Windsor sündis 1926. aasta 
21. aprilli vihmasel ööl. Wins-
ton Churchill olevat kaheaas-
tase printsessiga esimest kor-
da kohtudes öelnud, et tollest 
õhkuvat autoriteeti ja mõtlik-
kust, mis väikelapse juures on 
üllatavad.
Kui Lilibet, nagu Elizabeth II 
lapsena hüüti, oli 10aastane, 
tõi lakei talle 10. detsembril 
1936. aastal uudise, et tema 
isast sai ootamatult kuningas. 
Nimelt otsustas Elizabethi 
onu, kuningas Edward VIII, 
loobuda troonist, et abielluda 
kaks korda lahutatud USAst 
pärit Wallis Warfield Simpso-
niga. 
Edward VIII oli kuningas olud 
vaid üheksa kuud – selleks sai 
ta pärast oma isa, kuningas 
George V surma. Ühe inglise 
nalja kohaselt oli ta ainus 
monarh ajaloos, kes hülgas 
riigilaeva, et asuda kolmanda 
tüürimehena Baltimore’i 
tramplaevale.
„Kas see tähendab, et sinust 
tuleb järgmine kuninganna?” 
oli tollal Elizabethilt küsinud 
tema noorem õde Margaret. 
„Jah, ühel päeval,” vastanud 
Lilibet. „Vaeseke,” ütles Mar-
garet seepeale.
Edward VIII troonist loobu-
mise kriis vapustas Suurbri-

tanniat ja kuninglikku pere-
konda. Prints Albert polnud 
kuningaametiks ette valmis-
tatud. Tema silmad olid pisa-
rais, kui ta emale, kuningan-
na Maryle uue rolli ja vastu-
tuse üle kurtis. Alberti naine 
Elizabeth aga olevat teda ta-
gant torkinud, et prints oota-
matult süllekukkunud kunin-
gaameti ikka vastu võtaks.
Kuningas, kellest sai järjepi-
devuse rõhutamiseks George 
VI, oli loomu poolest kinnine, 
füüsiliselt õrnuke ja teda vae-
vasid ärevushood. Ta kanna-
tas ränga kogelemise all, mis 
võis tipneda hammaste kri-
gistamisega, ning seetõttu 
püüdis ta vältida avalikke esi-
nemisi. Ent kuningal oli tugev 
kohusetunne ning ta hoolit-
ses selle eest, et tütar Lilibet 
oleks valmis kord trooni üle 
võtma.
Elizabeth oli kõigest 13aasta-
ne, kui armus 18aastasesse 
Kreeka printsi Philipi, kes oli 
nägus, ent varatu Briti mere-
väeohvitser. Kaheksa aastat 
hiljem noored abiellusid. Kui 
Lilibetist oli hakatud varakult 
troonipärijannat „vormima” 
ja kõik muu oli tema eest ära 
otsustatud, siis kõige tähtsa-
ma valiku tegi ta ise, kuula-
mata oma ema, kes oleks ee-
listanud näha abikaasana 
mõnd inglise kõrgaristokraa-
ti.

Kuningas on surnud, ela-
gu kuninganna!
Kuningas George VI oli fanaa-
tiline suitsumees ja see harju-
mus viis ta enneaegu hauda. 
1952. aasta 6. veebruaril suri 
ta kopsuvähki. Printsess 
Elizabeth oli parajasti prints 
Philipiga riigivisiidil Keenias 
ja pöördus kohe Inglismaale 
tagasi.
Päev pärast kuningas George 

Elizabeth II – 
Briti monarhia „kroonijuveel”

2006. aastal külastas kuninganna Elizabeth II Tallinnat. 
Foto: Kalev Lilleorg/Õhtuleht

VI surma läks uus kuningan-
na St. Jamesi paleesse, trooni-
leastumisnõukogu mitmesaja 
liikme ette. See tseremoniaal-
ne kogu hõlmas Salanõukogu 
– monarhi peamisi nõuand-
jaid -, kes pärinevad juhtivate 
poliitikute, vaimulike ja koh-
tunike seast. 
1701. aasta Troonipärimis-
seaduse järgi oli Elizabeth ol-
nud monarh oma isa surma-
hetkest peale ja nõukogu kut-
suti kokku, et kuulata tema 
deklaratsiooni ja religiooni-
vannet. Seejärel tegid kõik 

mehed ühel ja samal ajal 
kummarduse 40. monarhile 
alates ajast, kui William Vallu-
taja pärast Hastingsi lahingut 
1066. aastal Inglise troonile 
asus.
Uus kuninganna võttis enda-
le nimeks Elizabeth II. Mo-
narhi emast Elizabethist sai 
kuninganna ema – Queen 
Mother, mitte igandlikult 
leskkuninganna.
Kuningas George VI leinaju-
malateenistus ja matmine 
toimus 15.02.1952. Kunin-
ganna ema palus sõnumis 

kaasmaalastele kaitset ja ar-
mastust oma tütrele „suures 
ja üksildases olukorras, kuhu 
teda on kutsutud”. Eraviisili-
selt kirjutas ta oma ämmale, 
kuninganna Maryle: „Ma ei 
suuda Lilibetist mõeldagi, kes 
on liiga noor, et säärast koor-
mat kanda.”
Peaminister Winston Churc-
hill leinas George VI taga ja 
näis erasekretäri Jock Colvil-
le’i sõnul uuest suveräänist 
kimbatuses olevat, kuna too 
olevat alles laps. 
Viis päeva pärast troonileasu-

mist kirjeldas Churchill Eliza-
beth II aga „kauni ja noorusli-
ku tegelasena, kogu meie tra-
ditsiooni ja hiilguse pärijana, 
kes asub oma positsioonile 
ajal, mil kurnatud inimkond 
ebakindlalt seisab maailma 
haarava katastroofi ja kuldse 
ajastu vahel”. 

Briti monarh vananeb 
väärikalt
Elizabeth II ema Queen 
Mother elas oma mehest ku-
ningas George VI täpselt pool 
sajandit kauem. Ta suri 
101aastaselt 30. märtsil 2002.
Kuninganna Elizabeth II ee-
listab vananeda väärikalt, il-
ma plastilise kirurgiata, hoi-
des oma soengugi põhiliselt 
samana. Dame Helen Mirren, 
kes võitis Oscari filmis 
„Queen” kuninganna rolli 
eest, on öelnud: „Ta pole ku-
nagi kaldunud ühte või teise 
äärmusse. See on enesedist-
sipliin, mis minu meelest tu-
leb seest ega ole peale sunni-
tud väljastpoolt.”
Suurbritannias hoitakse võim 
ja hiilgus lahus. Elizabeth II 
valitseb, aga ei juhi. Tal pole ei 
passi ega juhiluba, ta ei saa 
hääletada ega kohtus tunnis-
tajana esineda ning ta ei tohi 
vahetada oma anglikaani us-
ku roomakatoliku vastu.
90aastane Elizabeth II on ol-
nud 64 aastat Suurbritannia 
monarh. Mitte ükski valitseja 
pole enne teda nii kaua troo-
nil püsinud. Kas kuninganna 
loobub kunagi troonist oma 
vanima poja prints Charlesi 
või koguni pojapoja prints 
Williami kasuks, näitab aeg.
Kasutatud allikas: Sally Bedell 
Smith. Kuninganna Elizabeth. 
Moodsa monarhi elu. Kirjas-
tus Kunst 2002.
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Kunstnik Kaisa Laas avas 
Rakvere vanalinnas Pikk 
16 keraamikastuudio ja oo-
tab huvilisi savikunstist 
osa saama.

Katrin Kivi

Kaisa Laasi keraamikastuudio 
sündis olude sunnil. „Pere-
kondlikel põhjustel sattusin 
tagasi Lääne-Virumaale,“ sel-
gitas ta. „Paraku ei leidnud 
ma siit erialast ja meelepärast 
tööd. Olen õppinud keraami-
kuks ja vahepeal Saaremaal 
elades töötasin koolis keraa-
mikaõpetajana.“
„Unistasin juba ammu oma 
ahjust,“ jätkas ta. „Töötukas-
sa abiga tegin ettevõtte Lin-
nuvoolija OÜ. Minu firma on 
saanud nime Elle Niidu luule-
tuse järgi, mis räägib keraa-
mikust. Hiljem selgus, et 
praeguse keraamikastuudio 
ruumides elas kunagi üks ve-
ne ornitoloog – see loomuli-
kult on puhas juhus.“
Nüüd, kus ettevõtte loodud, 
ahi soetatud ja uksed lahti, 
plaanib keraamikastuudio 
perenaine korraldada keraa-
mikakursusi ja õpitubasid nii 
täiskasvanutele kui ka lastele. 
„Täiskasvanud ja lapsed või-
vad ka koos tulla,“ kutsus ta. 
„Lapsed õpivad suurte pealt 
püsivust ja täiskasvanud las-
telt loovust ning julgust, mille 
inimesed kipuvad unustama, 

Rakveres avati keraamikastuudio

kui täisikka jõuavad.“
Laasi sõnul sobib stuudio ka 
sünnipäevade korraldami-
seks ja sõpruskondadega nii-
sama toredaks ajaviitmiseks. 
„Kui on ideid, siis tasub kind-
lasti küsida nõu,“ rääkis 
kunstnik. „Keraamikaprot-
sess on pikaajaline. Kui savist 
on ese valmis voolitud, siis 
pärast seda vajab savi paar 
päeva kuivamist ja ka eelpõ-
letamist ahjus. Pärast ahjust 
tulemist saab esemeid gla-
suurida. Glasuur ise aga ta-
hab samuti kaks-kaks pool 
päeva ahjus „küpsemist“. 

Seega oleks hea, kui saab ko-
hal käia mitu korda. Kui see 
pole võimalik, siis saame kok-
ku leppida, et glasuurin ise ja 
saadan valminud keraamika 
kliendile näiteks postiga.“
Loomulikult on stuudiost või-
malik soetada keraamikat, 
aga esitada ka tellimustöid.
Kaisa Laas on pärit Laekve-
rest ja käis koolis Rakvere 
Reaalgümnaasiumis. Kooli 
lõpetamise järel oli tal plaan 
minna õppima ajakirjandust, 
ent lõpukirjandi punktisaak 
polnud selleks piisav. „Mõtle-
sin, et teen järgmisel aastal 

uue kirjandi,“ selgitas Laas. 
„Savi ei olnud minu kutsu-
mus, aga vanematele pidin 
näitama, et õpin. Nii sattusin 
Saaremaale keraamikakunsti 
õppima. See hakkas mulle nii 
meeldima, et kuigi kirjutasin 
tõepoolest kirjandi uuesti ja 
väga hea tulemustega, suun-
dusin siiski pärast kaht aastat 
õpinguid Saaremaal Eesti 
Kunstiakadeemiasse.“

Lisainfo e-posti aadressil 
kaisalaas@gmail.com või te-
lefonil 551 6828.

Noorsootöötajad ammutasid kogemusi
Möödunud nädalal külastasid Lääne-Virumaa koolide ja 
noortekeskuste noorsootöötajad Läänemaad, et vahetada 
kogemusi, arendada koostööd ja tutvuda Läänemaa noor-
sootööga ning valdkonnas rakendatud piirkondlike, riiklike 
ja europrojektidega.
Eelmisel aastal võõrustades Läänemaa noorsootöötajaid 
Lääne-Virumaal, lepiti kokku vastuvisiit, mis sel kevadel ka 
teostus. 
Õppereisi olulisim eesmärk oli koguda häid mõtteid noorte 
kaasamiseks ning erinevate osapoolte koostöövõimaluste 
leidmiseks.
2017. aastast oodatakse noorsootöötajatelt senisest enam 
teadlikku nooreinfo vahendamist omavalitsuste tasandil 
ning ära kaovad maakondlikud noorte teavitamis- ja nõusta-
miskeskused, kus seni noorteinfo tööd maakondlikult koor-
dineeriti.
Lääne-Viru Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna va-
nemspetsialisti Merle Maimjärv-Mirka sõnul osales õpperei-
sil 19 noorsootöötajat avatud noortekeskustest, koolidest, 
omavalitsustest ja maavalitsusest.
„Esimesel päeval külastasime Risti Põhikooli, mis vaatamata 
oma väikesele õpilaste arvule pakub piirkonnas väga mitme-
kesist huviharidust. Koostöös Haapsalu Muusikakooliga avati 
eelmisel aastal väikeses koolis ka pärimusmuusika osakond, 
mis on haaranud noori nii lähedalt kui ka kaugemalt,” rääkis 
Merle-Maimjärv Mirka.
Õppereisi teine päev sai varahommikul alguse Läänemaa 
Ühisgümnaasiumi külastusega. Kool tegutseb 2013. aastast 
riigigümnaasiumina. Endise Haapsalu Wiedemanni Güm-
naasiumi koolimaja renoveeriti 2012.-2013. aastal täielikult. ”
„Läänemaa koolide ja noortekeskuste külastus pakkus mida-
gi igale ühele, olenemata tegutsemisvaldkonnast. Palju mõt-
te- ja vestlusainet andis riigigümnaasiumide teema ja hari-
dusreform üldisemalt, mis on igati mõistetav, sest ei ole meie 
maakonnas veel ju nii laiahaardelisi reforme haridusvald-
konnas tehtud ning puudub ka teadmine, kas ja millal see 
meilgi reaalsuseks saab. Küll aga on väärtuslikud kogemused 
ja õppetunnid teistel, mida kindlasti kuulata võiks,” sõnas 
Maimjärv-Mirka.

Kuulutaja
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Millise materjaliga oleks 
mõistlik vana eterniitkatust 
renoveerida? 
Tänapäeval on kõikides suu-
remates ehituskauplustes 
saadaval Eternit Balticu too-
detud asbestivaba kiudtse-
mentlaineplaat ehk nn kaas-
aegne eterniit. Kui 15 aastat 
tagasi suhtuti kaasaegsesse 
eterniiti veel umbusuga, siis 
nüüdseks on materjali popu-
laarsus tohutult kasvanud ja 
suurem hulk inimesi juba tea-
vad, et tegu on tervisele ohu-
tu ning igati korraliku katuse-
kattematerjaliga.
Väike ülevaade kaasaegse 
eterniidi omadustest.
Hingav materjal - eterniidi al-
la ei teki kondensatsioonivett.
Müravaba nii tuule kui ka vih-
maga.
Lihtne paigaldada.
Ei roosteta, on tule- ja happe-
kindel.
Vana nõukogudeaegse eter-
niidiga kaetud katuse reno-
veerimisel räägib kaasaegse 
eterniidi kasuks ka see, et ehi-
tusseaduse alusel puudub va-
jadus omavalitsuselt ehitus-
teatise ning -loa taotlemiseks. 
Samuti ei ole vaja maksta rii-

Vana eterniitkatuse 
renoveerimine on lihtne

gilõivu.
Tänapäevane eterniit pole 
mõeldud mitte ainult reno-
veerimiseks, vaid ka uute ka-
tuste ehitamiseks. Kasutades 
kattematerjaliga samast ma-
terjalist lisadetaile, näeb 
lõpplahendus välja esteetili-
ne ja korrektne ega jää alla ki-
vi- või teraskatustele. 
Kaasaegset eterniiti on saa-
daval nii värvimata kui värvi-
tud kujul. 
Eestis müüakse Eternit Baltic 

katuseplaate neljas mõõdus 
ning seitsmes värvitoonis.
Eterniit on üks väheseid ma-
terjale, mis on end Eesti tingi-
mustes pikaajaliselt tõesta-
nud. Tänapäevase eterniidi 
koostekvaliteet on nõukogu-
deaegsest kindlasti kõrgem 
ning sellest lähtuvalt on pi-
kem ka Eternit Balticus too-
detud eterniidi „eluiga“, ula-
tudes 60-70 aastani. Kvalitee-
di tõestuseks annab tootja 
materjalile 30 aastat garan-

tiid.
Nii vana katuse renoveerimi-
sel kui ka uue paigaldamisel 
tasub teiste katusematerjali-
de kõrval kindlasti kaaluda 
kaasaegse eterniidi paigalda-
mist. Tegemist on kvaliteetse 
katusekattematerjaliga ning 
värvitud eterniit koos lisatar-
vikutega näeb lõpplahendu-
sena esteetiline välja.

Kuulutaja

AED& JP EHITUSGRUPP
  • Katused (kivi, plekk, eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd
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„Omaaegne Nurga Äri müüdi 
neljale omanikule,“ rääkis Ki-
viõli Kaubahoov ASi juhataja 
Andrus Talsi, kes ise üks ni-
metatud neljast. „Praeguseks 
on asjad vaikselt paika loksu-
nud, rakverlased juba teavad, 
et siinkandis on kaubandus-
tegevus tagasi.“
Kiviõli Kaubahoov peab kes-
kuses Husqvarna toodete ja 
Helly Hanseni töörõivastega 
kauplevat poodi, aga samuti 
on nende käes külalistemaja 
koos kohvikuga ning vaba-
õhumüügiplats, mis on välja 
renditud.

Husqvarna esindus sai 
kiita
„Iseenesest sõidab siit ju pal-
ju rahvast mööda ning ma ei 
näe mingit takistust, miks siin 
ei võiks taas olla korralik kau-
batänav,“ jätkas ta. „Poolteist 
aastat tagasi oli see piirkond 
üsna välja surnud, aga nüüd 
on hakanud ärid ja teenuse-

pakkujad tagasi tulema. Tõsi: 
ka minu käes on väljarentimi-
seks 260 ruutmeetrit pinda, 
mis sobiks nii kaubanduspin-
naks kui ka bürooks, kuid na-
gu mainitud, on asjad liikuma 
hakanud.“
„Suuremaid omanikke on siin 
neli ja päris raske on keskust 
ühiselt hallata, sest osa neist 
on hulgimüüjad, kelle tege-
vus pisut teistmoodi,“ jätkas 
Talsi. „Samas ei pea ju kõik 
kauplused keset linna või 
suures kaubanduskeskuses 
asuma – näiteks meie Husq-
varna pood müüb ju sedalaa-
di kaupa, mis vajalik tööme-
hele. Temal ongi meie juurde 
mugavam tulla, ei pea häbe-
nema tööriideid ega tööautot. 
Lisaks on sellise kaupluse 
pluss suur laoruum, saame 
lahedalt tegeleda garantii- ja 
hooldusremondiga.“
Andrus Talsi sõnul tasub Nii-
ne keskuse Husqvarna kaup-
lust minna vaatama ka liht-
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Niine keskus tahab tagasi pildile

Husqvarna Rakvere esinduse hindasid emafirma ametnikud 
üheks ilusamaks kogu regioonis. 

Foto: Aivar Ojaperv

Unustage ära – Nurga Äri Rakveres ei ole enam! Juba 
ammu ei ole! On hoopis Niine keskus, kus koos lähiümb-
ruse ettevõtetega tegutseb ligi paarkümmend kaup-
lust-teeninduspunkti ja mis tahab vaikelust tagasi pildi-
le. Selle nimel on keskuse omanikud valmis ka tegutse-
ma.

Aivar Ojaperv

salt niisama. „Ilma valehäbita 
kinnitan: kuu aega tagasi käi-
sid meie kauplust vaatamas 
Husqvarna Põhja regiooni 
kõrged ametnikud ja nad kin-

nitasid, et meie oma on üks 
regiooni ilusamaid! Samuti 
kiideti meie teenindust ja 
töökoda.“
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„Uuele pinnale kolides meie 
kaubavalik laienes, meil on 
nüüdsest suurem valik käsi-
tööriistu, survepesureid, aku-
seadmeid ning pakume sel-
lest aastast ka Viking iMow 
robotniidukeid,“ rääkis Riin 
Sats. „Uues asukohas on 
klientidel ka parkimine mu-
gavam ning masinate hool-
dusse toomine on nüüdsest 
kättesaadavam, sest laoruu-
mis on suur tõstanduks ja hea 
ligipääs.“
„Oleme sellest aastast ka John 
Deere aia- ning kommunaal-
tehnika edasimüüjad,“ lisas 
ta.

Robotid ja akud
ForestPlus müüb, hooldab ja 
remondib aia- ja metsatehni-
kat, aga rendib seda ka välja. 
„Tänavu on rendis mul-

lafrees, oksapurustaja, muru-
õhutaja, hekipügaja, kõrglõi-
kur ning võsalõikur,“ rääkis 
ta. „Kõik need on tööriistad, 
mida väiksemasse majapida-
misse pole mõttekas soetada, 
kuid kord-paar aastas läheb 
neid vaja. Kõige rohkem ren-
ditakse nimetatuist esimest 
kolme, eriti aga muruõhuta-
jat, mida kasutatakse samb-
laeemaldajana.“
Tänavused uudistooted on 
robotniidukid ja akudega va-
rustatud aia- ning metsateh-
nika. Robotniidukitest on jut-
tu teises tänase Kuulutaja ar-
tiklis.
„Stihli akuseadmed muuda-
vad muruniitmise, hekipüga-
mise – üldse kõikvõimaliku 
aiatöö -, aga ka küttepuude 
tegemise jne palju lihtsamaks 
ja kergemaks,“ soovitas Riin 

Aiatehnika hooldusremondiks 
on käes sobivaim aeg

Märtsis kolis ForestPlus uutesse ruumidess Jaama puiesteel, kus müügisaal on suurem.
Foto: Aivar Ojaperv

Sats. „Üks aku sobib kõikidele 
Stihli sellelaadsetele seadme-
tele. Seetõttu on mõistlik soe-
tada üks-kaks akut, laadija 
ning tööriistapark nende üm-
ber,“ lisas ta. „Akudega on ju-

ba varustatud praktiliselt ko-
gu Stihli tootevalik.“
Tõsi – akuseadmed on n-ö ta-
vaseadmetest kallimad, kuid 
neil on ka mitu olulist eelist. 
Seadmetel kasutatav harjava-

ba EC-elektrimootor on prak-
tiliselt hooldevaba ja suure 
kasuteguriga. Elektrimootor 
ei ole lärmakas – kes meist 
poleks omaette vandunud, 
kui naabrimees tõmbab õnd-

sa puhkepäeva hommikul 
oma muruniiduki kärisema? 
Erinevalt levinud väärarusaa-
mast saab ja tohib akusead-
meid kasutada ka vihmase il-
maga. Juhtmed ei ole takistu-
seks, sest neid lihtsalt pole. 
Samuti kinnitab Stihl, et nen-
de akud on pikaealised, pea-
vad vastu vähemalt 1200 laa-
dimistsüklit.

Too oma niiduk hooldu-
sesse!
Kuigi vanarahvas manitseb 
rege suvel ja vankrit talvel 
rautama, kipub see tänapäe-
va ülikiires maailmas meelest 
minema. Ja mõistlik asjade 
edasilükkamine ei pruugigi 
nii halb olla, kuid tõepoolest 
vaid mõistlik viivitus.
„Praegu on parim aeg oma 
niidukid-lõikurid hoolduses-
se tuua,“ soovitas Riin Sats. 
„Paari nädala pärast avasta-
vad kõik korraga, et muru on 
vaja niita, aga niidukis õli va-
hetamata jne. Siis ei pruugi ka 
meie kiiresti aidata saada, 
sest teatud järjekord on iga-
kevadine nähtus. Nii et haka-
ke aegsasti toimetama.“

OÜ ForestPlus aia- ja metsatehnika Rakvere kauplus ko-
lis märtsis Laada tänavalt raudteejaama lähistele aad-
ressile Jaama pst 11. Ettevõtte tegevjuht Riin Sats põh-
jendas uut asukohta tõsiasjaga, et Laada tänava ruumid 
jäid kauplusele kitsaks.

Aivar Ojaperv
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Niine keskuse külalistemajas 
ja kohvikus toimetavad rent-
nikena Ene Mond ning Mari-
lis Matikainen. „Alates märt-
sis majandame siin OÜna 
Niine Külalistemaja, pidades 
ühtlasi kohvikut,“ rääkis 
Mond. „Alati saab paremini, 
aga tegelikult on see asi meil 
käima läinud küll. Info on 
suust suhu levinud, kliendid 
on aru saanud, et meil on siin 
tore ja omanäoline kohvik. 
Külalistemaja paberid saime 
korda alles hiljuti, aga esime-
sed kliendid on juba ootel.“
Kõnealuse kohviku menüü 

omapäraks on uluki-, konk-
reetsemalt metssealiha. „Mul 
on tuttav jahimees kodust 
võtta,“ selgitas Ene Mond 
muiates. „Algul kardeti – eks 
ikka need taudijutud - , aga 
nüüd tellitakse meelsasti. 
Metssealiha on maitsev ja 
mahlane, aga seda peab oska-
ma teha. Retsepti jätan siin-
kohal siiski oma kokasaladu-
seks.“
Päevapakkumised Niine kü-
lalistemaja kohvikus jäävad 
3.50 kanti.
Niine Külalistemaja katab ka 
peo- või peielaudu, pakub ca-

tering´i ning rendib välja ka-
minasaali, kus saab pidada 
konverentse.
14. mail, mil Niine keskus 
korraldab kliendipäeva, on 
oma „väljapanekuga“ kohal 
loomulikult ka kohvik. „Sel-
leks ajaks on ilmad loodeta-
vasti ilusad ja saame terassil 
toimetada, kuhu tuleb väli-
kohvik,“ mainis Mond. „Gril-
lime, küpsetame metsseašaš-
lõkki. Külakosti toovad Viljan-
di kandi kalakasvatajad.“

Aivar Ojaperv

Niine külalistemaja kohvik 
üllatab huvitava menüüga
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Kui ennustada selle keva-
de-suve aiatöömasinate 
müügihitti, siis ühe võima-
lusena tasub panustada ro-
botniidukile. Need „ime-
masinad“ on müügil ka 
Rakveres – Husqvarna 
omad näiteks Niine kesku-
ses Husqvarna Rakvere 
esinduses, IMow kauba-
märki kandvad masinad 
ForestPlusi aia- ja metsa-
tehnika kaupluses Jaama 
tänaval.

Aivar Ojaperv

„Husqvarna on iseliikuvat 
muruniidukit arendanud 
paarkümmend aastat ja on 
oma selle valdkonna tehno-
loogiaga üks juhtivamaid et-
tevõtteid maailmas,“ rääkis 
Kiviõli Kaubahoov ASi juhata-
ja Andrus Talsi. Nimetatud et-
tevõte peab kauplust Niine 
keskuses ja müüb seal peami-
selt Husqvarna kaubamärki 
kandvaid tooteid.
„Robotniidukeid on väga eri-
neva võimsusega, suurimad 
neist suudavad hooldada ku-

ni 5000 ruutmeetrist muru-
pinda.“

Tegutseb ette 
antud piirkonnas
Tõsi – robotniiduk ei ole odav 
lõbu, nende hinnaklass algab 
umbes 1200 euro kandist ja 
vastavalt masina võimsusele 
võib ulatuda 3000 euroni. 
Vastutasuks talitab robot aga 
täiesti omapäi ja kord juba 
hääletatud-programmeeri-
tud, ei vaja see absoluutselt 
inimese sekkumist. Ise nii-
dab, ise kontrollib oma tööd 
GPSi-laadse seadme abil ja 
käib ise ka oma akusid laadi-
mas. Isegi vihm ei sega.
„Niiduki tööpiirkond tuleb 
piirata vastava kaabliga, sel-
lest üle masin ei lähe,“ selgi-
tas Andrus Talsi. „Edasine sõl-
tub juba peremehe tahtest: 
üldiselt teab niiduk ise, kui 
tihti ja kus konkreetselt on 
vaja tööd teha, kuid masinat 
saab programmeerida ka 
kindlatel kellaegadel tööta-
ma, et see võimalikult vähe 
koduseid toimetusi häiriks. 
Üldreeglina suudavad robot-
niidukid teha kuni kaks tundi 
järjest tööd ja siis lähevad 
end tunniks ajaks laadima.“
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Innovatsioon on jõudnud ka 
koduaedadesse – robotniidukid

Roboti lillepeenrast eemale 
peletamiseks on samuti abi 
kaablist, millega niitmist mit-
tevajav ala tuleb lihtsalt piira-
ta. Samas iga viljapuu ümber 
piirdeliini vedama ei pea – 
kui niiduk oma töötegemise 
käigus vastu puud põrkab, 
muudab ta lihtsalt suunda, il-

ma et kahjustaks ennast või 
viljapuud. „Nii „targad“ nad 
siiski pole, et inimesele mitte 
otsa sõita, seega peab ise ka 
robotniiduki tööpiirkonnas 
silmad lahti hoidma,“ märkis 
Andrus Talsi.
Robotniiduki üks pluss on 
kindlasti asjaolu, et oma tööd 

teeb see praktiliselt hääletult. 
„Eeliseid tavaniidukite ees on 
veel,“ lisas Andrus Talsi. „Ro-
botniiduk hävitab sambla. 
Niidetud muru on kvaliteet-
ne, kuna muru lõigatakse, 
mitte ei purustata rootoriga, 
nagu enamik muid murunii-
dukeid teeb.“

„Automoweril on veel üks pä-
ris oluline positiivne omadus 
- ta peletab eemale mutid, 
kuna askeldab koguaeg aias 
ringi!“ lisas Talsi. „Robotnii-
duk maksab küll keskmise 
traktori hinna, kuid kui see on 
sul olemas, siis ei pea hiljem 
mõtlema bensiini ostmisele, 
mürale, rohu riisumisele ja 
muru niitmise asemel saab 
tegeleda millegi tunduvalt 
meeldivama tegevusega ning 
mis peamine - sul on muru 
pidevalt, terve suve perfekt-
selt niidetud.“

Tark masin
Näiliselt tegutseb robotniiduk 
kaootiliselt – ta ei niida 
siil-siilult, vaid põrutab sinna, 
kuhu rattad ja algoritm vii-
vad. Samas salvestab masin 
liikumistee oma ajju ja saab 
aru, kui on mõnele oma hoo-
lealusele piirkonnale vähem 
tähelepanu pööranud. „Meie 
pole rahulolematut tagasisi-
det saanud, nagu oleks muru 
mõnes kohas püsti jäänud,“ 
kinnitas Andrus Talsi. „Tõsi – 
seda võib juhtuda, aga siis on 
tööpiirkond konkreetse ro-
botniiduki jaoks liiga suur.“
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Mõdriku Iluaed OÜ loodi 
2009. aastal. Pereettevõtet 
majandavad Anita ja Pee-
ter Keivabu. Anita tegeleb 
rohkem taimekasvatuse ja 
iluaedade projekteerimise-
ga, Peeter maastikuehituse 
ja aiatehnika müügiga.

Ülle Kask

Mõdriku Iluaial on kõikidele 
aiapidajatele ja potipõllu-
meestele rõõmustavad uudi-
sed. Alates aprillist asutakse 
uues, suuremas ja avaramas 
kohas, Rakvere Niine kesku-
ses. Lääne-Virumaa inimesed 
teavad, et enne tegutses seal 
Nurga äri. Nüüd on üürnikud 
vahetunud ja noored ärksad 
inimesed, sealhulgas Anita ja 
Peeter Keivabu, soovivad an-
da keskusele uue hingamise.

Taimi ja lilli 
kasvatatakse Mõdrikul
Mõdrikul Keivabude kodus 
käib vilgas tegevus. Kasvu-
hoones pikeeritakse beebitai-
mi, mis külvikastidesse enam 
ära ei mahu ja nõuavad suu-
rematesse pottidesse istuta-
mist.
„Praegu toimub aktiivne tai-
mede müük Mõdrikul,” teavi-
tas Anita Keivabu. „Osta saab 
nii püsikuid kui suvelilli.” Pe-
renaine rõhutas, et aiand on 
avatud kokkuleppel kliendiga 
ja soovitavalt ettehelistamise-
ga telefonil 50662944.
Keivabu sõnul on praegu öö-
külmade tõttu veel vara lille-
taimi aeda istutada, aga päik-
selisel aknalaual või verandal 
saab neid istutushooaja algu-
seni poputada küll. Kasvu-
hoones, mida ei köeta, tuleks 
samuti taimedele ööseks kat-
teloor peale visata. Parem 

karta kui kahetseda.
Küsimuse peale, millised lil-
led kõige vähem külma kar-
davad, vastas Keivabu, et esi-
mesed „pääsukesed” on näi-
teks võõrasemad ja sarvkan-
nikesed, mida võib juba lille-
peenrasse või rõdukasti istu-
tada. Need lilled õitsevad pi-
kalt ja kannatavad ka kergeid 
öökülmasid. Kui külm neid 
näpistab, võivad nad küll 
oma õied norgu lasta, aga 
taastuvad hästi ja üsna kiires-
ti.

Pereettevõttel tekkis 
vajadus äri laiendada
Anita Keivabu rääkis, et nen-
de pereettevõttel tekkis vaja-
dus suurema müügipinna ja 
äri laiendamise järele. Kui 
neile Niine keskusest vastav 
ettepanek tehti, ei kõhelnud 
nad kaua.
„Suuremal müügipinnal on 
võimalik taimi paremini eks-
poneerida. Saame suurenda-
da sortimenti, rajada näidi-
saia ja lillepeenraid. Võimalu-
sed Niine keskuses on korda-
des suuremad kui meie eel-
misel müügiplatsil. Edaspidi 
plaanime korraldada ka aian-
dusalaseid loenguid ja tee-
mapäevasid. Arvame, et me 
oleme rahvale lähemal kui 
eales varem.”
Seoses uue ja suurema müü-
giplatsiga pannakse Niine 
keskuses rohkem rõhku ka 
taimede kvaliteedile. Algavast 
hooajast leiab müügiplatsilt 
näiteks Mihkel Saare Puukoo-
li toodangut. Osa kvaliteetse-
test okaspuudest tuleb Lille-
lehe Puukoolist, osa Vääna 
Puukoolist, viljapuud Mäe-
kalda Puukoolist, elulõngad 
Taavi Kivistiku Roogoja ta-
lust, lehtpõõsad Tõnis Tensolt 
Tõnise Puukoolist.
„Oleme Mõdriku Iluaia müü-

Mõdriku Iluaed avab 
müügiplatsi Niine keskuses

Anita ja Peeter Keivabu aiandis. 
Foto: Ülle Kask

MÕDRIKU ILUAED
Mõdriku Iluaia müügiplats Niine keskuses 
avatakse 28. aprillil.
14. mail toimub suur kliendi- ja perepäev, mi-
da juhib Henrik Normann.
Väino Eskla, kes on oma ala ekspert marja-
põõsaste ja viljapuude alal, annab personaal-
set infot ja nõu.
Kliendipäeval on võimalik osa võtta loengu-
test ja õpitubadest, mis hõlmavad aiapidaja 
igapäevaseid tegemisi.
Kliendipäev toimub koostöös Niine Külaliste-
maja, värvipoe Teknos (OÜ Smalt) ja Husq-
varna poega (Kiviõli Kaubahoov).

giplatsi pidanud Rakveres ju-
ba kaks aastat ja meie klien-
did teavad, et teeme koos-
tööd usaldusväärsete partne-
ritega ja oma ala tipptegijate-
ga, kelle toodang on kvali-
teetne ja esmaklassiline,” too-
nitas Anita Keivabu.
Meelsasti nõustatakse oma 
kliente üle Eesti nii kliendi 
kodus kui ka telefoni teel. 
„Näiteks beebitaimede kas-
vatamisega tekib alati küsi-
musi ja ma võrdlen seda prot-
sessi väikelapse kasvatusega,” 
rääkis naine. „Ostetakse taim, 
aga tekib hirm, mida temaga 
teha, kuidas käituda, et kõik 
ikka maksimaalselt õnnes-
tuks. Siis olemegi meie aian-
dushuvilisele toeks nii nõu 
kui jõuga ja asi toimib.”
Perefirma meespool Peeter 
Keivabu tegeleb maastikuehi-
tuse ja aiatehnika müügiga. 
„Kui keegi soovib ideest teos-
tuseni aiakujundust tellida, 
tuleme appi,” sõnas ta. „Kui 

Mõdriku Iluaialt tellida töö 
alates projektist aia rajamise 
ja hoolduseni, siis aiakujun-
duse eest eraldi tasu ei küsi-
ta.”
Ta tõstis esile ka pereettevõtte 
tütarfirmat, mis müüb väik-
semaid aiamasinaid. „Väike-
sed aiamasinad on need, mis 
aitavad igapäevast tööd ker-
gemaks muuta. Näiteks aku-
del liikuv aiakäru, millega 
saab vedada mulda, kive ja 
liiva. Seda ei pea ise lükka-
ma,” selgitas peremees. „Ja 
käru kallutab ka ise.”
Peeter Keivabu kiitis veel 
imemasinat kännufreesi, mil-
le abil saab langetatud puude 
kändusid aiast hõlpsalt välja 
juurida. „Masinad pole küll 
väikeaiapidajale odavad, aga 
neid saab meie kaudu soeta-
da ka Liisi järelmaksuga. Teh-
nikat on võimalik veel rentida 
ja sellega saab end kurssi viia 
meie Mõdriku Iluaia FB le-
hel.”
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Koolilapsed hakkavad taimi müüma
13. mail peetakse kolmandat Tapa Gümnaasiumi taimelaata, 
kirjutab kooli koduleht.
Algklasside lapsed müüvad seal enda kasvatatud tomati, kur-
gi, paprika ja paljude teiste köögiviljade ning suvelillede tai-
mi, püsikute juurikaid, lillesibulaid, istikuid ja muud aiakau-
pa.
Tänavu on üritusega seotud ka heategevuslik projekt. Laadal 
saab osta Ghanas ja Ugandas valmistatud väiksemaid too-
teid, mille müügist saadud rahaga abistatakse sealseid õpihi-
mulisi lapsi.

Luigel kogunevad aiandushuvilised
Luige maaelu näituslaat toi-
mub 6.-8. mail Luige alevikus 
Harjumaal. Ürituse raames 
peetakse koduaialaata ning 
vaatamiseks seatakse üles 
loomade näitus.
Kevadine koduaialaat, tun-
nuslausega „Kõik vajalik ko-
duaega-seemnest saunani“, 
peaks oma traditsiooniliselt 
rikkaliku väljapanekuga pak-
kuma huvi eelkõige aiandus-
huvilistele, kajastab Luige 
maaelu näituslaada koduleht.
Laadal võib kohata arvukalt 
nii suve- kui püsilillede kas-
vatajaid. Populaarsete ampli- ja rõdutaimede valik on suu-
rem kui möödunud aastatel. Esindatud on väikesesse aeda 
hästi sobivad pereviljapuud (istikud, millele on võrasse mitu 
erinevat sorti poogitud), mis täidavad nii vilja- kui ka ilupuu 
rolli.
Lisaks lille- ja ilutaimede kasvatajatele ja müüjatele võtavad 
laadast osa ka kodumaiste köögiviljaistikute ja hekitaimede 
pakkujad.
Senisest laiema istutusmaterjali valiku kõrval on suurenenud 
ka õuekujunduskaupade osa. O stmiseks pakutakse piirdeae-
du, sõidu-ja kõnniteekatteid, aiavalgusteid, aiamööblit, kas-
vuhooneid, aia- ja suvemaju, saunu ning palju muud.
Traditsiooniliselt saab Luigel täita oma mesindussaaduste, 
teravilja-, piima-, liha- ja puuviljatoodete ning kala varusid. 
Pakutava kauba hulgas on meesegud, õietolm, suri, kodused 
leivad-saiad, kohupiimad, juustud, suitsuvorstid ja –singid 
ning mahlad. Müügil on nii värsked, kuivatatud, soolatud kui 
suitsutatud kala.
Loomanäitusel saab kaeda veiseid, lambaid, kitsi, karusloo-
mi, miniloomi, aga ka känguruid, alpakaid ja eesleid. Kodu-
lindudest võib näha kanu, parte, hanesid, kalkuneid, vutte ja 
faasaneid. Näitusel on väljas ka eksootilised tiivulised, näi-
teks jaanalinnud ning emud.

MÕNE REAGA
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Kasvuhoone oli ja jääb 
Eesti kliimas aiapidaja 
jaoks vajalikuks aiaehiti-
seks. Kasvuhoone välimus 
pole aastatega palju muu-
tunud, küll aga materjalid, 
millest seda ehitatakse.

Ülle Kask

Moodsate majade ja aedade 
juures võib nägus kasvuhoo-
ne olla ka üheks aiakujundu-
selemendiks, mis sobib kokku 
suve- või grillimajaga.
Materjalid, millest tänapäeval 
kasvuhooneid ehitatakse, on 
meie ilmastikutingimustele 
hästi vastupidavad. Klaasi 
asemel kasutatakse polükar-
bonaati. Ka kilesid, millega 
kasvuhoone karkasse kaetak-
se, toodetakse varasema aja-
ga võrreldes palju tugevamast 
materjalist.

Kasvuhoonete 
karkassid ja katted
Firma Dilar Kasvuhooned OÜ 
müüb Ukraina päritolu kas-
vuhooneid ja tarvikuid. Te-
gevdirektor Pavel Larin soovi-
tas kasvuhoonet Agrosfeer. 
„Tsingitud torudest karkassi 
on lihtne kokku panna, kuna 
kasvuhoonel on juba ots ühe 
tükina valmis. Samuti on kaa-
red ühes tükis.”
„Sellise tsingitud torudest 
kasvuhoone kliendile trans-
portimine on natuke raskem, 
aga saame hakkama, sest see 
on ju ühe korra vedu,” sõnas 
Larin ja rõhutas, et kasvuhoo-
ne Agrosfeer peab väga hästi 
vastu meie ilmastikutingi-
mustele. „Talveks pole vaja 
katet maha võtta ega eraldi 

Kasvuhoone Datshnaja-Strelka

Kasvuhoone on vajalik aiaehitis

toestusi panna.”
Pavel Larin tõstis esile ka alu-
miiniumtorudest kasvuhoo-
neid Imperial. „Nende kokku-
panek on natuke raskem,” üt-
les ta, „sest detailid on pool-
kaared.” Larin kiitis aga alu-
miiniumit kui väga head ja 
vastupidavat materjali. ”Ga-
rantii on 50 aastat.” Alumii-
niumist kasvuhooneid on 
võimalik valida erineva kuju 
ja mõõduga.
Larini meelest on kõige pare-
mad polükarbonaadist kas-
vuhoonekatted. Need lasevad 
hästi valgust läbi ja on vastu-
pidavad nii tuultele kui talvel 
lumele. „Kui polükarbonaa-
dist konstruktsioonid paigal-
datakse tsingitud terasest 
karkassile, mille torud on 
paksusega 0,8 mm,” selgitas 

ta, „ei nõua selline kasvuhoo-
ne vundamenti.”
Isegi kõige peenemad 4mm 
paneelid on soojusisolatsioo-
ni poolest oluliselt paremad 
kui tavaline klaas. Polükarbo-
naadi löögikindlus on klaasist 
200 korda kõrgem. Üheks ka-
sulikuks omaduseks on veel 
kõrge soojakindlus. Materjal 
on võimeline kannatama ja-
henemist kuni -50°C ning 
kuumutamist kuni +120°C. 
Seetõttu ei pea polükarbo-
naadist kasvuhoonete katet 
talveks ära võtma, mis on aia-
pidaja seisukohast väga mu-
gav.
Tihti kasutatakse kasvuhoone 
kattena polüetüleenkilet, aga 
see materjal Pavel Larini lem-
mikute hulka ei kuulu. „Kah-
juks laguneb selline kile ultra-

violettkiirte ning kõrge tem-
peratuuri toimel üsna kiiresti 
ja peab vastu maksimaalselt 
neli kuud.“
Larini sõnul toodetakse ka tu-
gevamaid kilekatteid. Näiteks 
valgust stabiliseerival kilel on 
kõrge vastupanuvõime UV-
kiirgusele ja selle võib jätta 
talveks peale. Hüdrofiilse kile 
pealispind määrdub aga pal-
ju vähemal määral kui polüe-
tüleenkile pind. Vahustatud 
kile võimalused on aga veelgi 
laiemad, kattematerjali abil 
saab reguleerida õhutempe-
ratuuri kinnises ruumis, vä-
hendades seda päeval ning 
tõstes öösel.

Asukoht päikseline
ja seest puhas
Kasvuhoone peaks saama 

aias võimalikult päikeselise 
koha, et valgus taimedeni 
jõuaks, ja asuma ideaalis 
ida-lääne suunas. Kasvuhoo-
nes võiks olla ka osaline var-
jutamise ning kindlasti ka ja-
hutamise võimalus, kui suve 
kõrghetkedel päike liiga kõr-
vetavaks muutub.
Dilar Kasvuhooned OÜ te-
gevdirektor märkis, et kui 
kasvuhoone on väiksemate 
mõõtmetega, näiteks 5x4 m 
või 5x6 m, ei ole asukoht nii-
võrd tähtis. „Sellise kasvu-
hoone võib paigutada sinna, 
kus aednikul kõige mugavam 
toimetada on,” ütles ta. „Ka-
sutades kasvuhoone katmi-
seks kaasaaegseid materjale, 
saavutatakse selline efekt, 
mille juures taimed on või-
melised saama kuni 90 prot-

senti päikesevalgusest.”
Pavel Larin rõhutas aga, et 
taimede pideva heaolu ja ter-
vise tagamiseks on kohustus-
lik pidada kasvuhoone puh-
tana. Ta tõi näiteks klaasist 
kasvuhooned, mis on heaks 
bakterite pesaks, neid on tar-
vis pesta tihedamini, eriti 
klaaside kattumise kohtades. 
„Üks kord aastas on vaja kas-
vuhoonet kindlasti desinfit-
seerida,” toonitas Larin. 
„Need lihtsad soovitused või-
maldavad aiapidajal saada 
maksimaalset rõõmu oma 
lemmiktegevusest.”
Täpsemat teavet kasvuhoo-
nete kohta saab Dilar Kasvu-
hooned OÜ kodulehelt: www.
kasvuhoone.ee/et

Kasvuhoone Standard-3 Solidprof
Fotod: www.kasvuhoone.ee
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Hoonete fassaaditaguste va-
hede soojustamiseks loodud 
termo- ehk karbamiid-
vaikvaht, THERMI terminina 
nimetuse saanud TERMO-
VAHT, on üks vanemaid sün-
teetilisi soojustusmaterjale. 
Materjali sünniaastaks loe-
takse 1930. aastaid, Saksa-
maal ja mujalgi Euroopas on 
see aktiivses kasutuses olnud 
üle 50 aasta. Therm kasutab 
seda materjali ja paigaldus-
tehnoloogiat juba ligi 10 aasta 
jooksul, olles selle ajaga soo-
justanud ligikaudu 2000 hoo-
net. 
Materjal ja tehnoloogia on ol-
nud pidevas arengus, kaas-
ajastades ja täiustades lihvi-
takse nende efektiivsust ja 
omadusi. Tänaseks oleme 
soojustamise ajaloos jõudnud 
sambla ja villa juurest sein-
tesse süstitava üliefektiivse 
TERMOVAHUNI. 
TERMOVAHT ei lõhna, ei la-
gune, ei hallita, laseb läbi vee-
auru, st on HINGAV soojus-
tusmaterjal, samas ei ima en-
dasse niiskust, kaitseb puitu 
mädaniku ja metallist seina-
detaile korrosiooni eest, tu-
leohutuse mõttes ei aita kaa-
sa põlemisprotsessile. 
Aastakümneid vana tehno-
loogia testimiseks viidi hiljuti 
läbi uus test, kus kontrolliti 
35-aastase hoone seintesse 

MIS TOOTEID JA SOOJUSTUSLAHENDUSI 
OTSIDA THERMIST?
Lisaks TERMOVAHULE pakume nutikate soo-
justuslahenditena veel: 
• polüuretaanvahtu: Super PUR - suletud poo-
ridega pritsvaht 
• avatud pooridega PUR pritsvahtu 
• PUR - süstitavaid vahte 
• graanulsoojustust 
• puistevilla (kivi- ja klaasvill) 
Lisaks soojustuslahendustele pakume ka: 
• vajunud põrandate tõstmist 
• Sandwich-paneele 
• Thermi termograafiateenust 
• soojustuskonsultatsioone

pritsitud termovahtu visuaal-
selt ja laboratoorselt – uurin-
gust selgus, et materjali oma-
dused ei olnud aastatega üld-
se muutunud. 
Thermi TERMOVAHU klienti-
de tagasiside on olnud väga 
positiivne. Esimene märgatav 
efekt on hoonete helipidavu-
se paranemises, järgmine 
tuulepidavuse paranemine ja 
loomulikult soojustuse para-
nemine eelkõige tänu tuule-

tõmbe puudumisele fassadi-
taguses vahes, mis jahutab 
kestvalt hoonesisest soojust.
 
MIKS ÜLDSE LÄHEVAD 
HOONE SEINAD KÜLMAKS? 
Seina tühjas õhuvahes sooje-
nev õhk tõuseb üles ning selle 
asemele tungib hõredamate 
kohtade kaudu altpoolt sisse 
külm õhk. Katusealusesse 
tõusnud soe õhk viib pragude 
kaudu seintes ruumidest väl-

ja umbes 80% soojusest. Soe 
õhk, mis pole veel jõudnud 
katusealuse kaudu hoonest 
väljuda, puutub kokku külma 
välismüüritisega ja langeb 
jahtudes allapoole, kuni kok-
kupuutes seina sisemise osa-
ga taas soojeneb. 
Niisugune konvektsiooniring 
põhjustab umbes 20% seinte 
kaudsetest soojuskadudest. 
Termovaht on külmkõvastuv 
ja kahekomponentne karba-

Thermil on Eestis üle 2000 rahuloleva kliendi

miidvaikvaht, mille struktuur 
on avatud pooridega. Vaht 
koosneb miljonitest väikes-
test avatud õhumullidest, mis 
tahenedes muutuvad peh-
meks, valgeks, veeauru läbi-
laskvaks materjaliks. Soojus-
tusvaht sobib nii kahekihilis-
te müüritiste, välisseinte, 
eterniitvooderdise, installat-
sioonišahtide kui ka vanade 
hoonete soojustamiseks. 
Seina soojustamine mobiil-
selt otse objektil valmistatud 
vahuga võtab keskmise suu-

rusega maja soojustamisel 
aega umbes ühe päeva, suu-
rema maja korral kaks päeva. 
Vaht kuivab kiiresti ja muu-
tub seinatühimikus pehmeks 
vahtplastiks. Pärast soojus-
tusvahu pritsimist täidetakse 
tehtud augukesed mördise-
guga ja korrastatakse vuugid. 
Krohvitud seina puhul taasta-
takse krohvi värvitoon pig-
mentide ja fassaadivärvide 
abil võimalikult ligilähedase 
tooniga. 
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Arto 53 40 65 19

Marko 53 30 14 55

virumaa.katused@gmail.com

•KATUSED

FASSAADID

ÜLDEHITUS

VIHMAVEESÜSTEEMID

KATUSTE TURVATARVIKUD

PLEKIKANTIMISTÖÖD
(detaili pikkus kuni 3,8 m)

•
•
•
•
•

www.aknakeskus.com
Lääne-Virumaal: 51 50 996
marko@aknakeskus.com

PAKUME MAASTIKUEHITUST PROJEKTIST TEOSTUSENI
Sillutame tänavakividega kõnniteid, tänavaid ja platse
Paigaldame äärekive
Rajame ja hooldame haljastust

GSM +372 5165437
e-post: info@ojassaar.ee

www.ojassaar.ee

Pidevalt müügil rikkalik valik

Soodalt müügil

heas korras kasutatud

murutraktoreid, muruniidukeid, trimmereid, võsalõikureid

ning mootorsaage Husqvarna, Jonsered j.t.

uued STIGA murutraktorid,

raiderid, muruniidukid, trimmerid, lõikurid,

oksapurustajad ja akutooted.

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

Tel. 5037729, 3224174, WWW.saed.ee

ÜLDEHITUSTÖÖD

FASSAADITÖÖD

KATUSETÖÖD

EHITUSE PEATÖÖVÕTT

Võtke ühendust 

ja leiame koos 
sobiva lahenduse!

Avatud: E, L 9.00-14.00 • T-R 9.00-18.00 • P SULETUD

Näpi Mööbel • Näpi tee 20a Tel: 3241905•

Nurgadiivanvoodi

al €530272x167

KEK ELEKTER AASTAST 1991-

Ed.Vilde 16 Rakvere linn

Kontakt: tel 3251 606, ester@kekelekter.ee

Pakume teenust:

Kontakt: tel 3220 572,

kekelekter@kekelekter.ee

• elektritööd
• nõrkvoolutööd
• kontrollmõõtmine

Elektrikaupade müük:

Kauplus "ELE”

VIHMAVEERENNID ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA LISATARVIKUD
SEINA- JA KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA HOOLDESILLAD
PLEKITÖÖD
NÕUSTAMINE, MÜÜK JA PAIGALDUS

RENNLUX OÜ
www.rennlux.eu
e-post: info@rennlux.eu
Tel: 5344 8787

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00
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• Müüa 1toaline  k.m korter 
Rakveres Lembitu tn 2-8 (32 m2, 
III korrus), aknad vahetatud, vajab 
vähest remonti. Hind 18 800 €. Tel 
5819 5166

• Müüa või üürile anda remonti 
vajav keskküttega 1toaline korter 
Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline ärklikorruse 
korter aiamaaga Rakvere linnas. 
Tel 5358 6829

• Müüa Rakveres Lennuki 6 
2toaline korter. Uued aknad, 
turvauks, san.remont tehtud, 
rahulik ilus koht. Hind 17 600 €, 
tingi! Tel 5551 8067

• Müüa Rakvere kesklinnas Võidu 
53 2toaline möbleeritud heas 
korras kõigi mugavustega korter 
(keldriboks, soovi korral garaaž). 
Krooni Selver 100 m, kool 250 m, 
bussijaam 400 m. Info 5648 6638

• Müüa Lääne-Virumaal Kadrinas 
2toaline keskküttega korter. Hind 
12000. Tel 5458 6428

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k o r t e r 
silikaatmajas Kundas Pargi tn 
6-14. Renoveeritud, I korrus, 
38,6 m2. Hind kokku-leppel. Otse 
omanikult. Vene keeles: 5609 3246, 
eesti keeles: 5332 0991

• Müüa Väike-Maarjas 2toaline 
ahiküttega korter (võib ka üürida). 
Tel 5880 2542

• Müüa Laekvere alevis 2toaline 
keskküttega soe korter. Aknad 
vahetatud, dušinurk ja lõuna 
poolel on rõdu. Kiire! Küsi tel 
5341 7544

• Müüa Rakveres Koidula tn. 
remonti vajav 3toaline korter. 
Tel 5153 304

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 4. Hind kokkuleppel, 
otse omanikult. Tel 5162 676

• Müüa Rakvere kesklinnas heas 
seisukorras 3toaline ahiküttega 
korter (I k, 46 m2, hind 34 800 €) ja 
1toaline ahiküttega korter (II k, 20 
m2, hind 12 700 €). Tel 5590 0853

• Müüa 3toaline keskküttega 
korter Kundas, otse omanikult, 
normaalses seisukorras, hind 5800 
eurot. Tel 5615 9556

• Müüa Näpil renoveeritud majas II 
korrusel 3toaline kap. remonditud 
korter. Tel 5694 6444

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

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa maja Sõmeru vallas Muru 
külas koos metsa ja põllumaaga. 
Alghind 40 000 eurot. Tel: 506 3296

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Simunas. 3 tuba, saun, garaaž. 
Hind 16 000 eurot. Tel 5557 5340

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

KINNISVARA

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

• Ostan Rakveres 1-2toalise 
remonti  vajava korteri.  Tel 
5522282

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

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

• Osatn remontivaja korteri 
Rakveres või Haljalas. Hea 
pakkumise korral raha kohe 
kätte. Tel 518 8770

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

• Ostan maja  Rakveres  või 
lähipiirkonnas. Tel 5349 7862

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

ÄRIPINNAD

• Üürile anda tuba eramajas ühele. 
120 €. Tel 5662 1987

• Annan üürile 1toalise möbleeri-
tud mugavustega korteri Rakvere 
kesklinnas. Hind 165+maksud. Tel 
520 4322

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
1toaline ahiküttega korter (dušš, 
külmkapp, pesumasin). Tel 5577 
542

• Anda üürile pikemaks ajaks 1toa-
line k. mug möbleeritud korter 
Rakveres (III k, külmik, pesuma-
sin). Üür 140 € + kom.maksud. 
Tagatisraha nõue. Tel 5884 1567

• Anda üürile 1toaline korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 502 9052

• Üürile anda väike (18 m2) re-
monditud möbleeritud korter 
Sõmerul. Hind 155 € kuu  + kom.
maksud. Tel 5664 4088

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

• Annan üürile 2toalise möblee-
ritud kõigi mugavustega korteri 
Rakvere kesklinnas. Toad eraldi, 
päiksepoolne rõdu, uus pesuma-
sin ja külmik. Korralik korteriühis-
tu, väga hea asukoht. Üür 200 eurot 
+ kom. maksud. Tel 5620 0104

• Üürida 2toaline korter. Tel 5398 
2904

• Üürile anda 2toaline k.m. korter 
Rakveres. Tel 519 5655

• Anda üürile k.m. 3toaline kor-
ter Kundas pikemaks ajaks. Tel 
5667 0309

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

•  A n n a n  re n d i l e  t a l u m a j a 
h e a s  k o r ra s  k o o s  s au na  ja 
kõrvalhoonetega. 30km Rakverest. 
Tel: 515 4870

• Rendile anda sümboolse tasu 
eest  (rentnik  peab hoidma 
niidetuna hoovi ja juurdesõidutee) 
suur aiamaa Mõdriku külas. 
Krundil vana talumaja ja tiik. 
Elekter puudub. Tel 5043 349

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Alfa Romeo 147 1.9 jtd 85 
kW, 4ukseline. Auto heas korras , 
roostevaba. Kaasa suverehvid, all 
talve-rehv velgedel. 1400 eurot. 
Tel: 5561 3345, bowel13@gmail.
com

• Müüa Audi 80 valuveljed koos 
suverehvidega, 15“ 4tk, hind 150 
eurot ja 8 Audi plekkvelge a 10 
eurot tükk. Tel 521 6337

• Müüa väga heas korras Audi A6 
2,5 TDI 1144 kw 2002 a; ülevaatus 
05.2017. Tel 5342 5932

• Müüa BMW  bensiin 1996. 
a, kehtiv ülevaatus 10.2016. a, 
tumepunane. Auto heas korras. 
Tel 5667 0309

• Müüa sõiduauto Chrylser GS 
Voyager (7 kohta). Tel 5260 176

• Müüa  Mitsubishi Galant 
1988. a sedaan 63 kW bensiin. 
Hind 400 €. Tel 5231 604

•  Mü ü a  M i t s u b i s h i  S p a c e 
Star, universaal, punane, 2,0 
bensiin; ostetud kauplusest ; 
hooldusraamat; läbisõit 200 000 
km; hind soodne. Tel 518 4331 

• Müüa Nissan Almera 2001. a  
2,2D sedaan (1000 €), heas korras. 
Tel 5024 288

• Müüa Peugeot 406 1996. a 66 
kW diisel, odom.näit 128 719 km, 
kehtiv ülevaatus. Tel 5292 661

• Müüa Renault Clio 1,2i 55 kW 
2006. a, 5 ust, luukpära, sinakas 
metallik. Uus mudel. Sõiduk heas 
korras. Omab ülevaatust 04.2018. 
Hind soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Opel Astra Elegance 
1,6i 08/2002.a.74KW hõbedane 
m e t a l l i k ,  s e d a a n ,  b e n s i i n , 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, 4xel.aknad, sametsalong, 
Opel valuvelgedel, roosteta ning 
mõlkideta, v.heas tehnilises 
korras, läbinud tehn.ülevaatuse, 
kehtib 08/2016, ökonoomne ja ilus 
auto, soodsalt! Rakvere 5903 7780

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003 92KW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16 tolli valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere, 
Tel 5903 7780

• Müüa Suzuki SX4 1,6 2007. a. 
Sinine metallik, läbisõit 87000 km, 
auto on heas korras. Tel 517 4193

• Müüa soodsalt sõiduk Toyota 
Camry 1988. a. Ülevaatus 7.2016. 
Tel 5333 1403

• Müüa Volkswagen G olf  4 
Comfortline 1,6i 07/2001.a. 77KW 
kuldne metallik, bensiin, luukpära, 
5,ust,  4xel.aknad, kesklukk, 
el.peeglid, valuvelgedel, stereo,  
kehtiv ülevaatus, kehtib 07/2016, 
korralik, soodsalt! Rakvere 5903 
7780

• Müüa VW Golf Variant 2009. a. 
Hind 6000 €. Tel 5662 1987

• Müüa vähest remonti  vajav 
Volkswagen Passat. Universaal, 
1991. a. Tel 5604 2627

•  Mü ü a  v a r u o s a d e ks  Fo r d 
Mondeo, 96 a; 1,8; 85 kw. Tel 5342 
5932

• Müüa Ford Mondeo 2000.-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933

•  Müüa valuveljed 14 ja 15 tolli. 
Tel 5342 5932

• Müüa GAZ 24 plekid. Tel 5260 
176

•  Mü ü a  k a s u t a mat a  P i re l l i  
suverehvid (185/65R15). Hind 
120 €/jooks. Tel 5552 7229

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

VÕTAN ÜÜRILE

• Keskealine rahulik paar soovib 
üürida  väikese suvekodu 3-4 
kuuks. Soov saada suveks linnast 
eemale; võimalusel ka aias/majas 
midagi korrastada/parendada. 
Kõik pakkumised on teretulnud. 
Vajadusel samal ajal vahetuseks 
pakkuda Tallinna  kesklinnas 
2toaline korter. Tel 507 7358 Erme 
Martin

• Soovin üürida 1toalise korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5676 0822

• Soovin üürida soodsalt 1toalise 
ahiküttega korteri otse omanikult 
Rakveres. Tel 558 4178

ANNAN ÜÜRILE

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ANDA ÜÜRILE  

RAKVERE KESKLINNAS

2 TOALINE 

KESKKÜTTEGA, 

MÖBLEERITUD KORTER 

OTSE OMANIKULT.

Tel 56353422 või 53441131

VAHETUS
• Vahetada kap.remonditud 
ko r t e r  R a kv e re  k e s k l i n n a s 
remonti vajava maja või suurema 
korteri vastu. Tel 5550 0588

• Vahetada 3toaline korter 
Rakvere kesklinnas maja vastu 
Rakveres või lähiümbruses. Tel 
5566 7164

14 900 €
MÜÜA 1-TOALINE KORTER 

POSTI TN, RAKVERES

Andrus, 527 1011

24,5 m² 23 000 €

Carmen, 5346 8877

38 m², II k

Andrus, 527 1011

123,3 m²

8 900 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering
• Rõdu, hea asukoht

5554 m²

26 700 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER 

LAADA TN RAKVERES
• Väga hea asukoht
• Aknad päikse poole
• Parkimine hoovis

36,6 m², III k

41 900 €

Tiia, 5342 4091

103,5 m²

31 000 €
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• Avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

Andrus, 527 1011

48 m², III k

3 775 €
MÜÜA ELAMUMAA

KALMISTU PÕIK TAMSALUS
• Rahulik piirkond
• Kinnistu piiril vee- ja kanal.trassid
• Ümbruses eramajad

Tiia, 5342 4091

1344 m²

Carmen, 5346 8877

77,7 m²

Carmen, 5346 8877

65 m², II k

25 000 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 L.KOIDULA TN RAKVERES

40,4 m², I k

19 000 €

Carmen, 5346 8877

64,3 m²

• Renoveeritud, parektt
• Uus torustik ja el.süsteem
• Pakettaknad, hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
SIDE TN RAKVERES

• Toad eraldi, keldriboks
• Madalad kommunaalkulud
• Kesklinn lähedal

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
TARTU TN RAKVERES

• Toad kahel korrusel, ahiküte
• Osaliselt renoveeritud
• Läbi maja planeering

MÜÜA PAARISMAJA BOKS
RAUDTEE TN TAMSALUS

• Uus katus, aknad
• Uus kanalisatsiooni ja veetorustik
• 4 tuba, suur kelder, terrass

• Vesi ja kanalisatsioon
• Uus pliit ja soojamüür
• Saun, garaaž, välikamin, kuur

• Ahiküte
• Maja väljast soojustatud
• uus laudvooder ja katus

43 200 € 23 900 €
MÜÜA 2-TOALINE KORTER

PÕLLU TN SÕMERUL
• Heas seisukorras
• Keldriboks, panipaik
• Keskküte

Tiia, 5342 4091

Andrus, 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
EISMA KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu paikneb kõrgemal kohal
• juurdepääs avalikult teelt
• Mereni ca 1 km

Tiia, 5342 4091

MÜÜA SUVILA
 MURU TN VETIKUS

44 000 €

Aprilli lõpuni 
soodus-

hind!

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri külas. 4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 26 
000 €. Lisainfo tel. 5689 1017, Elve

• Müüa 2kordne maja Kunda 
kesklinnas. Tel 5810 2416

• Müüa korras maamaja Lääne-
Virumaal, Muuga, Raja külas. Tel: 
515 4870

• Müüa maja koos kõrvalhoonetega 
Mäetaguse vallas Ida-Virumaal 
otse omanikult. Krunt 1,0 ha. Tel 
5366 8488

• Müüa 2 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 5175 790

• Müüa elamumaa Kadrina vallas. 
Krunt 1217 m2. Tel 5143 781

• Müüa elamumaa  (5116 
m2) Kadrina vallas Neeruti 
looduskaitsealal. Tel 5698 2788

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

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

• Müüa soodsalt garaaž Ussimäel. 
Tel 5333 1403

• Soovin üürida (hilisem ost) 1- või 
2toalise kõigi mugavustega korteri 
Väike-Maarjas. I või II korrus. Tel 
5605 9992

•  S o o v i n  ü ü r i d a  1 t o a l i s e 
keskküttega korteri kesklinnas. 
Tel 560 45570

• Soovin üürida 3toalist  või 
suuremat korterit Rakveres, võib 
olla ka maja. Tel 5834 0896

• Soovin üürida 4toalise korteri/
maja/majaosa Rakvere kesklinnas 
või selle läheduses. Tel: 5597 3153



• Ostan diiselsõiduauto, kaubiku 
kuni 1000 €. Tel 5558 3686
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00          www.hot.ee/rakett

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

•  Mü ü a  1 9 5 / 6 0 R 1 5  N o k i a 
suverehvid (muster 6-7 mm). 
Hind 100 €/komplekt. Tel 5552 
7229

•  M ü ü a  v ä g a  k o r r a l i k u d 
205/75R16C suverehvid 6x139,7 
terasvelgedel .  Hind 180 €/
komplekt. Tel 5552 7229

•  M ü ü a  o d a v a l t  1 3 - 1 6 
kasutatud ja uusi rehve, Lada 
velgi. Tel 5291 004

• Müüa 195/70R15C korralikud 
suverehvid. Hind komplektile 120 
€. Tel 5552 7229

• Müüa korralikud plekkveljed 
4x100 R15. Hind 40 €/komplekt. 
Tel 5552 7229

• Müüa soodsalt kasutatud R13, 
R14 ja R15 rehve, plekk- ja 
valuvelgi. Tel 5012 306

TEENUSED

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

•  T e o s t a m e  e r a m u t e s 
j a  k o r t e r i t e s  e h i t u s -  j a 
remonttöid.  Samuti  san.
tehnilis e d tö ö d .  Hinnad 
soodsad. Tel 5373 3385

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Plaatimine (vannitoad, köögid) 
ja muud ehitustööd (kõnniteede, 
müüride, aedade paigaldamine, 
krohvimistööd). tel 5606 9271

• Korterite renoveerimine , 
maalritööd, plaatimine, saunade 
ja terrasside ehitus. Tel 5322 6828

•  K a k s  n a i s t  t e e v a d 
siseviimistlustöid. Telefon 5386 
5906

• Vundamentide ja majakarpide 
ehitus, puitkonstruktsioonid 
j a  f a s s a a d i d ,  h o o n e t e 
renoveerimine, ehitusalane 
n õ u s t a m i n e ,  h o o n e t e 
mõõdistamine. Tel 5646 0674, 
FIE Mart Nestor

• Teostame väiksemaid ehitustöid. 
Hinnad kokkuleppel! Tel 5629 1114

•  Te ostame  rem o n d i -  ja 
üldehitustöid. Lisaks erinevaid 
kivitöid. Tel 5907 4912

• Fassaaditööd. Tel 5695 4670

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

• Väravaraamid, aiapostid! 
V a l m i s t a m e  m e t a l l i s t 
väravaraame tiibväravatele. 
Võ i m a l i k  p u i t- ,  v õ r k-  ja 
v a r b t ä i d e  n i n g  k a t e . 
Valmistame teile vajalike 
mõõtudega nelikanttorust 
aia- ja väravaposte puit- ja 
v õ rkp i i re t e l e.  Ku i  v ajat e 
abi mõõtmisel, siis tuleme 
kohale ja aitame. Tel 5012 326, 
meelespealt@gmail.com

• Piirdeaiad ja väravad! Võrgust 
ja puidust piirdeaiad! Auto- ja 
jalgväravad!  Tuleme kohale, 
mõõdame, mõõdame, nõustame. 
Materjalidega varustame. 26 
aastat kogemusi - 230 000 jm. 
erinevaid piirdeaedu. Tel 5012326, 
meelespealt@gmail.com 

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

• Lammutustööd. Tel 5695 4670

•  Tä n av a ki v i  p a i g a l d u s  ja 
teised haljastustööd. Hinnad 
kokkuleppel! Tel 5629 1114

•  T ä n a v a -  ä ä r e k i v i d e 
paigaldus ; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; haljastustööd; 
ehitustööd. Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

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

• San.tehnilised tööd. Tel 5830 
7593

•  V e e -  j a 
k a n a l i s a t s i o o n i t r a s s i d e 
ehitus (sise- ja välistrassid), 
septikute paigaldus, samuti 
san.tehnilised tööd. Tel 5373 
3385

• Toru-, keskkütte-, ja san.
tehnilisedtööd.  Tel 5332 4749

• Pottsepp, 25 aasat kogemust, 
ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepateenused. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, müürid. Tel 
5552 8487, Vaiko

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

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

• Korstnapühkimise teenus ja 
ummistuste likvideerimine. Tel 
5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused. Tel 5221 165

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

• Korstnapühkija ja pottsepa 
teenused  tel 522 1165

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

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

•  P u u d e  l õ h k u m i n e 
h a l u m a s i n a g a .  Tö ö t a b  k a 
elektrita. Hind kokkuleppel. Tel 
5150 342

•  V i l j a p u u d e  k e v a d i n e 
noorendus, hoolduslõikus. Tel 
5143 787, Heino

• Võsatööd. Tel 5673 5648

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

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

• Transporditeenus kaubikuga. 
Hinnad soodsad! Tel: 553 5938

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
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

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Kolimine ja veoteenus. Suur 
kaubik. Tel 5552 8487

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

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

* 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

FEKAALIVEDU

 (liiv, kruus, muld, oksad, 
alusel kaup jm)  

- kallur + HMF kraana, kv 3,5t, 
greifer, puiduhaarats. 

Hea manööverdusvõime.  

Info 555 60 240

TRANSPORDITEENUS

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

www.prtgrupp.ee

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5568 4175 ja 5348 5514

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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

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

OÜ TENITO

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

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

• Arvutite ja nutiseadmete 
soodne hooldus ja remont. Tel 
555 268 97

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

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

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

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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele.  Al. 200 €. Tel 5190 1697

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

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

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

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

• Kingsepp  võtab jalanõusid 
remonti Kundas Pargi tn 6 krt 19 
E 10-19 ja N 10-15. Tel 5822 9766

• Pehme mööbli remont. Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547
• Soojustan, polsterdan uksi. Tel 
5646 8055

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

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

• R e m o n t- m ü ü k  k õ i k i d e l e 
õmblusmasinatele. Tarvikud, 
käärid, teritused Rohuaia 20-2. Tel 
5588 429, 32 45 085, Priit

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l ilif k i

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

Pakun niitmisteenust Pakun niitmisteenust 
raiderigaraideriga

5667432656674326

MURUNIITMINEMURUNIITMINE



 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee
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K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

ELAMUAUDIT OÜ 

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE  HOONE 

RENOVEERIMISEKS 
 

tehniline konsultant 
energiaauditid 

 
Tel: 5098440 

urmas@elamuaudit.ee 

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

 
Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletudP suletud

Info telefonil: 5066 294
www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa saunaahi (sügavus 500, 
laius 4400, kõrgus 700, toru Ø 
12,7 cm). Tel 5904 0151

• Müüa uus õunapurusti ja 
mahlapress. Tel 5669 6047

• Müüa 2 uksega külmik Snaige 
cla A (45 eurot) ja majapidamise 
lõpetamisel üle jäänud asju. Tel: 
5660 3463

• Müüa aianduskataloogide kogu 
„Unikaalne aed“ 5 osa.  a` 20 eurot. 
Tel: 5563 0177

• Müüa automaatne diaprojektor 
slaidide näitamiseks. Tel 5563 0177

KODU

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan majapidamise likvidee-
rimisel või kevad koristamisel 
jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel prügivedu. Tel  5031 849

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

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

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

• Ostan õunaveski ja mahlapressi. 
Tel 5558 3686

•  O s t a n  P i o n e e r p l i i d i  j a 
küttekeha. Tel 5844 7898

•  A n t i i g i ä r i  o s t a b  k u l d a 
igasugusel kujul. Hind alates 18 
€/gr. Tel 5067 819. Kokkuleppel 
ettehelistamisega

• Ostan väga heas säilivuses 
esimese Eesti Vabariigi aegseid 
münte. Tel 5043 349

• Müüa korralik tänavasõidu-
sportratas ja tavaline naisteratas. 
Tel 5563 0177

• Müüa soodsalt pakendis profi 
bensiinimootorsaag ( võimsus 
3,5 kw).,lauakaal kandevõimega 
100 kg; margapuu; venekeelne 
kirjutusmasin (rheinmetall); 
ovaalne diivanilaud  (keskel 
klaas);  anti ikse välimusega 
muusikakeskus (garantii). Tel: 
529 1337

• Müüa kalmistupinke, käsiader; 
kärgtelliseid. Tel 509 07361

• Müüa vähest remonti vajav 
klaver. Tel 5604 2627 

MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

Kuulutused
 veebis: 

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
5046 111

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013862

•  Müüa lõhutud küttepuid 
(pikkusega 30–60 cm) koos 
k o h a l e  t o o m i s e g a .  S a m u t i 
pakume küttepuude saagimis- 
ja lõhkumisteenust mobiilse 
halumasinaga (töötab nii bensiini- 
kui elektrimootoriga). Täpsem info 
telefonil +372 5349 5103 või +372 
5308 8742

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

• Müüa soodsalt  lõhutud 
küttepuid. Tel 5554 6093

• Vana tegija jälle turul! Müüa 
lõhutud-saetud küttepuud. 
Lepp. 30 eurot ruum. Tel 516 
0891

• Vahetada küttepuud sõitva auto 
vastu. Tel 5549 113

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 4043 326

Kuulutused

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA
TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €Müüa

KÜTTEPUID JA  
KUIVA 

SAEMATERJALI
Vinnis

5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

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

• Müüa toidu- ja seemne 
suurust kartulit  „Gala“ ja 
„Laura“. Vedu. Tel 5141 338

• Müüa söögikartulit Printsess ja 
Secura, 30 s/kg. Tel 517 9481

• Müüa toidukartulit „Laura“. Asu-
me 3 km Rakverest. Tel 5334 5348

• Müüa toidukartulit „Laura”. Asu-
koht Haljala. Tel 5836 4842

• Müüa kuuseistikuid. Tel 5398 
1891

• Müüa kartulikastid (24 tk). Hind 
kokkuleppel. Tel 5292 661

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kvaliteetset umbrohuvaba 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

• Teeme mullafreesiga Teie aia-
maa istutamiseks korda! Selg 
jääb terveks ja labidas sirgeks! 
Hind al 15 eurot. Tel 5567 5755

• Müüa kõiksugust talutehnikat. 
Tel 5568 4353

•  M ü ü a  t r a k t o r  T Z 4 K-
1 4  ( t o p e l t r a t t a d )  k o o s 
haakeriistadega: sahk (ees), 
mullafreesid (2 tk), pöördader, 
transportkast (taga) el. vintsiga, 
muruniitja, silindrid ees ja taga. 
Hind 3500 eurot. Tel: 508 9217

• Müüa Belarus tüüpi 2 tehvi (ta-
gumised). Tel 5260 176

• Müüa elektrimootor 8,5 kw, 
1400 p/min (uus) otsafl antsiga. 
Tel: 508 9217 

PÕLLUMAJANDUS

OSTAN SUUREMA 

KOGUSE 

KASELUUDASID.

HIND 

KOKKULEPPEL.

Tel. 5051 528

KÜTTEPUUD

KUIVAD JA ODAVAD KUIVAD JA ODAVAD 

KÜTTEPUUDKÜTTEPUUD

Tel 5674 6029Tel 5674 6029

KÜTTEPUUD

Müüa tooreid 

saetud ja lõhutud 

küttepuid

HALL-LEPP

SANGLEPP
HINNAD AL. 28 € RM

Tel 5604 4220

• Pandivere seafarm ostab sööda-
teravilja. Tel 5341 1899

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

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
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

• Müüa odavalt klaasi (4 mm, 
90x130) ja veneaegne el.keevitus. 
Tel 5612 3965

EHITUS

KADUNUD

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

LOOMAD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa kitsed. Tel 5837 2002

• Müüa soodsalt küülikud. Tel 
5686 8990

•  M ü ü a  p a a r i t u s e a l i s i 
hiidküülikuid. Tõupuhtad ja 
paberitega prantsuse päss ja 
kalifornia. Hind 30 eurot. Info 
5547 194

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²
• pelletigraanul 2,95 eur/kott

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

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

6m materja hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

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%

Loe kuulutusi ka

www.kuulutaja.ee
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METS

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

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

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

VANAVARA

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara 
R a kv e re  L aa d a  1 4  ( v a na 
turuhoone) kauplus samas 
asukohas avaramal pinnal

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

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

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

• Vajan kännufreesimisteenust. 
Tel 5668 3582

• Müüa kohvikupidajale daamile 
Saksa päritoluga 3 pitsidega valget 
põlle, tikitud 4 valget pluusi koos 
heegeldatud jakiga ja 2 tikitud 
musta seelikut. Tel 5070 316

• Soovin osta metsamaad. Hea 
pakkumise korral raha kohe 
kätte. Tel 518 8770

• Metsahake OÜ ostab kasvavat 
ja  virnastatud võsa ning 
raiejäätmeid. Tel: 517 3323, 
e-post: info@metsahake.ee

Kroonipuu OÜ OSTAB 

MADALAKVALITEEDILIST 
KASEPALKI

Nõuded palgile:

Värske lõikus

Pikkus 3m+10 sm, teis e d 
pikkused kokkuleppel

Läbimõõt 24....32 sm

K e e l a t u d :  m e h a a n i l i s e d 
v i g a s t u s e d ,  p u i d u r i k ke d , 
mädanik, lõhed

Lubatud: terve punasüdamik, 
oksad, kõverus

Hind kokkuleppel

Tel 5051 528, raivo@kroonipuu.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad

OSUTAB TEENUST:
• Metsateede ehitamine
• Metsa lõikus ja väljavedu
• Võsalõikus ja väljavedu

INFO:
Tel: 517 4176

metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Südamlik kaastunne 
Tiinale ja lastele perega 

kalli abikaasa, 
isa ja vanaisa

 PEETER VODJA 
kaotuse puhul. 

Natalja, Ilme ja Sulev

Avaldame sügavat kaastunnet 
Antonina Vodjale kalli

 abikaasa 
kaotuse puhul. 

Kondiitritsehhi päevane 
ja öine vahetus

Kallist
MIRJAM KALMUST 
mälestavad ja avaldavad
kaastunnet lähedastele 
Helis, Ardo, Andero

Südamlik kaastunne Tiinale armsa 
abikaasa 

PEETER VODJA 
kaotuse puhul. 
Kersti, Hele, 
Irina ja Signe

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!

Info tel 5843 7800

TULEME TEILE TULEME TEILE 
LÄHEMALE!LÄHEMALE!
Eraisikute Eraisikute 

reakuulutusi reakuulutusi 
saab anda nüüd saab anda nüüd 

kaka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Grossi 

Toidukaubad Toidukaubad 
kaupluses kaupluses 
“Joogid”“Joogid”
Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

N ä d a l a l e h t

Seisuga 21. aprill 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,36 0,40

Seemnekartul kg 0,20 0,30

Mugulsibul kg 1,20

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 10,00

Petersell kg 5,00 8,00

Salatikurk (Leedu) kg 1,00 2,00

Kurk, väike (Poola) kg 2,00 3,00

Kurk, väike (Eesti) kg 5,00

Tomat (Poola) kg 3,00

Redis punt 1,00

Var. kapsas kg 1,20

Porgand kg 0,80

Kaalikas kg 0,80

Küüslauk kg 8,00 Värske 12,00

Põlduba kg 2,50

Kuivatatud õunad kg 8,00

Värske hapukurk kg 5,00 7,00

Rabarber kg 4,00

Maasikad 
(Hisp., Kreeka)

kg 4,00

Tippsibul kg 2,00

Kreeka pähklid kg 4,00 10,00

Maapähklid kg 5,00

Sarapuu pähklid kg 4,50

Kanamunad 
(kodused)

10tk 1,50

Mesi 700g purk 5,00

Suir 200g pakk 6,00

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

Värske räim kg 1,30

Turul Peipsi kala müük reedel ja laupäeval, s.o. 22. ja 
23.aprillil!

Teisipäeval, 26.aprillil kella 10.30 -st turul viljapuude, 
marjapõõsaste ja maasikataimede müük!

Turul veel müügil:

tööstuskaup (riided ja jalanõud)

kasutatud riided

igal laupäeval müügil saunavihad ja  luuad 

Info tel 3223877, turg@ogelektra.ee 

Avaldame kaastunnet 
Antoninale kalli abikaasa

PEETER VODJA 
kaotuse puhul.

OG Elektra AS
OG Elektra Tootmine AS 

ja Lihakarn OÜ
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KUHU MINNA

rakvereteater.ee

24. ja 25. aprill kell 15
Animafilm
(Perefilm!)

KAKS KAMRAADI JA
KAVAL MÄGER

24. ja 25. aprill kell 16:45
Thriller

(Alla 12-aastastele keelatud!)

MODELL

23. – 25. aprill kell 19
Draama

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

OLEN ELULT
KÕIK SAANUD

23. – 25. aprill kell 21
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PÄEVAD, MIS
AJASID SEGADUSSE

19. aprill – 10. mai Lääne-Viru keskraamatukogu
Õpilasjoonistuste näitus “Minu ballett” 

25. aprill – 23. mai Art Café
Näitus “Prima” 

T 26. aprill kell 17 Rakvere Rohuaia lasteaed
Kauri kooli balletiklassi kontsert

L 30. aprill kell 12 Rakvere teater
Laste balletigala

L 30. aprill kell 21 Rakvere Kolmainu kirik
Ikoonid / Bach

P 1. mai kell 18 Art Café hoovimaja 
Film “Keelatud tants 5” 

E 2. mai kell 18 Art Café hoovimaja 
Film “United Dance Company”

T 3. mai kell 18 Art Café hoovimaja 
Filmid “Elizabethi mänguväljak” (2015),
“Karmil pinnal” (2015)

N 5. mai kell 12 Rakvere teater
Balletietendus “Tuhkatriinu” 

R 6. mai kell 11 Tamsalu gümnaasium
Kauri kooli balletiklassi kontsert

Rakvere balletipäevad
25. aprill – 8. mai

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu 
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!
23. aprillil parimad tantsulood 80ndatest kuni täna-
päevani DJ Ailan Kytt 
30. aprillil kruvib diskopuldis tuure DJ Kalle Allik

Rakvere Teater
22.04. kl 19 Maalermeister s. maja (lav. Gerda Kor-
demets)
22.04. kl 19 Oscar ja Roosamamma: Kirjad jumalale 
v. maja (lav. Üllar Saaremäe)
23.04. kl 15 Romaan v. maja (lav. Erni Kask)
23.04. kl 19 Ausammas s. maja (lav. Filipp Los)
26.04. kl 19 Must prints s. maja (lav. Gerda Gorde-
mets)
28.04. kl 19 Kuhu küll kõik lilled jäid? v. maja (lav. Ei-
li Neuhaus)

Gustavi Maja
22. aprillil kell 18 Mai-Agate Väljataga loeng “Uus 
aeg. Uued energiad...”
28. aprillil kell 18 Liis Orava loeng “Toidulisan-
did-võtta või mitte?” Info ja registreerumine tel 
5535 871, www.gustavimaja.eu

Lääne-Viru Pensionäride Liit
Käimas on registreerimine 17. mail Kohtla-Järvel 
toimuvale kolme linna sõpruskohtumisele.
Veel on vabu kohti järgmistele reisidele: Riia, Aegna 
ja Vormsi saar, Võrumaa, Soomaa, Võrtsjärve ümb-
rus, Tallinn ja vabaõhumuuseum.
Ootame tasuma liikmemaksu. Büroo avatud teisi-
päeviti 10-14. Rakvere, Veski 4.

Lääne-Virumaa meistrivõistlused 
sudokude lahendamises
Reedel, 22. aprillil algusega kell 17 pubis “Kurva Ko-
du”. Kõigil võistlejail tuleb lahendada kümmekond 
erineva raskusastmega sudokut. Mõtlemisaeg on 1 
tund ja 20 minutit. Juhul, kui kõik ülesanded on la-
hendatud õieti, otsustab aeg (võidab see, kes on 
oma õieti lahendatud ülesanded kõige kiiremini 
kohtunikule tagastanud). Juba üks viga tähendab, 
et ülesanne on lahendatud valesti ja arvesse ei lähe.
Kõigil osalejail palutakse kaasa võtta oma kirjutus-
vahendid (soovitavalt kaks pliiatsit ja kustutus-
kumm). Info telefonil 5530227 (Eino Vaher).
Võistluse korraldab Rakvere Maleklubi koostöös 
“Kurva Kodu” ja Lääne-Virumaa Spordiliiduga. Kol-
me parimat autasustatakse medalitega, samuti on 
korraldajad välja pannud eriauhinnad.
Sudoku on loogikal põhinev numbrimäng. Tavali-
selt koosneb mäng 9×9 ruudust, mis on jaotatud 
omakorda 3×3 ruutudeks (regioonideks). Ruudustik 
tuleb täita numbritega 1–9 nii, et üheski reas, vee-
rus ega regioonis ükski number ei kordu.

Nagu sellest veel vähe oleks, 
et debütandil on jalgpalli 
meistriliigas niigi raske, on 
Rakvere JK Tarva jalgpalli-
meeskonda tabanud vigas-
tuste laine – „laatsaret“ aina 
suureneb ja väljakule on tul-
nud saata väga väheste koge-
mustega noori mängumehi – 
viimases mängus pääses väl-
jakule näiteks duubelmees-
konna noormängija Martti 
Reimal.
Eelmises mänguvoorus kao-
tas JK Tarvas võõrsil Tallinna 
Infonetile 1:4. Mäng Infoneti 
Lasnamäe kunstmurustaa-

dionil algas taas pahaendeli-
selt – juba teisel minutil lõi-
kas Nikolai Mašitšev vahelt 
meie meeste hooletult antud 
söödu ja pääses väravavahiga 
üks-ühele. Kogenud pool-
kaitsja sellises olukorras ei 
eksinud ning kodumeeskond 
läks 1:0 juhtima.
15. minutit hiljem näitas In-
fonet standardolukordade la-
hendamise meistriklassi. 
Mašitšev pani trahvikasti te-
rava tsenderduse, millele oli 
peaga vastas Ofosu Appiah. 
Ilus tabamus leidis tee tarvas-
te värava ristnurka – 2:0. Gha-

na päritolu keskkaitsja lõi sel-
lega oma hooaja neljanda vä-
rava ning tõusis Premium lii-
ga väravalööjate edetabelis 
teisele kohale.
Avapoolajal rohkem väravaid 
ei löödud.
Teiseks poolajaks vahetas JK 
Tarvas väravavahti. Sander 
Susi oli esimesel poolajal kok-
kupõrkes Appiahiga veidi vi-
ga saanud ning nõnda sai 
Tarva särgis meistriliigas es-
makordselt platsile Mihhail 
Kolesnikov. Ja mees mängis 
hästi!
58. minutil algatas tema pikk 

sööt Tarva vasturünnaku. 
Siim Rannamäe võttis palli 
maha ja pikendas selle Mih-
kel Gullile. Läbijooksul olnud 
äärepoolkaitsja pääses vära-
vavahiga üks-ühele ja saatis 
palli üle Infoneti kindamehe. 
2:1 ja Tarvas oli mängus taga-
si.
20 ärevat minutit hiljem õn-
nestus Infonetil Tarvas taas 
mängust välja lülitada. Dra-
man Haminu eeltöö realisee-
ris Vladimir Voskoboinikov. 
Värava alla vabaks jäänud en-
dine Nõmme Kalju ja Eesti 
A-koondise ründaja lükkas 

tabloole skoori 3:1. Sama 
mees tegi skoori ka mängu 
üleminutitel, kui vormistas 
kohtumise lõppseisuks 4:1.
Järgmine JK Tarva mäng toi-
mub juba sel laupäeval kell 
16. 9. voorus on JK Tarvas 
võõrsil vastamisi JK Sillamäe 
Kaleviga. Mängu kannab ot-
sepildis üle ETV.
Mis aga vigastustesse puutub, 
siis selles valdkonnas on seis 
järgmine. Lisaks mängus Pai-
dega haiget saanud Taavi 
Trasbergile ning Märten Kuu-
sele ei saanud kohtumises In-
fonetiga kaasa teha ka Joonas 

Ljaš ega Taavi Münter, kes vi-
gastasid end treeningul. Kõiki 
nelja vaevab pisivigastus, mis 
loodetavasti on 23. aprilli 
mänguks Sillamäega taandu-
nud. Ljaši põlve tervis on siis-
ki küsimärgi all ja võib juhtu-
da, et tema paus venib loode-
tust pikemaks.
Stanislav Goldberg, Alari 
Tovstik, Kaarel Saar ja Juhan 
Jograf Siim tõenäoliselt april-
lis veel palliplatsile ei naase. 

Aivar Ojaperv

Rakvere jalgpallimeeskonda segavad vigastused
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KATARIINA
KELDER

Info ja tellimine 322 3943
www.katariina.ee

Asume Rakveres, Pikk tn 3
AVATUD: E-N 11-24 R, L 11-01 P 11-20• •

Sünnipäevalaudade broneerimine tel 504 0320 või kelder@katariina.ee

TANTSUÕHTUTE ALGUS kell 21.00

30. aprillil RE-IN Pääse prii

23. aprillil Vildist Kübar Pääse prii

* SUURED PEOTELGID
* WOK pannid, grillvannid
* väliköögid, supikatlad
* pingid, lauad
* terve lihakeha küpsetusvannid
* gaasisoojendid, puhurid, valgustid
* termosed teele, kohvile, supile
* ja palju, palju muud

Kui puudub koht, kus viia läbi suvepäevi, kokkutulekuid 
jne, siis võimalik valida sobiv plats meie juures kenas 
privaatses kohas, ilusa männimetsa ääres, vaid 10 km 
Rakverest. Võimalik pakkuda toitlustust.
Tel 5012 326, meelespealt@gmail.com

Pidu tulemas?! 
Vajalik inventar väliürituste korraldamiseks:
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,89
2,09

2,05

/kg

/kg

/kg

€

€

€

Veerand siga
Hakkliha
Kampaania erinevad
tükid

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

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

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

KÜTE, JAHUTUS,
VENTILATSIOON,
SAN-TEHNILISED TÖÖD

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

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

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

KAHEKÕNE RAHVAGA

26. aprillil kell 18
VÄIKE-MAARJA

Seltsimajas, Pikk tn 2

Vaata lähemalt www.ekre.ee

Kes pidurdavad Eesti elu?
Kuidas peatada islami pealetung?

Millist presidenti Eesti vajab?
jpt päevakajalised teemad

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

Usalda õiguslikud 
küsimused meile!
D.A.S. Õigusabikulude Kindlustuse AS
Mob: 555 10 951; www.das.ee

Rannu Eimla
Kindlustuskonsultant

SINU ÕIGUSTE KAITSJA
NR 1 EUROOPAS

Ostame mesilasvaha,
võimalus vahetada

mesindusinventari vastu

www.a ulevaatus.ee-

Karja

Ka
rja

Piiri

Eh
itu

se
Pa

e

Päike
se

Rägavere tee

88

Päikese 3

Tel 322 3290

E-R 9.00-18.00

L 9.00-14.00


	kul2204001
	kul2204002
	kul2204003
	kul2204004
	kul2204005
	kul2204006
	kul2204007
	kul2204008
	kul2204009
	kul2204010
	kul2204011
	kul2204012
	kul2204013
	kul2204014
	kul2204015
	kul2204016
	kul2204017
	kul2204018
	kul2204019
	kul2204020
	kul2204021
	kul2204022
	kul2204023
	kul2204024
	kul2204025
	kul2204026
	kul2204027
	kul2204028

