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Tervisehoiusüsteem on pak-
kunud palju kõneainet ning 
arvamusi selle osas on mit-
meid. Ühe kõige kummalise-
ma ideega tuli välja märtsi lõ-
pus äsja Reformierakonda 
juhtima asunud Kaja Kallas. 
Tema sõnul peaksime haige-
kassa ülalpidamise lõpetama 
ning hakkama inimestele ra-
vikindlustust pakkuma läbi 
äriettevõtete.

Loomulikult vajab tänane 
haigekassasüsteem muutmist, 
kuid nii mitmelgi põhjusel 
leian, et ravikindlustuse and-
mine erakätesse võib pikemas 
perspektiivis mõjuda sektori-
le hävitavalt.

Raviteenuste 
saajad pingeritta
Kaja Kallase arvates tooks 
tervisekindlustuse tellimine 
erasektorist kaasa vajaliku 
konkurentsi ja annaks ini-
mestele suuremad valikuvõi-
malused, mis viiks omakorda 
hinnad alla ning parandaks 
seeläbi teenuse kvaliteeti. 
Kuid konkurents ei ole alati 
edasiviiv jõud, sest pigem 
võivad kerkida esile ärilised 
huvid ning eraettevõtete 
soov on teenida siiski vaid 
kasumit. Sellisel juhul pole 
kindlasti esimesel kohal enam 
inimese tervis.

Samal arvamusel on ka pal-
jud eksperdid, leides, et uud-

sed lahendused tervishoiu- 
süsteemis on küll teretulnud, 
kuid neid võiksime pigem ka-
sutada haigekassa puhul. Li-
saks võib erakindlustuse suu-
nas minemine tähendada süs-
teemis palju segadust. Palju-
del eakatel võib olla üsna ras-
ke järge pidada, milliste hai-
gusjuhtude vastu ta kindlus-
tatud on. Sarnane probleem 
võib tabada ka raviasutusi, 
kellel oleks keeruline liigita-
da, milline on iga indiviidi 
kindlustusaste.

Reformierakondlase plaani 
järgi hakkaks ravimite ostmi-
ne või muude tervist paran-
davate teenuste kättesaadavus 
suuresti sõltuma inimese pal-
ganumbrist. Kuid siinkohal 
tuleb arvestada sotsiaalmak-
su, mis sissetulekute erine-
vuste tõttu seab ohtu inimes-
te arstiabi saamise. Pole kaht-
lustki, et sellise süsteemi val-
guses saaks endale paremaid 
teenuseid lubada inimene, 
kes teenib tugevalt üle Eesti 
keskmist palka. Samuti seaks 
see löögi alla laekuva sotsiaal-
maksu, mille vähenedes sea-
me ohtu suutlikkuse aidata 
kõiki eestimaalasi.

Kuid on oluline mõelda, 
mida selline süsteem tähen-
daks meie eakatele. Täna elab 
Eestis ligi 200 000 pensionäri, 
kellest suur hulk elab suhteli-
ses vaesuses. Mõistagi on te-

gu kõige kriitilisema grupiga, 
kelle terviseteenuste kätte-
saadavus tõsiselt ohtu seatak-
se. Siiski võib öelda, et tänu 
valitsuse otsusele panustada 
tervishoidu rohkem kui eales 
varem, hakati lisaks riigi 
poolt tasuma mittetöötavate 
pensionäride eest sotsiaal-
maksu ravikindlustuse osana.

Riigi tähtsaim 
vara on inimene
Tegelikkuses on tervishoid 
olnud aastaid alarahastatud, 
mistõttu venis vajaduse kor-
ral eriarsti juurde pääsemise 
järjekord üha pikemaks. Eel-
mine valitsus Reformiera-
konna juhtimisel vajalikku la-
henduseni ei jõudnud. Kesk-
erakonna üks peamisi priori-
teete on olnud inimeste hea-
olu ning seetõttu oli üks esi-
mesi otsuseid tervishoiu lisa-
rahastamine.

Valitsusse pääsedes otsusta-
ti nelja aasta jooksul suunata 
tervishoidu üle 200 miljoni 
euro. Sellest 34 miljonit eurot 
saadi juurde käesolevaks aas-
taks, millest 5,5 miljonit suu-
natakse laste raviks ning pea-
mine eesmärk on laste kirur-
gias ravi järjekordi vähenda-
da ühe kuu võrra.

5,3 miljonit eurot suuna-
takse sisehaiguste ambula-
toorseks- ja haiglaraviks. Elu-
liselt tähtsa rahastuse saavad 

valdkonnad nagu kardioloo-
gia ja onkoloogia, kuid oluli-
selt panustatakse ka silmahai-
guste raviks – ligikaudu 3,4 
miljonit eurot, mis aitab lü-
hendada silmakae operatsioo-
ni järjekordi kuni 10 kuu võr-
ra. See on vajalik rahastus, 
sest silmaravi on olnud aas-
taid vaeslapse rollis.

Need on kõik olulised in-
vesteeringud, mis aitavad ini-
mesed kiiremini arsti juurde, 
kui teisalt saame pakkuda ka 
kvaliteetsemat teenust.

Haigekassa tuleviku üle 
peab arutelu säilima, kuid 
praeguse süsteemi lammuta-
mine meile kasu ei tooks. 
Vastupidi, praegu on oluline 
jõuda lahendusteni, mis ai-
taksid süsteemi veelgi efek-
tiivsemaks muuta. Järjekor-
dade vähendamine on igati 
kiiduväärne, kuid peame väi-
keste ja tarkade sammudega 
edasi liikuma, et üldist tervis-
hoiusüsteemi inimestele veel-
gi paremaks muuta. Kiiret ja 
kvaliteetset ravi vajame me 
kõik, olenemata rahakoti 
paksusest või avalikust staa-
tusest.

Siret Kotka-Repinski,
Riigikogu liige
Keskerakond

Laupäeval suletakse Grossi 
Toidukaupade Kungla kauplus
Seoses hoone müügiga 
suleb AS OG Elektra ala-
tes 12. maist kell 17 Rak-
veres Tallinna tänaval 
asuva Kungla kaupluse. 
Ettevõte tänab oma kaua-
aegseid kliente ja ootab 
neid kõikidesse teistesse 
Grossi Toidukaupade 
kauplustesse oma sisseos-
te tegema. Lähimad 
kauplused Rakveres on 
Raja, Turukaubamaja ja 
Ly. 

Kuulutaja

Tänast tervishoiusüsteemi ei tohi lammutada
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6. mail väisas Kaitselii-
du ülem kindralmajor 
Meelis Kiili oma kodu-
malevat, et viia end 
kurssi suurõppus SIIL 
2018 kulgemisega ja 
jälgida lahingugrupi 
lahinglaskmist kesk-
polügonil.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kindralmajor saabus Rakver-
re helikopteriga ning suun-
dus Viru maleva staapi, et 
saada sündmuste käigust üle-
vaade malevapealik kolonel-
leitnant Viktor Kalnitskilt.

„Me ei tee õppust õppuse 
pärast, vaid selleks, et näha, 
kas need põhimõtted, mis rii-
gikaitsele üles on seatud, ka 
toimivad. Täna, kolmandal 
päeval julgen öelda, et toimi-
vad küll,“ kinnitas kindralma-
jor. Kiili sõnul maakaitse juh-
timine toimib, formeerimine 
toimib – seega suudetakse ta-
gada formeerimistoetus, mis 
ongi Kaitseliidu põhifookus. 
„Me teeme kõik selleks, et pa-
halased, kes seda segada soo-
vivad, seda teha ei saaks,“ sel-
gitas Kiili.

„Sellised õppused annavad-
ki kindlust, et meil on põhi-
mõtted paigas. Kui räägime 
kvantitatiivsetest ja kvalita-

tiivsetest näitajatest, siis mõ-
lemad on täidetud,“ kinnitas 
kindralmajor ning lisas, et 
vaatamata ilusale ilmale tuli 
prognoositud number kaitse-
liitlasi välja, kuigi tavaelus 
peab ka leiba teenima.

Kiili sõnas, et kõige täht-
sam on aga see, et motivat-
sioon on väga suur. Riigi 
jaoks kõige suurem panus on 
motiveeritud inimesed.

Oma kodumaleva – Viru 
maleva tegevust hindas kind-
ralmajor väga positiivseks. 
„Olen küll ainuke, kes kannab 
maleva nimetuseta embleemi, 
kuid sinna, kust on alustatud, 
tullakse ikka hea meelega ta-
gasi,“ selgitas Kiili oma seo-
tust Viru malevaga.

Kindralmajor rõõmustas, et 
Viru malev on talle pandud 
ootused ületanud. Aktiivsus 
ja oskused on need, millega 
silma paistetakse. Kuna Viru 
malevale on pandud ka n-ö 
ringkonnamaleva ülesanded, 
siis on tegemist topeltkoor-
musega. „Peamine on see, et 
ei oodata ainult käsku, vaid 
mõistetakse ise olukorda ja 
vastavalt sellele ka tegutse-
takse,“ kiitis Kiili malevlaste 
initsiatiivi.

„Võin aru saada neist, kes ei 
tulnud, kuid samas pole neid 
olukordi tihti, mil ütleme, et 
võiks panna riigi huvid ette-
poole. Kui järgmisel korral 
on SIIL, võiks taandada isikli-

Kindralmajor Meelis Kiili külastas Viru malevat

Lahingugrupi lahinglaskmine keskpolügonil.
Foto: Kaitseliit

kud eesmärgid riigi omade 
taha. Siis pole tähtis mina, 
vaid meie. Soovin ka neile 
edu ja soovin, et nad leiaksid 
innustust ja motivatsiooni,“ 
rõhutas kindralmajor riigi-
kaitses osalemise vajalikkust.

Pärast staabi külastamist 
suundus Kiili jälgima 6.-7. 
mail läbi viidud lahingugrupi 
lahinglaskmisi keskpolügonil. 
Lahinglaskmised võimaldasid 
kaitseliitlastel lasta automaa-
tidest AK4, kuulipildujatest 

KSP-58 ja MG3, tankitõrje 
granaadiheitjatest Carl-Gus-

tav, 90mm tankitõrje kahu-
rist, raskekuulipildujast 

Browning M2, 81mm miini-
pildujast M252 ning tankitõr-
je raketikompleksist Javelin.

„Lahingugruppi ülesanne 
oli koostööharjutusel ennast 
formeerida, minna 1. jala-
väebrigaadi juhtimise alla 
ning täita brigaadi üksusena 
lahinguülesannet. Saime läbi 
harjutada planeeritud tegevu-
sed ja kõikidel üksustel õn-
nestus ka kontaktis olla,“ üt-
les Kirde lahingugrupi ülem 
major Ivo Hakman.

Kõige positiivsemateks ko-
gemusteks loeb major Hak-
man seda, et sai läbi harjutada 
koordineerimise nii brigaadi-
ga, kõrval olevate brigaadi 
üksustega kui ka enda üksuse 
siseselt. Lisaks pidas lahin-
gugrupi ülem oluliseks koge-
must ja teadmist, kui paljude 
meestega tegelikult saab la-
hingugrupis arvestada, kui 
kiiresti suudetakse ennast 
formeerida ja lahinguülesan-
nete täitmisele asuda. Major 
Ivo Harkman lisas, et käes-
oleva õppuse raames formee-
riti 85 protsenti lahingugrupi 
isikkoosseisust, mis on tähe-
lepanuväärne saavutus.

Järgmine suurõppus KILP, 
milles osaleb ka Viru malev, 
toimub novembris Ida-Viru-
maal ja seal harjutatakse 
koostööd Politsei- ja Piirival-
veametiga.

Viru maleva pealik kolonelleitnant Viktor Kalnitski tervitamas Kaitseliidu ülemat, kindralmajor Meelis Kii-
lit.

Foto: Ellu Mumm
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Teema Ära talgujuht, 
Rakvere valla keskkon-
naspetsialist Maia Sim-
kin organiseeris läinud 
laupäeval koristus-hoog-
tööpäevaku Tõrma kal-
mistul.

Ülle Kask

Kõnelesime Maia Simkiniga 
olukorrast Tõrma kalmistul, 
kui pärast Sõmeru ja Rakvere 
valla ühinemist toimusid seal 
suured ümberkorraldused.

Talvel võeti palju haigeid ja 
vanu puid maha. Kadunud on 
prügimäed, kuhu möödasõit-
jad sageli ka olmejäätmeid 
poetasid. Paigaldatud on uued 
rohelised prügikastid, eraldi 
biolagunevatele jäätmetele ja 
mittelagunevate – plastmas-
sist ning tehismaterjalist 
küünlaümbriste, lillepottide 
ja pärjaaluste jaoks.

Kuidas inimesed Teie mee-
lest selle uue olukorraga 
harjunud on?

Vähehaaval ikka hakatakse 
harjuma ja näiteks ka täna 
oleme teinud innukalt selgi-
tustööd. Vähemalt minu suu 
läbi on kolm inimest saanud 
teada, kus prügikonteinerid 
asuvad. Harjumuse jõud on 
ikka väga suur. Kui aia taga 
konteinerit ei nähta, pannak-
se lihtsalt põlenud küünalde-
ga kott maha.

Eile sain sellise telefonikõ-
ne, kus inimene ütles, et tema 
lahkus väga solvunult Tõrma 
kalmistult, kuna ei leidnud 
mitte ühtegi prügikasti ja oli 
sunnitud viima oma prügi 
Tallinna. Kui selgitasin talle, 
et üle kalmistu on jagatud 28 
konteinerit, lubas järgmine 
kord lahtisemate silmadega 
ringi käia. Kaks paari kontei-
nereid on jutluseplatsi juures. 
Kui mujalt neid üles ei leia, 
siis sealt ikka. Meie hooldus-
meeskond ei pane sugugi pa-
haks, kui täis konteineri kõr-

Teeme Ära talgupäev läks korda
Möödunud laupäeval toimus üle Eesti juubelihõnguline tal-
gupäev, mis tõi kodudest välja kümned tuhanded eestimaa-
lased – kokku korraldati 2162 talgut, milles osales vähemalt 
51 104 inimest ehk 3,9 protsenti elanikkonnast.

Enim talguid toimus Harjumaal ja Tallinnas, kus 468 tal-
gul osales kokku 14 623 inimest. Elanike arvu järgi oli kõige 
rohkem talgulisi Saaremaal, kus osales 221 talgul 4479 ini-
mest ehk 13,4 protsenti maakonna elanikest. Lääne-Viru-
maal võttis134 talgust osa 2860 talgulist.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fon-
di juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul sai teoks juube-
liaasta vääriline vägev talgupäev. „Igaüks, kes vähegi soovis, 
sai koos teiste talgulistega teha oma kingituse Eestile. Ini-
meste vabatahtlik panustamine kogukonna ja kodukandi 
hüvanguks on sõnulseletamatult suur asi, mida kõik ei oska 
ehk väärtustada,“ rääkis Tüür.

Teeme Ära talgupäeval on Tüüri sõnul oluline tähendus 
kogu Eesti kodanikuühiskonna seisundi ja arengusuundade 
hindamise seisukohalt. „Talgupäeval muutub kogukondade 
aktiivsus igal kevadel üha nähtavamaks ning see on kõnekas 
märk meie ühiskonna sidususest ja tugevusest,“ lisas ta.

Tänavusel talgupäeval peeti kõige rohkem heakorra- ja 
külatalguid, EV100 temaatilisi kihelkonnavärvide talguid, 
samuti looduskaitse talguid, korteriühistute talguid ja noor-
tega seotud talguid, mitmel pool koristati ka prügi. Mõned 
talgud on Teeme Ära talgupäeva raames plaanis veel ka lä-
hipäevil. Ligi pooltes talgupaikades pakuti Euroopa kultuu-
ripärandi aasta egiidi all piirkondlikke roogi, hõimu- ja rah-
vustoite.

Teeme Ära talgupäeval, EV100 programmi kuuluval suu-
rima vabatahtlike osalusega sündmusel, lõid kaasa ka Vaba-
riigi President Kersti Kaljulaid ning Eesti Vabariigi peami-
nister Jüri Ratas. President Kersti Kaljulaid osales Põlva-
maal Maarja Külas korraldatavatel talgutel „Ratastoolitee 
Võnnu kihelkonna värvidesse“ ning peaminister Jüri Ratas 
lõi kaasa Tartu koduta loomade varjupaiga heakorratalgu-
tel. Mõlemad andsid oma panuse ka Tartu loodusmajas 
Teeme Ära staabis peetud kõnetraaditalgutel, aidates kogu-
da vahetut tagasisidet talgupaikadest üle Eesti.

2018. aasta talgukevad oli Eesti juubelisünnipäeva ja Eu-
roopa kultuuripärandi aasta hõnguline. Tänavuse talgupäe-
va fookuses oli üleskutse kaunistada Eesti oma kodukihel-
konna värvidega ja rikastada talgulauda põnevate 
maitsetega erinevatest rahvusköökidest. Põnevamate ret-
septide valiku leiab veebiraamatust aadressil 
www.teemeara.ee/retseptid.

Tänavune aasta on eriline, sest lisaks kevadisele Teeme 
Ära talgupäevale 5. mail toimub sügisel ka Maailmakoris-
tuspäev, mis leiab aset 15. septembril ja on osaks EV100 
programmist ning üleilmsest koristuspäevast. 

Kuulutaja

Talgujuht valutab südant 
Tõrma kalmistu pärast

Talgulised puhastasid sodist ja leheprahist Tõrma kalmistu vana kiviaia. Piirati ka hekke ja tehti lageraiet võs-
sa kasvanud aladel. Jutluseplatsile istutati siniliiliaid, et järgmisel kevadel rõõmustaks silma lillemuru.

Foto: Maia Simkin

vale prügi maha pannakse. 
Kui aga küünlad, lillepotid, 
pärjad viiakse üle tee võssa 
või loobitakse Soolikaoja ser-
vas olevale lodumaale, siis see 
on kurjast.

Keelumärgid hoiatavad, et 
kui keegi paneb vales ko-
has või valesse konteine-
risse prügi, fikseerib val-
vekaamera nende väärteo. 
On see tõsi?

Jaa. Loomulikult. Alati on 
mingi kaamerasilm kusagil 
olemas ja jälg jääb maha. Kaa-
meraid meil tõesti iga puu ot-
sas ei ole, aga meil on neid 
pisteliselt ja me vahetame 
kaamerate asukohti.

Mõned inimesed, ja neid 
pole vähe, ei oska kalmis-
tul käituda. Võõrastele 
platsidele loobitakse suit-
sukonisid ja kõnnitakse 
lihtsalt riisutud alast üle. 
Mis Teile kõige rohkem 
kalmistut hallates muret 
ja meelehärmi teeb?

Ma pigem vaataks mureko-
hana üldpilti kui üksikuid 
haudu. Kõige murelikumaks 
teevad loomulikult kalmistu-

jäätmed, millest juba eespool 
juttu. Loodan sellest siiski 
hoolivate inimeste abil võitu 
saada. Teine murekoht on la-
gunev peavärav ja kabel. 
Nende teemadega peab tege-
lema veel eeloleval suvel.

Rakvere Linnahoolduse 
OÜ-ga olen rahul, sest praegu 
suhtuvad nad väga kohuse-
tundlikult oma töösse. Seda 
on näha ka kalmistu üldpildi 
muutuses.

Kolmas murekoht on auto-
dega kalmistu tagumises osas 
sõitmine. Mitte ühelgi teisel 
kalmistul ei saa sõita sõiduau-
toga haudade vahele. Tõrmas 
seni sai. Aga nüüd tähelepa-
nu: enam ei saa! Jälgige palun 
tagumises parklas olevaid 
liiklusmärke! Harjumuse jõud 
on suur, aga paraku peab iga 
liikleja jälgima hetkel kehti-
vaid liiklusmärke, mitte sõit-
ma nii, nagu ta 20 aastat sõit-
nud on.

Mida paneksite inimestele 
südamele, kelle omaste 
kalmud „nutavad” maha-
jäetuse tundest?

Arvan, et haudade hoolda-
mata jätmisel on mitmeid 

põhjuseid – järeltulijaid pole 
või nad elavad väga kaugel 
ning ei hooli kalmistul käimi-
sest. Juba sel nädalal paiguta-
sime „unustatud” haudadele 
akteerimise teated ning kui 
aasta jooksul kalmu korda ei 
tehta, antakse hauaplats uute-
le omanikele.

Eestlastele on olnud läbi 
sajandite kadunukeste 
matmine ja haudade eest 
hoolitsemine püha. Kas tä-
napäeval on nõndanime-
tatud kalmistukultuur 
palju muutunud?

Muutunud on juba seetõt-
tu, et palju on urnimatuseid. 
Tõrma surnuaias puudub ur-
nimüür ja see tuleb kindlasti 
rajada. Praegu peavad inime-
sed urni ikkagi maha matma. 
Samas on veel palju neid, kes 
soovivad klassikalist kirstu-
matust koos sinna juurde 
kuuluvate matusekommete-
ga. Ja seda tahtmist tuleb akt-
septeerida. Selleks peab ole-
ma kalmistu hooldatud, va-
rustatud hädatarvilikuga ning 
iga inimene peab kalmistule 
tulles tundma end hoituna.

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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3.-4. mail toimus oskuste 
festival „Noor Meister“, 
kus Rakvere Ametikooli 
õpilased noppisid ühe 
kuldse, kolm hõbedast ja 
ühe pronksist medali.

Liisi Kanna

Kokku võttis 32 võistlusalal 
mõõtu üle 300 kutseõppuri. 
Rakvere Ametikoolist osales 
19 noort meistrit 13 erialal.

Erko Sten Hürges võitis 
Harle Hiiemäe juhendamisel 
parima IT-spetsialisti tiitli. 
Erko Sten ei osanud sellist 
edu oodata. „Ma ei arvanud, 
et saan esikoha, püüdsin pi-
gem mitte viimaseks jääda,“ 
sõnas ta.

Erko Sten rääkis, et võistlu-
se toimumise nädalal oli ta 
koolist vabastatud ning õpe-
taja tegi noormehele kodusest 
arvutist ligipääsu kooli omas-
se, et mugavam treenida 
oleks. „Umbes kaks päeva en-
ne võistlust saadeti ka võist-
lusülesanne – sai natuke har-
jutada,“ selgitas esikohaoma-
nik, lisades, et lühidalt öeldes 
oli tegu ettevõttele infra- 
struktuuri väljatöötamisega.

Juba põhikooliajast IT-hu-
viline olnud ja arvuteid pa-
randanud Erko Sten usub, et 
„Noorel Meistril“ osalemise 
kogemus võib tulla kasuks nii 
edasistel õpingutel kui töö 
leidmisel.

Viimast kinnitas ka kutse-
meistrivõistlusel teise koha 
pälvinud plaatija Sten Puki 
juhendaja Hanno Jõe, kes rää-
kis, et „Noorel Meistril“ esi-
kolmikusse jõudnul on vasta-
val erialal pärast kutsekooli 
lõpetamist automaatselt kutse 
käes – kutseeksamit ei pea 
enam eraldi sooritama. „Õpi-
lase jaoks on see võib-olla 
kõige tähtsam võistlus üldse – 
see näitab nii õpilase kui kooli 
taset,“ lisas Jõe.

Sten Pukk läks kutsemeist-
rivõistlustele huvitaval kom-
bel nõnda, et ei olnud koolis 
veel jõudnudki plaatimise 

Isemoodi 
volikoguistung
Möödunud reedel toimunud Rakvere linnavolikogu istun-
gil võis näha üllatavat vaatepilti – suurema osa istungilaua 
taga valitses tühjus. 21st rahvaasemikust oli kohal vaid 7, li-
saks linnapea ja abilinnapead.

Kiirkorras IRLi liikmete umbusaldamishääletuseks kokku 
kutsutud istungilt puudusid nii Reformierakonna kui Kesk-
erakonna liikmed, kes umbusaldusavalduse esitamisel seda 
toetanud olid.

IRLi liikmeist viibis saalis volikogu esimees Mihkel Juh-
kami, kes kõige tipuks iseenda ja erakonnakaaslaste sotsiaal-
komisjoni esimehe Marko Pomerantsi, hariduskomisjoni 
esimehe Sven Hõbemägi ning linnavalitsuse liikmete Tõnis 
Pruleri ja Rainer Miltopi umbusaldushääletust läbi viima 
pidi.

Umbusalduse avaldamine pälvis vaid EKRE ja valimislii-
du Rakvere Heaks liikmete ning Roman Kusma toetuse – 
kokku viis poolthäält. Reformierakonna, IRLi ja Keskera-
konna koalitsioon jätkab.

Foto ja tekst: Liisi Kanna

Tallinna ralli stardirivi avavad 
Georg Gross – Raigo Mõlder
Eesti autoralli meistrivõistlused jätkuvad eeloleval nädala-
vahetusel Harjumaa teedel, kus sõidetakse järjekorras 34. 
Tallinna ralli. Hooaja kolmandale etapile registreerus 71 
võistluspaari kaheksast riigist.

Ralli start antakse 11. mail kell 17.30 Møller Auto Musta-
mäe esinduse eest, mille järel suunduvad võistlejad avapäe-
va kolmele kiiruskatsele, millest esimene saab alguse 18.03.

Pika võistlejate rivi avavad möödunudaastased 4WD ab-
soluutarvestuse Eesti meistrid Georg Gross – Raigo Mõlder 
(Ford Fiesta WRC), kelle järel saab rajale EMV1 klassis tä-
navuse Sarma ralli võitnud Egon Kaur (Ford Fiesta Proto). 
2015. aasta Tallinna ralli võitja kõrval on oma Eesti meistri-
võistluste debüüdiks koha sisse võtnud Rasmus Vesiloo. 
Stardinumbrit 3 kannab tänavuste meistrivõistluste liidrite 
Valerii Gorbani ja Sergei Larensi Mini Cooper WRC.

Ralli võistluskeskus, hooldusala, start ja finiš asuvad Møl-
ler Auto Mustamäe esinduse ees, aadressil Mustamäe tee 6. 
Kokku sõidetakse kahe võistluspäeva jooksul 13 kiiruskat-
set, kogupikkusega 100,6 km. Ralli punktikatse on 8,8 km 
pikkune SS13 Lehola.

Üle kahe aasta on taas kavas Lauluväljaku kiiruskatse, sa-
muti toimub kiiruskatse Vasalemma krossirajal. Need kaks 
kiiruskatset on pealtvaatajaile tasulised. Lauluväljaku ja Va-
salemma kiiruskatse pileteid saab osta kohapealt.

Kuulutaja

NÄDALA PILT

Georg Gross – Raigo Mõlder.
Foto: Ray Põder

Ametikool sai kutsemeistrivõistlustel 
viis poodiumikohta

Plaatija erialal teise koha pälvinud 
Sten Pukk kutsemeistrivõistluste 
eel valmistatud proovitööga, mis 
Rakvere Ametikooli seina kaunis-
tab.

Foto: Liisi Kanna

tundideni, mida alles kolman-
dal kursusel läbitakse. Esime-
sel kursusel kivi- ja betoon-
konstruktsioonide ehitust 
õppiv 16aastane Sten jäi aga 
Hanno Jõele silma, olgugi, et 
noormees polnud isegi ühelgi 
tema praktikal veel osalenud.

„See ongi võib-olla üks 
tähtsamaid asju – tabada ini-
mest, kes on võimeline seal 
võistlustel osalema. Kui sa 
leiad sellise inimese, siis üle-
jäänud asjad on harjutamise 
küsimus. Selliseid õpilasi ei 
ole aga sugugi lihtne leida,“ 
märkis juhendaja.

„Minu jaoks oli ka üllatav, 
et Hanno mind kutsus,“ tõdes 
Sten. „Esialgu tundus päris 
keeruline, aga tegin mõned 
korrad läbi ja sain lõiked sel-
geks, siis ei olnudki kõige ras-
kem,“ lisas ta.

Võistlusülesandeks oli plaa-
tida pind, millel oli kujutatud 
suitsupääsuke ja mis sisaldas 
3D elemente. „Valmistusin 
kolm nädalat. Alguses oli pilt 
teada, aga kindlaid mõõtusid 
mitte. Need pidi sinna juurde 
ise nuputama,“ kirjeldas 
noormees.

Nii, nagu kulla toonud 
IT-spetsialisti puhul, on ka 
Sten Pukk juba varasemast 
sarnasel alal n-ö näppupidi 

sees olnud – pottsepast isa 
kõrvalt vajalikud tööriistad 
ammu tuttavad. Osalemisko-
gemuse kohta tõigi Sten esile, 
et see andis talle julgust teha 
ja proovida erinevaid asju, 
mitte ühe tööliigi juurde n-ö 
kinni jääda. Juhendaja Hanno 
Jõe lisas seejuures, et ehitus-
sektoris annab ettevõtjale ka 
tugeva eelise, kui ta suudab 
erinevaid teenuseid pakku-
da – näiteks pottsepp, kes os-
kab ka plaatida.

Rakvere Ametikoolist jõu-
dis Rein Rästase juhendami-
sel esikolmikusse ka David 
Skrjabin, kelle ülesandeks oli 
etteantud joonise järgi müü-
ritise ladumine. Lisaks jõud-
sid poodiumile lausa kaks tu-
rismikorralduse alal võistel-
nud õpilast – Ragne Raud-
sepp pälvis kolmanda ja Re-
giina Vanamb teise koha, nei-
dusid juhendas Ülle Roodvee.

„Turismikorraldaja võistlus 
toimus Noore Meistri raames 
esmakordselt ja kukkus välja 
üsna huvitavalt. Nimelt ei 
osalenud ühtegi õpilast, kes 
õpiks turismikorralduse õp-
pekaval. Meie kooli esindasid 
näiteks majutusteeninduse 
eriala õpilased,“ rääkis juhen-
daja. „Probleem on selles, et 
konkursil on üldiselt vanuse-

piir 26 eluaastat, turismikor-
ralduse õppekava on aga 
keskkoolijärgne ja enamus 
õppijaid vanemad kui 26,“ sel-
gitas Roodvee.

Turismikorraldamise võist-
lus koosnes kolmest osast. 
Neist esimene, sihtkohta tut-
vustav video, tehti kodutöö-
na. Teine ülesanne oli juhen-
daja sõnul küllaltki raske – 
viie minuti jooksul tuli inglise 
keeles tutvustada Eestit ette-
antud sihtrühmale. „Võimali-
kud teemad olid ette teada, 
kuid võistlusel tuli võtta pi-
mesi endale teema ja kohe 
tutvustama hakata ilma ette-
valmistusajata. Nii mõnelgi 
võistlejal ütles närv üles ja 
jutt sai kähku otsa,“ nentis 
Roodvee. Kolmanda ülesan-
dena tuli koostada reisipakett 
vastavalt kliendi päringule, 
mis oli juhendaja sõnul kõige 
aeganõudvam töö.

Roodvee kiitis tüdrukuid, 
kes saavutasid niivõrd hea tu-
lemuse hoolimata vähesest 
ettevalmistusajast seoses käi-
mas oleva praktikaga. „Aga 
kui on koolitunnis kenasti 
kuulatud, mõistetud ja kaasa 
mõeldud, siis polegi eriti vaja 
lisatööd teha,“ lisas juhendaja 
lõpetuseks.

Parimaks IT-spetsialistiks sai Rakvere Ametikooli õpilane Erko Sten Hürges.
Foto: Rakvere Ametikool
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9. mail tunnustati sihtasutus 
Archimedese tänusündmusel 
Tallinnas aasta parimaid õpi-
rände elluviijaid haridus- ja 
noortevaldkonnas. Rakvere 
Ametikooli toitlustuseriala 
õpetaja Tiina Mäeks nimetati 
Aasta Õpiränduriks 2018 ha-
ridustöötajate kategoorias.

Õpiränduri tiitlile kandi-
deerisid Erasmus+ õpirän-
deprogrammi raames välisrii-
gis õppimas ja stažeerimas 
käinud õppurid ja õpetajad, 
kes on välismaal omandatud 
kogemusi oma töös edukalt 
rakendanud ning innustavad 
kolleege ja õpilasi osalema 
rahvusvahelises koostöös.

SA Archimedes tunnustas 
Tiina Mäeksi kui edukat õpi-
rändurit, kolleegide ja õpilas-
te inspireerijat ja julgustajat 
ning välisriikide praktikanti-
de vastuvõtjat.

Toitlustus on muutuv ja 
järjest rahvusvahelisemaks 
muutuv valdkond, hea õpeta-
ja peab hoidma ennast pide-
valt kursis uuemate trendide-
ga ning erinevate rahvusköö-
kidega, et need teadmised 
õpilastele õppeprotsessis eda-
si anda ja kindlustada nende 
edu tööelus.

Õpetaja Tiina Mäeks on 
Erasmus+ programmi toel 
käinud õpirändamas kaks 
korda. Esimene õpiränne viis 
2015. aastal õppevisiidile 
Prantsusmaal Liv-
ron-sur-Drome’i linnakeses 
asuvasse kutsekooli, kus ta 

Täiskasvanuna uuesti õppima 
asumine nõuab sisemist mo-
tivatsiooni, enesekindlust 
ning igapäevaelu kõrvalt on 
see suur väljakutse. Meie üm-
ber on aga inimesi, kes leia-
vad jõu ning aja, et erinevate 
takistuste kiuste uuesti õpin-
guid alustada.

Konkursi korraldajad oota-
vad inimesi esitama aasta õp-
pija kandidaadiks neid, kes on 
jätkanud täiskasvanuna kat-
kenud haridusteed, osalenud 
täienduskursustel või oman-
danud uue eriala.

Tanel Padar kutsub üles 
tunnustama: „Hindan täna 
veel rohkem neid inimesi, kes 
on õpingud taas ette võtnud. 
See nõuab eneseületust, kuid 
annab hiljem elus oluliselt 

suurema valiku- ja tegutse-
misvabaduse. Mäletan selgelt 
kui raske oli alguses õppida 
uuesti õppima ja kui loomulik 
see nüüd tundub. Täna on 
õppimine minu jaoks kui uus 
meelelahutus.”

2017. aasta õppija tiitliga 
pärjatud Tarmo Tuuling 
omandas keskhariduse Pärnu 
Täiskasvanute Gümnaasiu-
mis. Tõuke haridustee jätka-
miseks andis poja sünd. „Isaks 
saades mõistsin, et olen suur 
eeskuju oma lastele ning mul 
poleks mingit moraalset õi-
gust nendelt nõuda koolis 
käimist, kui ma ise seda tei-
nud pole,” põhjendas Tarmo.

Kandidaate saab esitada 31. 
maini veebilehel www.jälle-
kooli.ee täites seal vormi. 

Aasta õppijaks esitatud kan-
didaatide seast valib žürii 16, 
kes pääsevad rahvahääletuse-
le ning kõik inimesed saavad 
septembris anda hääle oma 
lemmiku poolt.

Lisaks aasta õppija kandi-
daatidele kutsutakse üles 
märkama ja tunnustama ka 
täiskasvanute koolitajaid, õp-
pijasõbralikke tööandjaid ja 
õpitegusid. Kõigi kategooria-
te kandidaate saab esitada le-
hel www.andras.ee.

Aasta õppija, rahvalemmi-
ku ja teiste tiitlite võitjad 
kuulutatakse välja 19. ok-
toobril täiskasvanud õppija 
nädala avaüritusel.

Kuulutaja

Puuetega inimeste 
koda külastab 
omavalitsusi
Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koda sai rahastu-
se projektile „Koostöö“, 
mis esitati Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidule (VI-
ROL).

Projekti eesmärgiks on 
külastada Lääne-Virumaa 
omavalitsusi pärast haldus-
reformi, tutvuda uute juh-
tide ja sotsiaaltööspetsialis-
tide ning kohaliku elu-olu-
ga, mis puudutab puuetega 
inimesi, jagada informat-
siooni Lääne-Virumaa 
Puuetega Inimeste Koja 
pakutavatest teenustest 
ning korraldada teraapia-
päev maakonna sotsiaal-
töötajatele.

Teraapiapäev toimub 25. 
mail Rakveres, eesmärk on 
tuua sotsiaaltöötajad teise 
keskkonda ja pakkuda põ-
nevaid tegevusi nii ruumis 
kui looduses – Rakvere 
Tammikus, koolitaja on 
Kairit Kaaleste.

Esimene kohtumine toi-
mus Vinni vallas 25. april-
lil, teine 3. mail Rakvere 
vallas ning kolmas 9. mail 
Viru-Nigula vallas. 17. 
mail oleme Haljala vallas, 
21. mail Tapa vallas ja 22. 
mail Väike-Maarja vallas. 
Rakvere linna ja Kadrina 
vallaga on aeg kokkuleppi-
misel.

Projekti rahastab VI-
ROL.

Helmi Urbalu,
Lääne-Virumaa Puuetega 

Inimeste Koja juhatuse 
esimees ja projektijuht

Lugeja küsib: Kas tööandja peab töötajatele andma 
maskid ja prillid, mis kaitseks väga ohtliku kemikaa-
li eest? Tööd tehes kasutan kemikaali, mis paneb sil-
mad kipitama ja vett jooksma ning pea tugevalt valu-
tama. Mis õigused töötajatel oleks?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni töökeskkonna konsultant.

Teie küsimusest ei selgu, millise kemikaaliga te oma töös 
kokku puutute. Nii ei saa ka täpselt öelda, kas tööandja peab 
tööks selle konkreetse kemikaaliga andma isikukaitseva-
hendid (nt kaitseprillid ja maski) ja milliste kaitseomaduste-
ga need olema peavad.

Kui tunnete, et kemikaal mõjutab teie tervist (silma-
de kipitus, peavalu), siis ilmselt on tegemist ohtliku ke-
mikaaliga ja tööandja peab võtma kasutusele meetmed 
terviseriskide vältimiseks või vähendamiseks, näiteks 
väljastama sobivad isikukaitsevahendid.

Kemikaalide käitlemisel sõltuvad tööandja kohustu-
sed konkreetse kemikaali omadustest. Iga ohtliku ke-
mikaali kohta peab ettevõttes olema kemikaali ohutus-
kaart. Eestikeelse ohutuskaardi peab andma kemikaali 
tarnija (müüja). Enne, kui tööandja annab ohtliku ke-
mikaali töötaja kasutusse peab ta töötajat juhendama 
muuhulgas kasutatava kemikaali ohutuskaardi alusel.

Kui kemikaali ohutuskaart näeb ette isikukaitseva-
hendite kasutamise, peab tööandja sobivad isikukaitse-
vahendid töötajale väljastama. Info vajalike isikukait-
sevahendite ja nende kaitseomaduste kohta (nt kinda 
materjal, hingamisteede kaitsevahendi tüüp) on ohu-
tuskaardil esitatud.

Pöörduge esmalt tööandja poole ja paluge endale ka-
sutatavate kemikaalide ohutuskaarte tutvustada. Sealt 
saate infot konkreetse kemikaali võimalike tervisemõ-
jude ning nõutavate isikukaitsevahendite kohta. Soo-
vitame tööandjale kirjalikult teada anda, et antud ke-
mikaali kasutamine ilma isikukaitsevahenditeta põh-
justab teile tervisehäireid ning nõudke probleemi la-
hendamist.

Ka seadus ütleb, et töötaja peab tööandjat teavitama 
tööülesande täitmist takistavast tervisehäirest, näiteks 
peavalust või silmade kipitusest, mis ei võimalda piisa-
va tähelepanuga tööprotsessi jälgida või masinate lähe-
duses töötada ilma ennast või teisi ohtu seadmata.

Kui tööandja ka pärast tähelepanu juhtimist problee-
mi lahendamisega ei tegele, on töötajal õigus keelduda 
tegemast tööd, mis seab ohtu tema enda või teiste isi-
kute (näiteks kaastöötajate) tervise. Tööst keeldumisel 
tuleb sellest viivitamata teatada tööandjale või tema 
esindajale ja töökeskkonnavolinikule.

Ka info tööst keeldumise kohta esitage esimesel või-
malusel kirjalikult, et teil oleks vajadusel hilisemalt 
võimalik tõendada, miks te tööst keeldusite (teie tervis 
oli ohus), mitte et keeldusite lihtsalt töö tegemisest.

Otsitakse aasta 
õppijat ja teisi kandidaate

Rakvere Ametikooli toitlustuseriala õpetaja Tiina Mäeks
Foto: Rakvere Ametikool

Rakvere õpetaja nimetati 
Aasta Õpiränduriks

praktiseeris kooli õpperesto-
ranis, õppis tundma kasutata-
vaid toorained ja tehnoloo-
giaid ning uuris, kuidas on 
korraldatud õpperestoranis 
a’la carte menüü pakkumine.

Teist korda stažeeris Tiina 
Mäeks 2017. aastal kaks näda-

lat Hispaanias Michelini tär-
niga pärjatud restoranis Res-
taurante La Fábula, mis pa-
kub ine dining hispaaniapä-
rast menüüd.

Kuulutaja
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Toodame Skandinaavia disainiga
pehmemööblit ja sisustame igal aastal üle

saja tuhande kodu Skandinaavias, Venemaal
ja mujal tõelise kodutundega.

Meie oleme

Ootame oma meeskonda kohusetundlikku ja töötahtelist

TOOTMISTÖÖTAJAT

Lisainfo ja kandideerimine:

Liliana Suvorova
personalispetsialist,

personal@bellus.com
5305 8544

Tööülesanded:

• Pehmemööbli valmistamine kvaliteetselt 
ja tööohutusnõudeid järgides

• Tööga seotud väljaõppes ja täiendõppes 
osalemine

Töö toimub kahes vahetuses
(1. vahetus 06.00-14.30 ja 2. vahetus 14.30-23.00).

Nõuded kandidaadile:

• Tahtmine töötada tootmises ning teha 
oma tööd hästi

• Hea tervis ja füüsiline vorm
• Kohusetundlikkus ja korrektsus

Sobivale kandidaadile pakume:

• Hea töö eest head tasu ning töötajatele mõeldud soodustusi
• Väljaõpet kogenud töötaja juhendamisel
• Kindlat ja pikaajalist töökohta
• Tasuta transporti tööle ja koju suundadel

> Kiviõli (Püssi, Rannu) - Kunda - Haljala
> Kiviõli - Erra - Sonda - Ulvi - Rakvere - Haljala
> Tamsalu - Kiltsi - Väike-Maarja - Veltsi - Haljala
> Tapa - Kadrina - Aaspere - Haljala
> Vergi - Kavastu - Haljala

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Töö asukoht: Rakvere mnt 23A, Haljala alevik, 
Lääne-Virumaa

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

KOOLITUS

Raum OÜ otsib 
oma kollektiivi 
akende, uste 

tootmistöölisi. 
Asukoht Rakvere 

Tootmise 6. 
Tel 515 6342

Otsime oma 
väikesesse kollektiivi 
seoses töökorralduse 

muudatustega 
ÕMBLEJAT.

Põhiülesandeks on 
masstöö õmblus.

Tööaeg E-R 8-16.30

Lisainfo tel 5552 1625 
Monika

Ettevõte võtab tööle 
katuse- ja ehitusmehi!

CV palume saata 
e-mailile 

argrupp@hotmail.com
Lisainfo tel 5686 3083

Pakume tööd
C-KAT JUHILE 

loomsete jäätmete veol. 
Egesten Transport OÜ

 Tel 506 7356

• Art Cafe pakub tööd kokale ja 
abikokk-nõudepesijale. Tel 32 
32060, hotell@artcafe.ee

• Restoran BabyBack Rakveres otsib 
oma meeskonda koristajat. Töö-
graafi k: reede, laupäev, pühapäev ja 
esmaspäev kell 9.00-11.00. Lisainfo tel 
552 8197 või mariann@babyback.ee

• Otsin abilist aiapiirde ehitusele. 
Betoneerimine, saagimine, kruvimi-
ne jms. Ära helista, kui sa tööl käia 
ei viitsi/ei saa. Tasu kokkuleppel. Tel 
5691 4853

• Pakun hooajalist tööd Tapa ja Kunda 
elanikele abitööliseks kohalikus tur-
barabas. Tel 514 

8115

• Pakume tööd abitöölisele majahoo-
vi. Mitte täiskohaga. Tel 5809 0936

• Pakun lisateenimisvõimalust muru 
niitmisel Tapa linnas. Tel 5697 5317

• Pakun tööd C-kategooria autojuhile 
jaotusvedudele. Tel 501 1040

• Võtame tööle poolhaagis-kallurile 
autojuhi. Tel 506 1861

• Pakume tööd tänavakivi paigal-
dajale. Vajalik iseseisev töökoge-
mus. Tel 5394 6666

• Pakkuda tööd ehitajale. Soovita-
tav san. tehniliste tööde oskus. Tel 
5373 4876

• Pakume ehitusalast tööd. Nõudmi-
sed kanditaadile: ehitusalane kogemus 
või koolitus, oskus töötada iseseisvalt, 
korrektsust, vastutusvõime, täpsus ja 
töökus. Tööd saavad: plaatija, müür-
sepp, krohvija, maaler, üldehitaja, 
katusepaigaldaja, mööblipaigaldaja, 
fassaaditööline. CV saata: taresanee-
raus@gmail.com. Tel 5557 8781

• OÜ Agorek pakub tööd üldehitajale. 
Vajalik eelnev ehitusalane tööko-
gemus, oskus töötada meeskonnas, 
kohusetundlikkus, korrektsus. Info tel 
5691 8454, vello@agorek.ee

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti Rakvere 
Kultuurikeskuses. Info ja registreeri-
mine a.s.wesman@gmail.com

• Rootsi keele õpe. Tel 527 3884

• TÄHELEPANU! EELTEADE! Esi-
mest korda Virumaal 2-päevane 
(26.-27.05) MAAKIVIAEDADE 
EHITUSKOOLITUS. Koolitaja 
kiviaiameister Arvo Saad. NB! 
Vajalik eelnev registreerimine! 
Kohtade arv on piiratud! Lisainfo 
tel 506 3208

www.kuulutaja.ee
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TÄNA MAAILMAS

Märtsi- ja aprillikuusse koon-
dus tavatult palju vaimuelu 
elavdavaid sündmusi – ema-
keelepäev, teatripäev, „Seltsi-
mees lapse” esilinastus, raa-
matu ja roosi päev... Emakee-
lepäeva etteütluse kirjutajaid 
oli taas enam kui mullu, tea-
ter pakkus kogu spektrit – 
näitas klassikat kaanonitest 
vabana ja pakkus elitaarset 
kunstielamust, „Seltsimees 
laps” on ehe ja mõjub seetõttu 
painavalt neilegi, kel mälestu-
si või mälestuste mälestusi 
viiekümnendatest pole. Raa-
matute hulgast saame teha 
vaid häid ja väga häid vali-
kuid.

Talvise teatrihooaja ilmselt 
kajastatuimad ja enim polee-
mikat tekitanud lavastused 
olid NO99 „Kõnts” ja Linna-
teatri „Kirsiaed”, kuid Eesti 
Teatriliidu auhindade nomi-
natsioone said nad minimaal-
selt. 2018. aasta nominentide 
koduteatrite ja nimetamis-
väärsete tööde analüüsist ai-
mub, kui mitmekesine on 
teatripubliku valik – on pro-

jekti, provokatsiooni, pea-
voolu ja kammerlikkust, on 
eri kunstiliikide sünergiat ja 
kunsti ning tehnoloogia sü-
nergiat. „Vanadest” troonib 
endiselt Draamateater „Iva-
novi”ja „Sarabandiga”.

„Seltsimees laps” on esime-
ne filmikonkursi Eesti Vaba-
riik 100 linastustest. Mooni-
ka Siimets ütleb oma esikfil-
mi kohta: „Lugesin Leelo 
Tungla „Seltsimees last” ja see 
vapustas mind, olin mitu nä-
dalat selle mõju all. Juba mitu 
aastat enne konkurssi oli tun-
ne, et tahan seda lugu rääki-
da. Lähtekoht pole mitte 
EV100 filmi teha, vaid enda 
südames olulist lugu rääkida. 
Tänu sellele on keskendumi-
ne ja pühendumine suurem, 
tegemine on ilus ja puhas.”

Kui enamasti on Eesti fil-
mid staatilised ja sünged, siis 
Moonika Siimets näitab, kui-
das luua mängleva kergusega 
filmi ajast, mil polnud midagi 
kerget. Valus ja ängistav ema 
koju ootamise lugu on tera-
vas vastuolus kuldsete kaadri-

tega. „Moonika Siimetsal on 
imetabane oskus näha soojust 
ja huumorit ebatavalistes ja 
isegi kurbades olukordades. 
Ta näitab, et valgus on alati 
olemas, ka kõige pimedama-
tel aegadel. Seda nii otseses 
kujutatavat ajastut puuduta-
vas mõttes kui ka kaudselt 
Eesti filmi süngust silmas pi-
dades,” ütleb kriitik Ra Rag-
nar Novod.

23. aprillil oli raamatu ja 
roosi päev. Selle päeva tähis-
tamine sai alguse 1930. aasta-
tel Barcelonas, kus ühele raa-
matukaupmehele tuli mõte 
suurendada kirjanduse mõju 
rahva hulgas ning süvendada 
inimeste lugemisharjumust – 
nimelt võiks sel päeval iga 
mees kinkida naisele roosi ja 
naine mehele raamatu. 1995. 
aastal kuulutas UNESCO raa-
matu ja roosi päeva rahvus-
vaheliseks raamatu ja autori-
õiguste päevaks, et väärtusta-
da raamatu tähtsust ühiskon-
na ja kultuuri arengus.

Eestisse jõudis tava 1998. 
aastal. Maailmas toimuvad sel 

päeval raamatulaadad ja kir-
jandusüritused. Hispaanias 
loetakse kahepäevasel luge-
mismaratonil ette Miguel de 
Cervantese raamat „Don Qui-
jote“. Ka meie oleme sarnase 
maratoniga hakkama saa-
nud – 30. aprillil 2003. aastal 
loeti Vallimäel „Kalevipoega”. 
Raamatupüha tähistatakse ka 
Tartu kirjandusfestivali Pri-
ma Vista raames. Solarise 
Apollo raamatupoes kohtusid 
külastajatega Mart Juur ja 
Andrus Kivirähk, kes jagasid 
huvilistele oma raamatusoo-
vitusi. Kirjandusministee-
rium sai konkurendi.

Agnes Martin-Lugand üt-
leb: „Õnnelikud inimesed loe-
vad raamatuid ja joovad koh-
vi.” Mina olen nõus. Samas – 
lugemissoovitus see ei ole. 
Minu lugemissoovitus on 
hoopis „Kirjad kinnisest ma-
jast”. Kui see näib kevadisse 
meeleollu sobimatu, siis „Til-
da ja tolmuingel”.

Ene Kesler

Täna, 130 aastat tagasi sündis 
Venemaa keisririigis, praegu-
se Valgevene territooriumil 
ühte juudiperre poisslaps, 
kellest sai hoopis teise riigi, 
Ameerika Ühendriikide üks 
kuulsamaid inimesi – heliloo-
ja Irving Berlin, kelle üheks 
tuntumaks looks on Bing 
Crosby poolt kuulsaks laul-
dud „Valged jõulud”.

Irving Berlin oli üks ge-
niaalsemaid ja populaarse-
maid USA heliloojaid, keda 
on nimetatud ragtime’i muu-
sikastiili isaks ja kes kirjutas 
ka USA mitteametliku hüm-
ni. Pole teada, kui paljude 
laulude autor Berlin tegeli-
kult oli. On räägitud nii tu-
hatkonnast kui isegi pooletei-
sest tuhandest laulust, millest 
umbes poolsada said suure-
mateks või väiksemateks hit-
tideks. Lisaks kirjutas ta mi-
tukümmend muusikali ja oli 
heliloojaks paarikümnele 
mängufilmile.

On huvitav, et Berlinil oli 
vaid kaks klassi haridust, ta ei 
osanud lugeda nooti ja tal 
polnud üldse muusikalist ha-
ridust ning klaveritki õppis ta 
tundma alles 45aastaselt, kus-
juures ta oskas mängida ai-
nult mustadel klahvidel. Kõik 
see ei takistanud tal loomast 
muusikalisi šedöövreid, mis 
tegid ta kuulsaks kogu maail-
mas.

Irving Berlin sündis 11. 
mail 1888. aastal kusagil Ve-
nemaal, kuid tema täpsem 
sünnikoht on teadmata: või-
malike sünnilinnadena on ni-
metatud Tjumeni, Tobolskit, 
Talačyni ja Mahiloŭd. Ise on 
Berlin erinevates intervjuu-
des nimetanud oma sünniko-
hana neidsamu linnu, kuid ei 

jäänud nendest ühegi juurde 
kindlaks. Ühes viimases usut-
luses pidas ta oma sünniko-
haks Valgevene linna Talačy-
ni. Kaheldud on ka Berlini 
sünnikuupäevas, sest mõni-
kord on oletatud, et ta võis 
sündida 8. mail.

Irving Berlin polnud ka 
mehe tegelik nimi –  sündides 
oli ta Israel Beilin, kuid muu-
tis hiljem oma nime soliidse-
maks ja ameerikapärasemaks. 
Abiks oli ka juhuslik viga, mis 
tehti trükki-
misel: laulu 
autorina oli 
kirjas Ber-
lin, mitte 
Beilin. See-
järel ei ha-
kanud mees 
viga paran-
dama, vaid muutis lisaks ära 
ka oma eesnime.

Igatahes sõitis Berlini pere-
kond Antwerpeni sadama 
kaudu laevaga New Yorki, 
kuhu jõuti 14. septembril 
1893. aastal. Lapsepõlvest 
mäletas väike poiss juudi-
pogromme ja oma maani ma-
ha põletatud kodumaja. 
Ameerikasse jõudes asus pere 
elama väikesesse ja niiskesse 
keldrituppa, kus polnud isegi 
aknaid. Pere toitmiseks hak-
kas isa tööle lihapoes, õhtuti 
aga õpetas ivriidi keelt. Ta 
suri, kui poiss oli kõigest 
8aastane. Seetõttu ei saanud 
noor Irving enam koolis käia 
ja pidi hakkama raha teenima.

Varsti sai Irving tööle koh-
vikusse, kus tal tuli etendada 
laulvat kelnerit. Kohvikukü-
lastajad olid temast vaimustu-
ses ja ta teenis korralikku 
jootraha. Ta lõi laule kuulmi-
se järgi, misjärel esitas neid 

professionaalidele, kes kirju-
tasid lood üles. Esimeseks 
avaldatud šlaagriks oli 1907. 
aastal ilmunud „Mary päike-
selisest Itaaliast“. Irvingi esi-
meseks rahvusvaheliseks hi-
tiks kujunes aga „Alexander’s 
Ragtime Band”, mis pärineb 
1911. aastast. Laulu edu oli 
niivõrd ootamatu, et Berlin 
sai ühe hetkega suureks kuul-
suseks ja autoriteediks.

Irvingi laulud olid sedavõrd 
populaarsed, et paljud lauljad 

tahtsid 
neid esi-
mesena 
esitada. 
Mõnikord 
mindi ko-
guni kak-
lema. Näi-
teks ühel 

korral tulid Berlini juurde 
kuulamisele kaks lauljannat, 
kes mõlemad nõudsid endale 
hiti esitamise eelisõigust ja 
hakkasid selle nimel teineteist 
nügima ning juustest tirima.

Kuna Berlin on kirjutanud 
üle tuhande muusikapala, 
millest paljud on teada ja tun-
tud kogu maailmas, siis on 
väga raske neist üksikuid väl-
ja noppida. Siiski võiks tun-
tumatest nimetada selliseid 
laule, nagu „Puttin’ On the 
Ritz”, „This is the Army”, 
„Blue Skies”, „Gee, I Wish I 
Was Back in the Army”, 
„When I Lost You”, „Snow”, 
„The Secret Service”, „Rus-
sian Lullaby” ning loomuli-
kult „Cheek to Cheek” ja 
„Anything You Can Do”. 
Muide, ka tekstid oma laulu-
dele kirjutas Berlin peamiselt 
ise, mistõttu on ta umbes 
1200 luuletuse autor.

Huvitaval kombel pärine-

vad Berlini ühed maailma-
kuulsamad meloodiad sõjaae-
gadest. 1918. aastal, Esimese 
maailmasõja ajal kirjutas Ber-
lin laulu „God Bless America“, 
mida aga esmakordselt esitati 
alles 1938. aastal. Kes seda 
laulu raadiost kuulsid, tõusid 
püsti ja paljastasid pea, nagu 
oleks tegu olnud hümniga. 
Hiljem hakatigi seda pidama 
USA mitteametlikuks hüm-
niks. Ka Irving Berlin on seda 
laulu suure orkestri ees esita-
nud – see juhtus 1968. aastal 
Ed Sullivani telesõus.

Teise maailmasõja ajal 
(1942) lõi Berlin aga ühe oma 
kuulsamatest lauludest, mil-
leks oli „Valged jõulud” 
(White Christmas). See laul 
sai tõeliselt rahvalikuks ja 
rahvusvaheliseks, aga pääses 
ka Guinnessi rekordiraama-
tusse lauluna, mida on müü-
dud enam kui 100 miljonit 
eksemplari. Laul pälvis ka 
Oscari filmiauhinna parima 
originaallaulu eest, kuna see 
kõlas filmis „Holiday Inn”. Ka 
paljud Eesti solistid – alates 
Kalju Terasmaast ja lõpetades 
Birgit Sarrapiga on laulnud 
„Valgeid jõule”.

Samas oli inimesi, kes heli-
loojat ei sallinud. Kui Berlin 
sai 100aastaseks, siis sai ta 
kaardi kirjaga: „Täna sa su-
red!” Ka varem oli mees saa-
nud ähvarduskirju, kusjuures 
tollal hakkas politsei koguni 
asja uurima. Kõigele vaata-
mata elas Berlin väga pika 
elu, olles surres 101aastane. 
Pole kahtlust, et sellesse ellu 
mahtus nii muret, hirmu, 
pettumust ja valu, aga ka rõõ-
mu, õnne ja edu.

Allan Espenberg

Kevad tuleb kultuuriga

1888: sündis „Valgete jõulude” autor

Väga hästi on Irving Berlini 
kohta öelnud USA helilooja 

Jerome Kern: „Ei ole võimalik 
määrata Irving Berlini kohta 
ameerika muusikas. Põhjus 
on väga lihtne: Irving Berlin 

ongi ameerika muusika.”

Leslie Da Bass, 
„Koridorid“
Universal

Leslie Laasner, artistinimega Leslie Da Bass, on mitmekülg-
ne andekas muusik, lausa visionäär, keda võiks vabalt pai-
gutada Eesti popmuusika autahvlile.

Ta on olnud mitmete kodumaiste bändide sünni juures, 
nagu metalselt karmi käekirjaga Pedigree, Borax, klubipro-
jekt Holmes ja veel suhteliselt hiljuti laineid löönud kohalik 
popsensatsioon HU?. Viimasega ehk kiputakse teda senini 
ka kõige rohkem seostama.

Leslie Da Bassi nime all hakkas ise muusikat välja andma 
kusagil viieteistkümne aasta eest. Tehtud töödest omandas 
eestikeelne album „Minu kuningriik“ omal ajal koguni aasta 
elektroonikaalbumi tiitli.

Eelmisel nädalal ilmunud verivärske ja põnevusega ooda-
tud „Koridorid“ on tema kuues sooloalbum. Selle teeb erili-
seks just asjaolu, et siin lööb kaasa hulk erinevaid nais-
artiste – lähenemine, mida Da Bassi puhul varem täheldatud 
pole.

Ühena lauljatest on kambas mõistagi (endine) bändikaas-
lane HU?-st Hannaliisa Uusma. Kuid nimekad on teisedki: 
Evelin „Elastiknaine“ Võigemast, Reilika Saks ja Marilin 
Kongo. Kui vokalistidest näitab igaüks talenti vaid ühes 
loos (erandiks Reilika Saks), siis väidetavalt albumi tarbeks 
spetsiaalselt Taanist kohalelennutatud Maria Faustile usal-
datakse saksofoniga imesid teha kogunisti neljas.

Otse loomulikult ongi – naiste suurt osakaalu arvesse võt-
tes – „naine“ ühtlasi albumit läbivaks teemaks. Enamus lu-
gudest on õrna ja armsa naissooga peenelt seotud.

Skandaalseimaks looks võib pidada üha enam ja enam 
meeldima hakkavat pala „Naine“ (Üks ja ainus), kus teevad 
kaasa Elastiknaine ja Marilin. Kuid samuti paneb korralikult 
muigama „Kätlinil ei ole täna tuju“.

Kui muusikaliselt kujutab plaat endast suhteliselt kerges-
tiseeditavat n-ö elektroonilist raadiopoppi – mida kenasti 
tõestab seegi, et juba kolm lugu on siit singlitena ilmutatud 
– siis tegelikult loeks selle tugevaimaks küljeks pigem tõesti 
ekstraklassilist sõnastust.

Täpsustuseks, nii muusika kui sõnadki on sepitsenud Les-
lie Laasner, kes muu.

Et kogu see omanäoline looming veelgi täiuslikum oleks, 
on ta eelpool mainitud naistähtedele lisaks kaasanud mit-
meid miksijaid ja kasutanud paaris loos trummarina Ras-
mus Merivood.

Igas mõttes eliitpaladeks võib pidada nimilugu ja geniaal-
selt pealkirjastatud „Taevas tahab nutta“.

Ülo Külm

ARVUSTUS
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Kas tunnete end oma 
kooselus õnnetuna, elu-
kaaslane ärritab, kuid 
kuidas täpsemalt, on ras-
ke sõnadesse panna? 
Tunnustatud peretera-
peut Kärt Kase on oma 
värskelt ilmunud käsi-
raamatus „Kuidas hoida 
armastust?“ leidnud just 
need õiged sõnad, mille-
ga oma tundmusi kirjel-
dada ning seeläbi ka 
partnerit paremini 
mõista.

Kaire Kenk

„Mäletan, kuidas ühel Perete-
raapia Ühingu üritusel imes-
tas üks osaleja, kuidas meil 
küll ilmub nii palju psühho-
loogia-alaseid tõlkeraama-
tuid. Ja seda ajal, mil Eestis 
töötab nii palju pädevaid ning 
asjatundlikke pere- ja paarite-
rapeute,“ nentis Kärt Kase.

„See mõte jäi mulle meelde. 
Olen oma igapäevatöös ka 
mõelnud, millist nõu annak-
sin paaridele, kes küsivad: kas 
ja kuidas jääda suhtesse edasi? 
Kuidas jääda suhtesse nii, et 
mitte seal vaikselt tiksuda, 
vaid et selles suhtes oleks 
rõõm elada?“ jätkas psühho-
loog.

Ühel puhkusereisil sattus 
Kärdile ajaviitelektüüriks kät-
te üks ameerika pereterapeu-
di Willard F. Harley raamat. 
„Tema käsitlus armastusest ja 
selle hoidmisest meeldis mul-
le väga. Just temalt sain tõuke 
oma raamatu kirjutamiseks,“ 
rääkis Kase.

Kirjutamisega alustas ta eel-
mise aasta mais ning eesmär-
giks oli iga päev neli lehekül-
ge valmis saada. „Lisaks olid 
mulle abiks kümme tuntud 
paari oma pikaajaliste koos-
elude kogemustega. Olen raa-
matus kasutanud ka minu 
juures nõustamisel käinud 
inimeste päevikukatkendeid. 
Kokku sai hulk soovitusi paa-
ridele teineteise paremaks 
mõistmiseks, igapäevaelus et-
te tulevate raskuste ületami-
seks jne,“ selgitas autor.

„Sageli on suhtevajadused 
naisel ja mehel erinevad. Üks 
on aga selge – kui partnerid ei 
täida pikemat aega teineteise 
viit kõige olulisemat suhteva-
jadust, jookseb nende suhe 
varem või hiljem karile,“ mõ-
tiskles autor.

Harley toob välja ka kuus 
peamist armastuse mürgita-
jat: egoistlikud nõudmised, 
halvustamine, vihapursked, 
ebaausus, ärritavad harjumu-
sed ning kõige halvemaks 
peetakse partneriga mittear-
vestavat tegutsemist. „Selli-
seks suhte mürgitajaks võib 
pidada näiteks pealtnäha nii 
positiivset trenniskäimist, sa-
mas kui üks partneritest üldse 
ei mõtle sellele, kas teisel ikka 
on võimalik laps lasteaiast ära 
tuua,“ nentis Kase.

„Pikka aega koos elanud 
paaride puhul, kes minu raa-

Psühholoog Kärt Kase annab nõu, kuidas armastust hoida
„Lugeja saab ka piiluda tera-

peuditöö telgitagustesse, süü-
vida nõustamisele tulnud paa-
ride probleemidesse ja ühes-
koos mõelda – kuidas minna 
edasi?“ lisas ta.

Kärt Kasele nii võimsa 
mulje jätnud ameerika tera-
peut William F. Harley on 
suhtevajaduste struktuuri 
teooria looja. „Ta on USAs ju-
ba 30 aastat paare nõustanud 
ja kinnitab, et just sellise lähe-
nemisega saab armastust suh-
tes taasluua. Ta väidab, et ar-
mastus säilib, kui arvestame 
paarisuhtes teise inimese tun-
netega, hoidume talle haiget 
tegemast ja hoolitseme, et 
partneri kõige olulisemad 
suhtevajadused saaksid rahul-
datud,“ tutvustas psühholoog.

Kase sõnul on iga suhe na-
gu taim, mida tuleb kasta. 
„Kui sageli ja millega kasta – 
selliste nõuannete tarbeks ma 
oma raamatu kirjutasingi. Ka 
nendele inimestele mõeldes, 
kes oma kooseluga küll min-
gil põhjusel rahul ei ole, kuid 
siiski ei söanda paariteraa-
piasse tulla,” nentis autor.

Hea suhe vajab 
intiimset vestlust
Inimese peamisi suhtevajadu-
si on Harley teooria kohaselt 
kümme, lisaks seksuaalsele 
rahuldusele ka näiteks intiim-
ne vestlus, partneri täielik 
usaldamine ehk ausus ja ava-
tus, kodune tugi, perele pü-
hendumine ja isegi uhkustun-
ne oma partneri üle.

„Intiimse vestluse all pean 
silmas seda, et partner saab 
oma mõtteid ja tundeid mine-
viku, oleviku ja tuleviku koh-
ta avameelselt väljendada, 
kartmata, et teda selle pärast 
naeruvääristatakse või et sel-
lele järgneb hiljem mingi ka-
ristus,“ selgitas Kase.

matus sõna saavad, võibki 
välja tuua ühe ühise joone – 
nende kõikide suhetes on vä-
ga vähe armastuse mürgita-
jaid,“ muheles autor.

Alustage kümne 
lipiku harjutusest
Oma kümneaastase terapeu-
ditöö kogemuse põhjal peab 
psühholoog aga nentima, et 
inimeste teadlikkuse tase on 
väga erinev. „Tullakse ühe 

probleemiga, aga juurprob-
leem, see tegelik põhjus, miks 
teineteisest on kaugenetud ja 
suhe jäätunud, peitub hoopis 
kusagil mujal. Inimene aga ei 
taha selle juurprobleemiga te-
geleda. Tal on nii mugavam, 
sest probleemide tegeliku 
põhjuse ülesleidmine võib ol-
la väga valus,“ rääkis Kase.

„Kõik varasemad traumad, 
mis nõustamise ajal võivad 
välja tulla, tekitavad kurbust, 

häbitunnet, hirmu. Täiesti 
loomulik, et inimene ei taha 
selliseid emotsioone taasko-
geda,“ jätkas ta.

Kase nentis, et kõige enam 
on tema juurde leidnud tee 
inimesed, kelle jaoks on ak-
tuaalne lahkuminek või lahus 
olek. „Nad kas kaaluvad seda, 
soovivad seda võimalikult va-
lutult teha või soovivad taas 
eksiga kokku saada. Palju on 
kommunikatsiooniprobleeme 
ja tülitsemisteemat. Samuti 
on palju nõustamist olnud 
käitumisprobleemidega laste 
teemal,“ sõnas ta.

Oma partneri peamiste 
suhtevajaduste väljaselgitami-
seks võiksidki partnerid ühi-
selt selgeks teha, millised va-
jadused kummalegi need kõi-
ge olulisemad on. Kirjutada 
need üles kokku kümnele pa-
berilipikule ja seada siis täht-
suse järjekorras pingeritta. 
„Oma töökogemuse põhjal 
võin öelda, et naised soovivad 
kõige sagedamini, et partner 
oma hoolivust üles näitaks, 
väljendaks seda nii sõnades 
kui ka tegudes. Nõustamisele 
tulevad mehed viskavad küll 
vestluse käigus naljaga poo-
leks vastuseks küsimusele, 
mis on nende jaoks kooselus 
oluline: „Eks ikka seks!“ Aga 
nii see tõepoolest on. Kesk-
mise mehe peamine suhteva-
jadus on tõepoolest seks,“ 
nentis terapeut.

Kärt Kase raamat „Kuidas hoida armastust“ võitis Bestseller 2017 kirjanduskonkursil aimekirjanduse kategoo-
rias esikoha.

Foto: Kalev Lilleorg
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Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Meie Lääne-Virumaa parimad maaklerid
ja kinnisvarapakkumised

Kogemus aastast 1995

Helve Keskülla 
maakler, kutseline hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Anu Veldre 
maakler, kutseline hindaja

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
maakler

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

Rakvere, Karja 46 ,  üp 
61,5m2, II k, rõdu H: 69 000 
€ tel: 51 16 466 Helve 

Kunda, Pargi 18, II k, üp 
61,5 m2 enampakkumine 
H: 1500 € tel: 50 13 658 Anu

KOLMETOALISED KORTERID

ÜHETOALISED KORTERID
Rakvere, Fr. R.Kreutzwladi 
tn 19, üp  42,7 m2, I  k, rõdu 
H: 30 900 €  tel: 51 16 466 
Helve

NELJATOALISED KORTERID

Vinni v, Roela, Järve 6, III k, 
80 m2, rõdu H: 10 000 € tel: 
50 13 658 Anu

ÄRIPINNAD

Väike-Maarja v, Kaarma 
k, põllumajanduslik toot-
mishoone ja –maa, krunt 
379 000 m2, hoone 2932 m2, 
elekter, vesi, maagaas H: 49 
000 €  tel: 51 16 466 Helve

Kunda, Pargi 18, II k, üp 
43,9 m2  H: 12 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Kunda, Pargi 18, III k, üp 
44,3 m2 H: 5900 € tel: 50 13 
658 Anu

Tapa, Paide mnt 61, IV k, üp 
46,4 m2, enampakkumine 
H: 5 000 € tel: 50 13 658 Anu

Tapa v, Jäneda k, Teoküla 
39, üp 31 m2, palkmaja, 1/1, 
H: 9  500 € tel: 51 16 466 
Helve

KAHETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

Vihula v, Eisma k, suvila, 
krunt 2834 m2, üp 157,5 m2, 
5 tuba, saun, garaaž H: 70 
000 € tel 58 00 3648 Merle

SUVILAD

ÜÜR

B ü r o o p i n d  R a kv e r e s , 
Haljala tee 5, II korrus, 
üp 100 m2, ÜÜR: 2 €/m2 

+ komm kulud  tel.: 50 13 
658 Anu

MAA
Rakvere, Kesk tn 33a, krunt 
1451 m2, elamumaa, H: 11 
000 € tel: 50 13 658 Anu 

Rakvere, Piiri 8b, krunt 713  
m2, elamumaa, H: 12 000 € 
tel: 58 00 36 48 Merle

Haljala v, Natturi k, krunt 
1,48 ha, maatulundusmaa 
100%, koos hüpoteegiga, 
enampakkumine H: 59 000 
€ tel: 50 13 658 Anu

MAJAD

Rakvere, Karja 39, krunt 
774 m2, üp 197.6 m2  H: 86 
000 € tel: 50 13 658 Anu 

Tapa, Pikk, krunt 1205 m2, 
üp 167,1 m2, H: 47 000 € tel: 
51 16 466 Helve

Vinni v, Põlula k, krunt 65 
068 m2, üp 109,7 m2 H:45 
000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Haljala v, Adaka k, krunt 21 
700 m2, üp 95,8  m2 H:65 000 
€ tel: 58 00 36 48 Merle

Vinni  v,  Vetiku  k,  Muru 
vkt,   krunt  4300  m2, üp 
172,1 m2 H:49 700 € tel: 58 
00 36 48 Merle

Rakvere, Pikk 62, II k, üp 
60,2 m2 H: 64  000 € tel: 50 
13 658 Anu

Vinni v, Mõedaka k, krunt 
2000 m2, üp 63,2 m2, H: 28 
000 € tel: 51 16 466 Helve

Haljala v, Kavastu k, üp 
109,1 m2, krunt 9200 m2, va-
jab renoveerimist H: 19 000 
€ tel: 51 16 466 Helve

Järva v, Ambla al, Pikk tn, 
elamu-raamatukogu, krunt 
2077 m2, üp 368,3 m2 (v.a 
üks korter 45,7 m2). H:8 900 
€ tel: 51 16 466 Helve

Haljala v, Aaspere k, Kase, 
II k, ridaelamuboks 120 m2, 
hea seisukord  H: 28 700 
€ tel: 58 00 3648 Merle

Viru-Nigula v, Malla k, I  k, 
91,1 m2, pool maja, krunt 
1615 m2  H: 15 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Viru-Nigula v, Malla k, I k, 
91,1 m2  H: 15 000 € tel: 50 
13 658 Anu

Haljala v, Võsupere k, III k, 
81,7 m2  H: 17 000 € tel: 50 
13 658 Anu

7 tuba: Tapa v, Porkuni k, II 
k, 186,3 m2 (terve II korrus) 
H: 15 000 € tel: 51 16 466 
Helve

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5341 9354

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakveres, renoveeritud. Uus ahi. Tel 
5390 1003

• Müüa Rakveres Kunderi 4 1toaline 
ahjuküttega korralikult renoveeritud 
korter 23,6m2, värske remont, köögi-
mööbel, WC duširuumiga, pakettak-
nad, kelder, kuur. Madalad kommu-
naalmaksud (20 €). Hind 28 000 €. Tel 
5664 4088

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 13 500 €. Tel 
511 0478

• Müüa Rakveres Lennuki tänaval 
2toaline korter, III korrus. Tel 5845 
5640

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
(42,7 m2) Rakvere kesklinnas, Spordi 
tn 13-5, II korrusel. Korteris WC ja 
dušinurk. Hind 30 000 €. Tel 5551 8091

• Müüa Rakvere südalinnas 2toaline 
ahjuküttega remonti vajav korter. II 
korrus, 47,8 m2. Helistada õhtuti. Tel 
5550 0233

• Müüa 2toaline korter Tamsalus. 
Korter on II korrusel, asub linna kes-
kel, ligidal on Maxima pood ja apteek. 
Rongiühendus Tallinna ja Tartuga. 
Korter on läbi maja: magamistuba rõ-
duga ühel pool, elutuba ja köök rõduga 
teisel pool. Esik on suur, korter vajab 
sanitaarremonti, saab teha oma soovi 
järgi. Hind on 9000 €, võib tingida. 
Eraldi on võimalik osta aiamaad (200 
€). Tel 5831 2990

• Müüa otse omanikult 2toaline korter 
Assamallas, Kesk tänav 3. Korter asub 
II korrusel, on ahjuküttega, vee- ja 
kanalisatsiooniga. Turvauks, elutoas 
ja köögis uued aknad. Korteri juurde 
kuulub keldriosa ja väike aiamaa osa. 
Hind 5200 €. Tel 522 2621

• Müüa renoveeritud 2toaline korter 
Väike-Maarjas. Uus elekter, uued 
aknad, WC-pesuruum. Majas korralik 
ühistu, uus katus, uued trepikoja- ja 
keldri aknad. Korteri juurde kuulub 
kelder, puukuur ja aiamaa. Hind 13 000 
€. Tel 5664 5350

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2), 2/1, 
koos sisustusega Ervita külas Väinjärve 
ääres, Koerust 3 km, maja soojustatud 
ja täielikult renoveeritud, madalad 
kulud. Hind 12 400 €. Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline vähest remonti vajav 
korter Rakveres Rahu tn 11. Tel 5344 
9174

• Müüa kõigi mugavustega 3toaline 
renoveeritud korter Arknal. Tel 5345 
9869

• Müüa renoveeritud 3toaline korter 
Rakverest 8 km kaugusel Pajusti alevi-
kus, 57,7m2. Hind 27 800 €. Tel 511 0478

• Müüa 14 km Rakverest Kadilas heas 
korras 4toaline ridaelamuboks (150 
m2 + 20 m2 terrass). Oma keskküte, 
saun duširuum, satelliit. Tel 5665 7371

• Müüa Rakveres remonti vajav elamu, 
II korrus ja aiamaa. Tel 5648 0384

• Müüa Rakvere piiril nõukaaegne ühi-
selamu hoone (2 korrust, täiskelder). 
Tel 507 4958

• Müüa talu Rajaküla, Laekvere vald, 
Lääne-Virumaa. Müüa rahulikus piir-
konnas maamaja koos hooviga (6000 
m2). Kompleksi kuulub elamu, kõr-
valhoone, kaev, saun, garaaž, aiamaja 
ja kasvuhoone. Hind kokkuleppel. Tel 
5818 2620

• Müüa maja Põlula külas (üldpind 4,9 
ha). Maja juurde kuuluvad kõrvalhoo-
ned, haritav- ja metsamaa. Vahetus-
võimalus suvila vastu Võsu alevikus. 
Tel 520 3445

• Müüa talumaja koos kõrvalhoone-
tega Rakverest 14 km. Hooned vajavad 
remonti. Hind 26 000 €. Tel 5816 2236

• Müüa kahekorruseline maja Tapa 
kesklinnas, 6 tuba, ahjuküte, vesi ja 
kanalisatsioon, kelder, aed, garaaž, 
kõrvalhoone. Vajab remonti. Tel 5364 
8948 või 5665 1305

• Müüa maamaja kinnistu Lääne-Vi-
rumaal, saun, kuur, elamu. Tööpäeviti 
9-16. Tel 5307 9008

• Müüa aianduskrunt. Aiamaja vun-
dament, trassi vesi, marjapõõsad, 
toimiv aiandusühistu. Tel 521 1269

• Müüa elamumaa 1 ha Männimet-
sas Rakvere vallas, Karivärava külas. 
Maatulundusmaa 9,8 ha Selja jõe 
ääres, Raatma külas. Aiamaa Rakvere 
äärelinnas, müüa või anda rendile. Tel 
5668 3756

• Müüa Rakverest 6 km kaugusel 
looduslikus kaunis kohas kinnis-
tu, peal saunamajake ja paekivist 
kõrvalhoone, kus on võimalik elada 
aastaringselt, kõrval valmis vun-
dament, mille peale on võimalik 
ehitada maja. Olemas oma kaev ja 
elekter. Hind 44 900 €. Tel 5855 0282

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. 
Tel 508 1311

• Soovin osta Rakveres või Haljalas 
1-2toalise remonti vajava korteri. Oo-
datud kõik pakkumised. Tel 518 8770

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

• Ostetakse Rakvere linnas 2toaline 
korter. Kõik pakkumised on oodatud. 
Tel 5697 5317

• Pere soovib osta maja järelmaksuga 
Rakveres. Tel 5308 1705

• Ostan maja Haljala vallas. Võib olla 
remonti vajav. Tel 5552 7229

• Ostan vana talukoha/suvekodu 
maaelu nautimiseks Lääne-Virumaal 
looduskaunis privaatses asukohas. 
Tel 5199 1609

• Maagia kv ostab või võtab müü-
k i  ki n n i s v a ra .  Te l  5 8 5 5  0 7 2 0 , 
www.maagiakv.ee

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 , 
maaost@mail.ee

• Meespensionär üürib 1toalise ah-
juküttega korteri Rakvere linnas, 
võimalikud variandid. Tel 5850 0415

• Alates 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
korter Rakveres Jaama tn, möbleeri-
tud. Hind 170 € + kommunaalmaksud. 
Tel 527 0058

• Anda üürile 2toaline korralik kõigi 
mugavustega korter Rakveres. Hea 
koht! Tel 5822 0342

• Üürile anda kõigi mugavustega möb-
leeritud 2toaline korter kesklinnas. 
Hind 220 € + kommunaalmaksud. Tel 
5818 2849

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Oleme vanemad 3le pojale ning peagi 
ilmavalgust nägevale pesamunale (kuu 
aja pärast). Olude sunnil otsime omale 
3-4toalist korterit või maja. Esialgu 
üürida, võimalusel hiljem osta. Oleme 
puhas ja korralik perekond (ei pidutse, 
ei suitseta, lapsed korralikud). Korter 
võiks asuda Rakveres või Rakvere 
lähiümbruses (Haljala, Veltsi, Arkna, 
Sõmeru, Piira, Vinni). Tel 5863 2585

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 1,8 turbo, 110kW, 
1997. a. Tel 5352 3418, helistada õhtuti

• Müüa sportauto Honda Prelude 
1993. a, sõidukorras, hind 990 €. Tel 
5662 8584

• Müüa sõidukorras Lada 2112, 2004. 
a, ülevaatus ja kindlustus kehtivad. 
Hind 500 €. Tel 522 3125

• Müüa Land Rover Fril 1,8 bensiin, 
1998. a, mootori remont tehtud, uued 
pidurikettad, trumlid normaalses kor-
ras. Hind 2500 €. Tel 511 3414

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4B, 
118kW, 2006. a, automaat. Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra Edition  1,6i 
06/2001. a, tumeroheline metallik, 
bensiin, 5 ust, luukpära, konditsioneer, 
el.aknad, püsikiirusehoidja, veokonks, 
kehtiv ülevaatus, roosteta, mõlkideta, 
korralik, ökonoomne, soodsalt! Rakve-
re. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 1,4TDI 
01/2005. a, 55kW, turbodiisel, hõbe-
dane, universaalkere, hooldusraamat, 
konditsioneer, kesklukk, tume salong, 
pl.soojendus, korralik, superöko-
noomne, kõigest 4l/100km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla 1,6, 2007. a, 
bensiin, manuaal, tume hall, öko-
noomne, universaal. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
01/2002. a, 74kW, turbodiisel, kuldne 
metallik, konditsioneer, kesklukk, 4 x 
el.aknad, korralik, läbinud tehnilise 
ülevaatuse 01/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodiisel, 
hõbedane, universaal, konditsioneer, 
4 x el.aknad, kesklukk puldist, veo-
konks, roosteta, mõlkideta, korralik ja 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodiisel, 
hall metallik, universaal, kliima, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, uuem 
salong, veokonks, roosteta, mõlkide-
ta, äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
02/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 1,6i 
05/2004. a, 77kW, bensiin, tumesinine 
metallik, universaal, konditsioneer, 4 
x el.aknad, kesklukk puldist, talvereh-
videl, veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, ökonoom-
ne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel, kirsipu-
nane metallik, 5 ust, luukpära, kondit-
sioneer, kesklukk puldist, 4 x el.aknad, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, kor-
ralik, läbinud värskelt, tehnilise ÜV 
07/2019, superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa motoplokk MB-1.Paigaldatud 
OHV 5hj bensiinimootor. Peale mooto-
ripaigaldust praktiliselt pole töötanud. 
Heas töökorras frees jne. Tel 5890 2050

• Müüa korralik mootorpaat Prog-
ress2M, paadiveohaagis Brenteks. 
Hind 1300 €. Tel 5695 1732

• Müüa 4 autorehvi, uued, 235x65x17. 
Hind 200 €. Tel 5819 3777

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Gaz 24 uusi 
plekke, tulesid, stangesid, uksi jne. 
Uusi veneaegseid rehve. Tel 515 7395

• Ostan kõiki marke ja igas seisukor-
ras sõiduautosi, asukoht ei ole määrav. 
Pakkuda võib ka vene autosid. Tel 5365 
4085, skampus@online.ee
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• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode keretööd ja värvimine. 
Tel 504 0457

• Reovee vedu Haljala ja Tapa val-
las. Teenindame teid iga päev, ka 
õhtuti ja nädalavahetusel. Helista 
ja küsi lisa 56561515

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevudetühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Pakun kaevetööde teenust Lää-
ne-Virumaal. Tel 557 4024

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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.rake  .ee

* 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/qua  ro               94
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 qua  ro    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                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
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                       2,0TD                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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Renault Twingo, 10/2008a. 1.1 (56 kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 114 158 
km. 
Hind: 2990.-
Mazda 6, 03/2009a. 2.2 (92 kw), diisel, 
manuaal, must met. Sn: 206 600 km. 
Hind: 5490.-
Dacia Sandero Stepway, 04/2014a. 0.9 
(66 kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
55 745 km. 
Hind: 6990.-
Mercedes-Benz B 180, 05/2008a. 2.0 
(80 kw), diisel, automaat, must met. Sn: 
144 555 km. 
Hind: 6990.-
Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 (60 
kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
40200 km. 
Hind: 8490.-
Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77 kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600 km. 
Hind: 8490.-
Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 (55 kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 121 
450 km. 
Hind: 8790.-
Peugeot 2008, 03/2014a. 1.2 (60 kw), ben-
siin, manuaal, must met. Sn: 63 795 km. 
Hind: 9990.-
Nissan Qashqai Visia, 10/2015a. 1.6(120 
kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
54 290 km. 
Hind: 12 990.-
Peugeot 2008 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60 kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
28 580 km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai+2 Acenta Connect, 
09/2012a. 2.0 (104 kw), bensiin, automaat, 
must met. Sn: 84 750 km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 (85 
kw), valge met. bensiin, manuaal. Sn: 
17 780 km. 
Hind: 12 990.-
Nissan Qashqai Acenta, 06/2014a. 1.2 
(85 kw). bensiin, manuaal, punane met. 
Sn: 49 372 km. 
Hind: 13 990.- 
Nissan Qashqai Acenta, 03/2015a. 1.2 
(85 kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 72 113 km. 
Hind: 14 490.-
Nissan Qashqai Tekna, 09/2014a. 1.2 
(85 kw), valge met. bensiin, manuaal. Sn: 
64 200 km. 
Hind: 14 790.-
Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 (96 kw), 
bensiin, automaat, hall met. Sn: 9100 km. 
Hind: 14 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 06/2015a. 1.2 
(85 kw), bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
45 775 km. 
Hind: 15 290.-
Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66 kw), bensiin, manuaal, sinine met. 
Sn: 2135 km. 
Hind: 15 450.-
Nissan Pulsar Acenta Connect, 06/2016a. 
1.2 (85 kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 6830 km. 
Hind 15 990.-
Nissan Navara, 11/2015a. 2.5 (106 
kw), diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
111 828 km. 
Hind: 17 490.-
Peugeot 508 Allure, 06/2015a. 1.6 (121 
kw), bensiin, automaat, tumepruun met. 
Sn: 41 820 km. 
Hind: 17 490.-
Nissan X-Trail Tekna 4x4, 02/2015a. 1.6 
(96 kw), diisel, manuaal, sinine met. Sn: 
131 615 km. 
Hind: 18 690.-
Nissan X-Trail Acenta 4x4, 11/2014a. 
1.6 (96 kw), diisel, manuaal, valge met. 
Sn: 78 830 km. 
Hind: 18 990.-
Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96 kw), diisel, manuaal, hõbedane met. 
Sn: 56 454 km. 
Hind: 19 490.-
Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96 kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
99 952 km. 
Hind: 20 990.-
Peugeot 508, 2017a. 1.6 (121 kw), bensiin, 
automaat, must met. Sn: 4 km. 
Hind: 19 990.-

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

Kandevõime 15 t, kraana,
kasti mõõdud 2,5 m x 5,3 m, 

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

FEKAALIVEDU

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 
kanalisatsioonitrasse. 

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).

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga immutatud puidust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee. Tel 5888 9999

• Fassaadide renoveerimine. Fas-
saadi- ja sokliplaatide müük ning 
paigaldus. Tel 511 0286

• Kortermajade vundamentide re-
noveerimine. Olemas vajalik litsents 
ning kogemus. Küsi lisa info@kodu-
puit.ee või tel 5888 9999

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

• Ettevõte teostab ehitustöid ideest 
võtmed kätte meetodil. Tel 5662 
6483

• Kõik ehitustööd (v.a maaler- ja kroh-
vimistööd). Tel 505 6949

• Teostame ehitustöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Teeme ehitus- ja remonditöid ning 
vannitubade remonti. Aitame teid 
sisekujundusel. www.kenriko.ee Tel 
508 3305

• Sertifi tseeritud plaatijad teostavad 
erinevaid plaatimistöid. Helistage 
5668 4415 ning lepime kokku hinna 
ja aja.

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lamekatuste- ja viilkatus-
te ehitustöid ning ka katuste remont-
töid. www.melsen.ee. Tel 5845 5717

• Paigaldame tänavakive, äärekive, 
paekive, graniitkive. Ehitame puit- ja 
võrkaedasid, teostame kõiki haljas-
tustöid (muru rajamine, planeerimine, 
istutustööd). Teostame erinevaid lam-
mutustöid. Liug- ja autoväravate pai-
galdus koos automaatika seadistusega. 
Prügivedu. Killustiku, liiva, mulla 
müük. Hinnad mõistlikud. Küsige 
hinnapakkumist! Tel 5671 1028

• Puurkaevude rajamine ja pu-
hastamine. Vee- ja kanalisat-
sioonitorustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 
Maaküttesüsteemide rajamine. 
Tel 502 1279, 526 9604, www.puur-
kaevumeistrid.ee

• Teeme väiksemaid metallitöid 
(väravaraamid, varikatused, piirded 
jms). Küsi lisa info@kodupuit.ee või 
tel 5888 9999

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Hauakalmude kujundamine ning 
haljastus. Betoonitööd, piirded, kivi-
parkett, istikud jm. disainielemendid. 
Küsi lisa info@kodupuit.ee või tel 
5888 9999

• Ahjud, kaminad, korstnad, pliidid, 
müürid. Tel 504 7459

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, keskküttesüsteemid. 
Tel 5552 8487

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hooldab 
küttesüsteeme. Viru Küttesüsteemid 
OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

• Teostame kaevetöid ekskavaa-
torlaaduriga. Tel 564 2183

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubikuga. 
Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

• Transportteenus väikekaubiku ja 
käruga. Tel 553 9330
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• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostame ehitus ja 
katusetöid.

Müüme Katuseplekki 
Tel 5668 5343, 

5686 3083WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• Katuste ehitus
• Valtsplekk-katuste ehitus
• Profi ilplekk-katused
• Eterniitkatused
• Kivikatused
• Vihmaveesüsteem
• Katuse turva- ja ohutus-
varustused
• Katuseaknad
• Aknaplekkide paigaldus
• Müüriplekkide paigaldus
• Plekikantimisteenus
• Liistprofi ilide paigaldus
• Fassaadide ehitus (v.a 
krohvitavad fassaadid)

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

e-mail: info@LRkatused.ee  
www.LRkatused.ee

          www.facebook.com/LRkatused

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

553 9330

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Elektri paigaldus, kilpide ehitamine 
ja koostamine, vajadusel kogu kont-
roll eraldi. Mõõtmised ja luba eraldi 
(automaatika on ka teretulnud). Tel 
5848 4555

• Elektritööd pädevusega elektrikult, 
boilerite puhastus ja remont. Tel 
5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

•  R a kv e r e  Kü t t e s a l o n g  p a -
kub küttesüsteemide paigal-
dust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespet-
sialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 
6786,  Jaama pst.  5  Rakvere, 
www.küttesalong.ee

• Teen kindakrohvi (korstnad, sooja-
müürid, seinad jne). www.kenriko.ee 
Tel 508 3305

• Hauaplatside ehitamine ja hoolda-
mine. Tel 5660 3585

• KIVIRAIDURITÖÖD. Kalmistul 
hauakividele daatumite lisamine, va-
nade plaatide ja kivide puhastamine 
ning restaureerimine. jyrikivimaailm@
gmail.com. Tel 5348 0201

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS
• KATUSED
• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 
VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS
• PLAATIMINE
• TERRASSID
• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. Kauplus avatud  iga päev 10-22
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ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KODU

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

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

sül

V

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

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUS

 ☼ igakuine raamatu-
pidamine

 ☼ palgaarvestus, maksu-
arvestus, TSD

 ☼ majandusaasta aruande 
koostamine

 ☼ raamatupidamise kor-
rastamine

 ☼ konsultatsioon

15 aastat kogemust

Võta ühendust:
rito.raamatupidamine@

gmail.com

Kinnisvaramaakleri 
teenus Andra Kivissaar. 

Tel 5664 2161

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l.

2900 € 
Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

KÜTTEPUUD

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 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. 

METS

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

Tel: 517 4176 ǀ metspuu@gmail.com
www.metspuu.ee

Rakveres Tallinna tn 49b
MÖÖBLIKAUPLUSSE 

SAABUS MÜÜGILE 
PALJU ISKU, ASKU, 

MASKU UUT 
ja kasutatud mööblit, 
diivaneid, nurgadiiva-

neid, puit-ja metall-
voodid, söögilauad, 

kušetid, puit 
riidekapid. 

Lai valik kummuteid ja 
palju huvitavat. 

Olemas transport.

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  suletud 

Tel 506 9814

KEVADINE 
TÜHJENDUSMÜÜK!

11.0501.06

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Haljasalade niitmine ja korrashoid 
(trimmerdamine, hekilõikus ). Tel 
5660 3585

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Ühe-kahe mehe ansambel, alates 200 
€. Õhtujuht alates 150 €. Tel 5190 1697

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

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

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- ja 
sülearvutite ost ja müük. Utiliseerime 
vana elektroonikat. Asume Koidula 1, 
Rakvere Tsentrumi II korrus. Helista 
juba täna tel 551 2053 või tule läbi. 
Vaata ka www.hss.ee

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Pakun vanurile hooldusteenust: 
abistamine, koristus, poeskäik, söök 
jne. ca 10-15 km Kundast, keskealine, 
med haridus. Tel 5370 3577

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Aiamööbel alates 300 €, asub Lää-
ne-Virumaal. Tel 5685 6320

• Müüa riidekapp ja kaks väiksemat 
sahtlitega kappi. Tel 551 7090

• Müüa teisaldatav aiamaja, laudu ja 
prusse. Müüa madalaid hekipõõsaid. 
Tel 5568 3080

• Uued kaarkasvuhooned parima-
te hindadega 3x4 m, 3x6 m, 3x8 m. 
Transpordi võimalus, kiire tarne. 
Info ja tellimine tel 5673 0411

• Anda ära 6 mm kasvuhoone klaas. 
Hind kokkuleppel. Tel 5569 3587

• Müüa korralikud suurte mootoritega 
kuni 26 HJ, 130 cm lõikelaiuseid mu-
rutraktoreid. Tel 5889 9179

• Müüa lõhnav draakonipuu, kõrgus 
2 m. Tel 527 7078

• Müüa VAZ kastika raam, kreissaag, 
käsitsi kooritud kuuselatte pikkusega 
2-7 m. Aedade, väravate ja püstkoda-
de valmistamine. Tel 5662 5497

OST
• Ostan kristall- ja portselannõusid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5564 0325

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seismajäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan vana või vanaaegse ümmar-
guse laua, lahtikäiv, 6 tooli, väiksema 
puhveti või kummuti ja muud mööb-
lit. Tel 503 1849

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
puurpingi, saunaahju, pliidiplaadi 
ja –ukse. Tel 503 1849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan Eesti Vabariigi kullast ja 
hõbedast meene- ning juubelimün-
te (1992-2018). Lisaks võib pakkuda 
ilusaid krooni paberrahasid. Maksan 
hästi! Tel 5590 6683

• Ostan veneaegseid ja vanemaid lau-
anõusid, karpidega lusikaid, seina-
maale, samovari, käsitööraamatuid, 
naiste ehteid ja palju muud, Liina. Tel 
5639 7329

• Ostan vanema merevaigust kae-
lakee kollaste või kirjute kuulidega 
(maksan 800 € ja suuremad ka rohkem) 
ja muid vanemaid naiste ehteid - sõ-
led, prossid, sõrmused, käevõrud jne. 
Võib pakkuda karpidega lusikaid, 
nõusid, vaase jne. ALATI aus kauple-
mine ja maksan hea hinna, Liina. Tel 
5639 7329 

• Ostan tsinkvõrku (kõrgusega 1,5 m) 
kokku oleks vaja 30 m, võib olla kasu-
tatud. Tel 5803 8684

• Ostan ehitusmaterjale, võib pakkuda 
ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan väiksema hüdrotõstuki, 
puulõhkumise masina, haakeriistu 
traktoritele T-25, T-40, RS-09. Tel 
5687 5845

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
504 3326

• Müüa saetud lõhutud küttepuud. 
Metsakuiv kuusk, lepp, sanglepp ja 
kask. Tel 5192 4320

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid 
(hall ja sanglepp) kohale toomisega. 
Samuti pakume halumasina (töötab 
nii bensiini- kui elektrimootoriga) 
teenust. Info tel 5349 5103

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Aastaringselt halupuud 30-55 cm. 
Halupuud autol laotult koos kohale 
toomisega. Hind sisaldab transporti. 
Helistage ja küsige, milline kogus ja 
halupuu teid huvitab. Tel 503 0311

• Küti Saeveskis saematerjal, voodri- 
ning põrandalaud, palgi saagimise ja 
nelikanthöövelduse teenus. Info tele-
fonil 5089 215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Valmistame eritellimusel puit-
sõretikul aiamaju, grillmaju ja 
muid väiksemaid puitehitisi. Tel 
5670 0353 

• Terrasside ning aiapaviljonide 
valmistamine. www.kodupuit.ee. Tel 
5888 9999

•  Mü ü a  B a u r o c  p l o k i d  E C O -
TERM+375. Tel 525 2556 

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

MUU

Kevadtööd 
tahavad 

tegemist. 
Ära raiska 

aega!

Telli 
Kuulutaja 

endale 

KOJU!

Internetist 
tellimine.ee
või telefonil 

617 7717

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

nende omas kodus. 
Täpsem info telefonil 5371 2433 
                või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salat kg 4,00

Karulauk punt 1,50

Tippsibul kg 2,00

Porgand kg 0,80

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 3,50

Kurk, väike (Poola) kg 3,00

Kurk, väike (Eesti) kg 5,00

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,50

Kurk, poolpikk (Eesti) kg 3,50

Maasikas (Kreeka) kg 5,00

Murelid (Türgi) kg 15,00

Kultuurmustikad 
(Kreeka)

kg 15,00

Vaarikad 125 g (Türgi) karp 3,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

TURUL IGAL PÄEVAL TAIMEDE, 
SUVELILLEDE, MAASIKATAIMEDE, 

PÜSIKUTE (eriti soodsalt) JA 
SEEMNEKARTULI MÜÜK!

LAUPÄEVAL turul PEIPSI KALA müük!

REEDEL turul püsikute ja roosiistikute müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 10.mail 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud IGA PÄEV 8-16, Laada 39

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

Palun tuletage talle 
meelde, et ta Toivole võla 
kenasti ära maksaks.

Tänan!

LAUPÄEVAL, 12.MAIL
OG ELEKTRA RAKVERE TURUL Laada 39

 RAKVERE TAIMELAAT
8.00 – 16.00

Kauplejad suve- ja püsililledega 
Roosiistikud
Muruseemned 
Taimed kasvuhoonesse ja aeda

Kohal ka tööstuskauba müüjad!
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

Annemäe aiand 
müüb võõrasemasid, 

amplitaimi ja teisi 
suvelilli! 

Iga päev 9-18, muul ajal 
kokkuleppel.

Müüa kurgi-, tomati- ja 
maasikataimi

Tel 506 9685, 
5648 7435

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

• Müüa toidukartulit “Laura”, “Arielle”, 
“Vinetta”. 0,30 €/kg, vedu. Vahemetsa 
talu. Tel 520 2036

• Müüa Kungla talu kartulit „Laura“ 
ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 5141338

• Müüa erineva suurusega kartulit, 
väga varajane „Viviana“, keskvalmivad 
„Laura“, „ Agria“ ja „Alfra“. Asukohaga 
Aasperes, transpordi võimalus. Tel 
5565 1553

• Müüa seemnekartuli suurust kar-
tulit. Suur seeme, „Laura“ ja „Gala“. 
Tel 514 1338

• Müüa tomati,- kurgi,-ja kõrvitsatai-
mi. Palju sorte! Tel 552 8627

• Müün Rakveres karussõstart „Josta”. 
Tel 3227 231 või 5827 0949

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 53 54 
3002 või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel 
5196 2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud (60 l ). Kohale toomise-
ga. Tel 520 1570

• Müüa sõnnikut. Tel 5878 2304

• Määri Mõis müüb puistes kvali-
teetset umbrohuvaba laudasõnni-
kust valmistatud kompostmulda. 
Keemiline analüüs ostuga kaasa. 
Veovõimalus. Tel 505 3340

• Müüa mesilasperesid. Tel 5199 7338

• Anda rendile põldusid. Tel 5568 4353

• Võtan hoida teie lemmikloomi. Tel 
5394 2814

• Müüa tõupaberitega Tiibeti mastifi  
kutsikad. Nad on kiibitud, vaktsinee-
ritud, ussirohi saadud. Hind 500 €. Tel 
5660 6263 või 5645 3959

• Müüa hiidküülikuid aretuseks. Tel 
5878 2339

• Müüa imearmas väike toakoerake 
11-kuune. Tel 5638 4602

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud Vene 
1/43mudelautosid. Tel 529 1288

• Peremees! Oled mind ära kaota-
nud. Leidsin endale koduks tühja 
koerakuudi. Võõraid ligi ei lase, 
olen haavatud. Mind viidi varjupai-
ka. Tule mulle järgi! Tahan koju. Tel 
5342 9043, Helmi

•  A n d e r i  Ä r i s  R a kv e r e s  P i k k 
tn.6  müüme vana mööblit,  val-
g u s t e i d ,  k u p l e i d  v a n a d e l e 
lampidele, portselani, maale, vinüül-
plaate ja palju muud. www.facebook.
com/anderipood. Tel 5664 4436

Saame kokku endised 
RESTORAN RAKVERE ning 

BAARIDE TSENTRUM ja 
PARADIIS töötajad. 

Kokkusaamine toimub 
9. juuni 2018. 

Rohkem infot ja registreeri-
mine tel 502 4944, 

Sirje Sepnik

TÜHJENDUSMÜÜK! 
Uued ja vähe kasutatud riided

Allahindlus 50%-70%
Kauplus SELENA 

Tuleviku 6
T-R 10-17
L 10-14

• 56-aastane sale mees, kes ei suitseta, 
tutvub saleda noorema naisega. Tel 
5348 9906

• Vajan sõbrannat/kaaslast 45-55 a. 
Tel 5566 5011

• Mees tutvub 60+ aastase naisega 
Kundas või Rakveres. Tel 5858 1371

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 900 
1727. 24H. www.ennustus.ee

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

• Müüa vana mootoriõli 0,80 l. Tel 
505 6949

Südamlik kaastunne 
Roman Penkovski perele 
kalli isa, äia ja vanaisa 

EDUARD PENKOVSKI
surma puhul. 

Koidu 85 naabrid

 Südamlik kaastunne 
Õie Fjodorovi perele 

kalli ema, ämma ja vanaema  
LAINE REBANE

kaotuse puhul. 
Koidu 85 naabrid
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MÕNE REAGAMÕNE REAGA

RMK ootab inimesi 18. mail 
kolme kohta üle Eesti met-
saistutuspäevadele, et ühiselt 
kasvama panna järgmise sa-
jandi metsa lugu. Samal päe-
val ootavad metsapäevadele 
ka erametsaomanikud ja pui-
duettevõtted.

„Igal metsal on oma lugu. 
Sealsed puud, kännud ja kivid 
räägivad sellest, mis seal toi-
mus kümme ja ka sada aastat 
tagasi,“ rääkis RMK juhatuse 
liige Tavo Uuetalu.

„Juubeliaasta ja ka kultuu-
ripärandi aasta on hea aeg 
nende lugude rääkimiseks 
ja märkamiseks. Kuidas siin 
kasvav mets alguse sai? Mil-
liseid märke leiame inimese 
tegutsemisest? Milleks siit va-
rutud puitu kasutati? Huvitav 
on ka mõelda, milline on siin-
ne mets saja aasta pärast. 18. 
mail ootame inimesi metsa, 
et panna koos algus järgmi-
se sajandi metsale, mis loob 

väärtust ja jutustab lugusid 
meie lastele ning lastelastele,“ 
jätkas Uuetalu.

Metsaistutusel osalemiseks 
ei pea eelteadmisi omama, õi-
ged töövõtted näitavad RMK 
metsakasvatajad ette. Päeva 
jooksul saab igaüks istutada 
vähemalt 50 puud, koguda 
metsa kohta teadmisi metsa-
toas ja osaleda metsandustee-
malisel arutelul. Päeva lõpe-
tab talgusupp.

Metsaistutuspäevad toimu-
vad 18. mail kolmes kohas 
üle Eesti – Kuusalus, Kohilas 
ja Koorastes. Juubelimetsa is-
tutuspäevale saab registreeri-
da internetis aadressil www.
rmk.ee/juubelimets 14. mai 
hommikuni. Enim vabu kohti 
on Kohilas.

RMK istutab tänavu riigi-
metsa 20,76 miljonit taime. 
Kokku uuendab RMK sel 
aastal metsa 11 600 hektaril, 
millest 2000 hektarit jäetak-

se looduslikule uuendusele. 
Riigimetsa uuendamiseks va-
jaminevad taimed kasvatab 
RMK kaheksas taimlas üle 
Eesti. 

18. mail avavad oma uksed 
huvilistele ka erametsaoma-
nikud ning metsa- ja pui-
duettevõtted. Matkad era-
metsaomanikega toimuvad 
Lääne-Virumaa, Raplamaa ja 
Viljandimaa eriilmelistes ja 
erinevas vanuses metsades. 
Puiduettevõtted tutvustavad, 
kuidas valmib metsast va-
rutud puidust vineer, moo-
dulmajad ja ehitusmaterjal 
maavärinakindlate majade 
ehitamiseks. Külalisi ootavad 
Kohila Vineer, Nordic Hou-
ses ja Toftan. Registreerimi-
ne ja lisainfo RMK veebilehel 
www.rmk.ee/juubelimets.
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Tänavune pikk talv võimal-
das üle hulga aja harrastada 
talisporti ning rõõmustas 
suusa- ja uisusõpru. Nüüd-
seks on kevad ilusa ja sooje-
ma palge omandanud, loodus 
tärkamas, teed-rajad kuivad 
ja inimesed naudivad vabas 
õhus liikumist. Jooksjate ja 
jalgratturite kõrval on tervi-
seradadel, aga ka tänavatel ja 
metsasaludes näha üha roh-
kem kepikõndijaid.

Kepikõnd on tavakõn-
nist märksa efektiivsem te-
gevus. Seda harrastades on 
„töösse“ kaasatud enamik 
lihaseid, suureneb südame 
löögisagedus ja energiakulu, 
vähenevad lihaspinged kae-
la-õlavöötme piirkonnas, pa-
raneb tasakaalutunnetus ning 
kasvab hapniku tarbimine.

Samas on väga oluline 
see, milliste keppidega välja 
minnakse ja kuidas nendega 
kõnnitakse. Vale liikumine 
ja valesti valitud kõnnikepid 
võivad isegi tervisele hal-
vasti mõjuda. Olgu siin üle 
korratud põhireeglid: kepid 
peavad olema lühemad kui 
suusakepid. Nendega käies 
olgu samm tavapärasest pisut 
pikem, kere veidi ette kalluta-
tud, õlad all ja selg sirge. Sa-
gedane eksimus on, et kepid 
viiakse liialt ette, mistõttu 
jääb samm lühikeseks või siis 

jääb käsi lõpuni taha lükka-
mata ning keha on liiga püs-
tises asendis.

Lühidalt – kõnnikeppidega 
käimist peab õppima. Koos 
kevade tulekuga on Kepikõn-
ni Liidul lükatud taas käima 
projekt „Kepikõnni Eks-
press“, mille raames pakutak-
se üle Eesti tasuta koolitusi 
ja tutvustatakse kepikõnniga 
seonduvat. Ees ootab 12. mai, 
rahvusvaheline kepikõnni-
päev, mida tähistatakse mit-
mel pool eri laadi liikumis- 
üritustega. 19. mail toimuv 
traditsiooniline Maijooks 
Tallinnas kujuneb kindlasti 
suursündmuseks, kus seitsme 
kilomeetri pikkuse distantsi 
võtavad ette ka tuhanded ke-
pikõndijad.

Mais ja juunis korraldame 
koolitusi kepikõnni juhen-
dajatele. Selle projekti käigus 
õpetatakse välja uusi kepi-
kõnni juhendajaid. Koolitus 
viiakse 8.-10. juunini läbi 
Läänemaal Tuksi tervise- ja 
spordikeskuses, kuhu tulevad 
esinema lektorid nii Eestist 
kui ka välismaalt. Ootame 
sinna huvilisi kogu Eestist ja 
loodame, et need inimesed lä-
hevad uute teadmistega tagasi 
oma kodukohtadesse, et neid 
seal jagada ja ka kohalikke  
liikumisüritusi korraldada. 
Mida rohkem on kepikõn-

ni juhendajaid ja treenereid, 
seda suurem on tervisesport-
laste teadlikkus ja seda pare-
mad nende oskused.

Meie liidu selge eesmärk on 
innustada veelgi rohkem ini-
mesi selle toreda alaga tegele-
ma ning suunata neid tervis-
like eluviiside juurde. Tegu 
on ju liikumisharrastusega, 
mis passib hästi igas vanuses 
inimestele, nii naistele kui 
meestele.

Kepikõnd sobib ideaalselt 
neile, kellele arst ei soovita 
jooksmist ja hüppamist või 
kelle jaoks on jooksmine või 
ka jalgrattaga sõitmine ras-
kendatud alad. Nimelt tekib 
kepikõnni käigus liigestele 
märksa väiksem koormus. 
Lisaks vähendab keppidega 
kõndimine käimisel tekkivat 
koormust jalaliigestele, jättes 
osa kehamassist käte kanda. 
Alakeha lihaste kõrval saa-
vad koormust ka õlavööde, 
ülakeha ja nimmepiirkonna 
lihased. Kepikõnd toob liiku-
misrõõmu ja reipust ning pa-
randab tervist. Selle ala har-
rastajad laovad pinda selleks, 
et neil oleks rohkem tervena 
elatud aastaid.

Rein Randver,
Eesti Kepikõnniliidu president

Viru-Nigulas peetakse nigulapäev
Traditsiooniliselt tähista-
takse nigulapäeva Viru-Ni-
gulas mitmete põnevate 
sündmustega. Täna, 11. mail 
avab nigulapäeva tähistami-
se Vasta kool, kes annab kell 
17 rahvamajas suure kevad-
kontserdi.

Peale kontserti on põh-
just suunduda muuseumi, 
kus toimub Viru-Nigula 
Hariduse Seltsi eestveda-
misel Kodupaiga päev. Kell 
19 avatakse Viru-Nigula 
muuseumis uus hooajaline 
näitus, kus muuhulgas võib 
näha Viru-Nigula värvikale 
pastorile Aleksander Alve-
rile kuulunud esemeid, mis 
leiti pastoraadihoone katuse restaureerimise käigus peidi-
kust. Ajakirjanik ja religiooniantropoloog Aivi Parijõgi kõ-
neleb Alveri elust ja tegemistest.

Esinevad kohalikud muusikud, nende seas praegune Vi-
ru-Nigula diakon Ahti Bachblum. Esitamisele tuleb ka kat-
kend Alveri peidikust leitud täiskasvanuile mõeldud näi-
dendist. Kohvilauas arutletakse kiriku rolli üle eile ja täna 
ning toetada saab Viru-Nigula kiriku välisvalgustuse pro-
jekti.

Nigulapäeva tähistamine jätkub laupäeval kell 9 algava 
laadaga ning lõppeb samal päeval kell 20 rahvamajas toimu-
va Meremeeste peoga.
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Lasteaed Kelluke korraldas 
hingemineva kevadkontserdi
Pühapäeval rõkkasid 
Kunda klubi ruumid 
naerust ja laulust – 
toimus Kunda laste-
aed Kelluke emade-
päevale pühendatud 
kevadkontsert.

Sellel aastal korral-
dasime ühise peo, kus 
esinesid kõik lasteaia-
lapsed alates sõimest 
kuni koolieelikuteni 
välja. Peo alguseks esi-
tati õpetajate ja Kiisude rühma laste ühislaul „Maa tuleb täi-
ta lastega” ning lõpuks laste ühistants „Iga ilmaga”.

Kontserti olid kuulama ja vaatama tulnud paljude laste 
emmed ja issid, vanaemad ja vanaisad, tädid ja onud. Ini-
mesi oli kogunenud nii palju, et isegi rõdule ei jäänud vabu 
kohti.

Kuulda oli rõõmuhõiskeid, naerukilkeid ning emotsioo-
nidest tekkisid ka mõned õnnepisarad. Üritus puges kõigile 
hinge, vanematelt tuli palju positiivset tagasisidet ja tehti et-
tepanekuid, et selline tore ja armas pidu võiks toimuda lausa 
igal pühapäeval.

Meeli Eelmaa, Katre Vahesalu

Rakveres toimub EV100 
emadepäeva kärumatk
13. mail tähistatakse emadepäeva eriliselt – esimest korda 
toimub üle-eestiline EV100 emadepäeva kärumatk. Kõi-
ki emasid-isasid, vanaemasid-vanaisasid ja lapsi – olgu nad 
kärudes, kandelinades või omal jalal – kutsutakse üheskoos 
liikuma ning emadepäeva tähistama.

EV100 emadepäeva matk Rakveres algab ühisstardiga 
Keskväljakult kell 10.30 ning lõpeb Rahvaaias.

Rahvaaias esineb matkajaile üllatuskülaline ja Rakvere 
Muusikakooli laulustuudio Kelli Pärnaste juhtimisel. Ko-
duohutusest ja turvalisusest räägivad Politsei-ja Piirivalve- 
ameti ning Päästeameti esindajad. Üritust aitavad läbi viia 
päästekoer Nublu ja lõvi Leo.

Kõiki matkajaid ootab magus üllatus.

Kuulutaja

22. juulil ootavad
huvilisi külla 286 talu
Kolmapäevahommiku-
se seisuga oli end avatud 
talude päevale kirja pan-
nud 286 talu, mis on kuue 
võrra rohkem kui eelmisel 
aastal. Lausa 85 talu osaleb 
üritusel esmakordselt.

„Üle-eestiline avatud ta-
lude päev toimub 22. juu-
lil ning see kuupäev tuleks 
juba varakult endale ka-
lendrisse kirja panna. Meil 
on väga vedanud, et nii 
paljud talud on valmis end 
näitama. Registreerunute 
seas on palju uusi tulijaid, 
seega on külastajatel veel 
rohkem võimalusi seda to-
redat päeva sisustada,“ rõõ-
mustas avatud talude päeva 
projektijuht Kertu Kärk.

„Samas tahame rõhutada, 
et kui keegi end tänaseks 
kirja panna ei jõudnud, siis 
pole kõik veel kadunud. 
Ootame endiselt ka hiliseid 
liitujaid − andke endast pa-
lun meili teel teada ja kor-
raldame teie osalemise,“ 
lisas projektijuht.

„Meil on siiralt hea meel, 
et ka sel aastal on nii pal-
judel taludel huvi ja soovi 
oma väravad külastajatele 
avada. Kõik registreerunud 
talud on ääretult põnevad. 
See teeb suvel külastajate 
jaoks valiku päris keeruli-
seks − mida võtta ja mida 
jätta. Lausa kurb, kui aastas 
on vaid üks päev, kui seda 
kõike näha ja kogeda saab,“ 
sõnas Reve Lambur, kes 
koordineerib suhtlust osa-
levate taludega.

Maakonniti on osalevad 
talud jaotunud järgmiselt: 
Harjumaalt 41, Hiiumaalt 
4, Ida-Virumaalt 13, Jõge-
vamaalt 10, Järvamaalt 12, 
Läänemaalt 10, Lääne-Vi-
rumaalt 24, Põlvamaalt 19, 
Pärnumaalt 36, Raplamaalt 
16, Saaremaalt 21, Tartu-
maalt 27, Valgamaalt 14, 
Viljandimaalt 19 ja Võru-
maalt 20 talu. Osalevate ta-
ludega saab tutvuda avatud 
talude päeva lehel avatud-
talud.ee.

„Peagi avaldame infor-
matsiooni ka avatud talu-
de päeva avaürituse kohta, 
mis sel aastal toimub veidi 
teises võtmes. Seega on 
meil veel küllaga üllatusi 
varuks,“ sõnas Kertu Kärk.

Esimene avatud talude 
päev toimus 2015. aastal, 
kui oma uksed avas kü-
lastajatele 147 talu ja põl-
lumajandustootmist ning 
taludesse tehti ligikaudu 45 
000 külastust. 2016. aastal 
osales 234 talu ja tehti li-
gikaudu 85 000 külastust. 
2017. aastal külastati 280 
talu, põllumajandustootjat 
ja maaettevõtet üle 120 000 
korra.

Kuulutaja

Kepikõnd lisab reipust ja parandab tervist

RMK kutsub istutama 
juubelimetsa Aleksander Alver tagumisel 

rõdul Viru-Nigula pastoraadis.
Foto: erakogu

Foto: Erik Saar
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Kunda Ühisgümnaasiu-
mi abiturient Helis on 
jõudnud telesaates „Eesti 
otsib superstaari“ viie 
parima hulka ja loodab 
saates juba omandatud 
kogemuste abil veelgi 
kaugemale pürgida.

Tõnu Lilleorg

Mis muljed tekkisid eelmi-
se saate bigbändi voorust, 
kus esitasid lugu „New 
York, New York“?

Mulle isiklikult väga-väga 
meeldis. Laulsin lugu, mida 
olen mitu aastat laulda taht-
nud ja jäin ise rahule. Teiste 
esitused olid ka väga võim-
sad, hästi lahe oli vaadata, 
kuidas meil noortel lauljatel 
oli võimalik bigbändiga esi-
neda.

Kas suure bändiga esineda 
oli kuidagi teistmoodi?

Laval oli minu jaoks palju 
kergem olla, kuna seal oli nii 
palju inimesi. Kui oled laval 
üksi, on alateadvuses tunne, 
et kõik vaatavad sind, kõik 
sõltub sinust. Kui on rohkem 
inimesi, siis teised teevad ka 
ägedaid asju, sa vaatad neid ja 
teed oma asju — niimoodi su-
jus esinemine suurepäraselt.

Millega see New Yorki 
laul on sind võlunud?

Avastasin selle Beyonce esi-
tuses, kelle fänn ma olen. Ta 
tegi seda enda võtmes, kuula-
sin lugu palju ja laulsin kaasa. 
Nii mõtlesingi, et tahaks ise 
seda laulda. Olen mõelnud nii 
päris paljude Beyonce laulu-
dega.

Ses laulus on juttu inime-

sest, kes tuleb väikelin-
nast ja ihkab edu saavuta-
da. Kunda on ka väike-
linn, kuidas kommentee-
rid?

Jaa, ma elan Kundas ja see 
on niisugune väiksem koht. 
Päris sellist tunnet mul pole, 
et tulen kuskilt maalt. Tallin-
nas laulmas käimine on mulle 
tuttav, olen käinud WAFi 
laulukooris kaks aastat. Saade 
ise on muidugi suur ja mingil 
hetkel mõtlen, et appike, ma 
elan ju Kundas, kuidas ma siia 
olen jõudnud? Kuid kui mõt-
lema hakata, siis see elukoht 
ei mängi nii suurt rolli, pole 
väga vahet, kus sa elad.

Finalistide päevad on ilm-
selt päris tihedad?

Elutempo on hetkel tõesti 
päris kiire. Pelgan pisut seda, 
et kuna olen nüüd juba ligi 
poolteist kuud seal hotellis 
ööbinud ja igapäevaselt in-
tervjuusid andnud ning filmi-
mistel osalenud, muutub see 
harjumuspäraseks, tavaliseks. 
Mingil hetkel see lõpeb aga 
ära ja siis võib tulla tühi auk, 
et mis ma nüüd teen.

Püüad hoida kainet meelt?
Jah, ma püüan mitte võtta 

seda suurt tähelepanu iseene-
sestmõistetavana. Sellisesse 
saatesse satud üks kord elus, 
selles pole midagi tavalist. Iga 
uue inimesega tutvumine, iga 
filmimine — sellest kõigest 
peaks püüdma võtta maksi-
mumi.

Oled abiturient, kuidas 
saade koolielu mõjutab?

Kuna olen lõpuklassis, lõp-
pesid meil igapäevased tun-
nid varem kui teistel. Saate 
tõttu jäi mul ära kahe nädala 
jagu koolipäevi. Tutipeole 

Helis Järvepere-Luik tunneb kodukoha toetust

Eelmises saates laulis Helis Järvepere-Luik suure bändi saatel.
Foto: TV3

sain minna ja kõik senised ek-
samid olen ära teinud. On 
mõned üksikud kontrolltööd, 
mida saan peale saate lõppu 
järgi teha.

Kuidas eksamite tegemine 
on kulgenud?

Viiest eksamist neli on teh-
tud, nende seas klienditee-
ninduse eksam, mis tuli kooli 
suunaga kaasa. Riigieksami-
test on tehtud eesti ja inglise 
keele eksamid. Nüüd on ai-
nult matemaatika jäänud.

Kuidas tunned end numb-
rite maailmas?

Mulle meeldib matemaati-
ka, selles leiduv loogiline 
mõtlemine ja asjade lahenda-
mine. Mulle meeldib, et seal 
on üks kindel vastus, pole 
kalkuleerimist ega vaidlust. 
Kui vastuseks on üks num-
ber, siis nii on.

Milline on sinu varasem 

laulmiskogemus?
Olen laulnud väga väikesest 

saati. Esimesed laulmiskoge-
mused, mida mäletan, olid 
kolmeaastaselt. Minu vanava-
naema õpetas mulle vanu las-
telaule ja kui tal külas käisi-
me, siis alati laulsin neid. Las-
teaias hakkasin „Laulukarus-
selli“ saadetes osalema ja hil-
jem käisin laulmas koorides. 
Mingil hetkel märkasid õpe-
tajad, et mul on natuke tuge-
vam hääl ja hakati tahtma, et 
esineksin aulas. Olen käinud 
kaks aastat WAFi laulukoolis 
Tallinnas, jõudsin sinna pä-
rast seda, kui olin emaga aru-
tanud, kuidas end laulmises 
arendada.

Kohtunikud on soovita-
nud, et alustaksid laulu 
suurema fookusega. Ilm-
selt on kõrvalt vaadata ja 
nõu anda kergem, kui seda 
kõike laval teha?

Kõrvalt vaadates võib saade 

tunduda pingelisem, kui see 
kohapeal päriselt on. Kui ma 
seal pühapäeviti olen, siis mul 
pole üldse sellist võistluse 
tunnet, pigem on kontserdi 
tunne. Natuke raske on taju-
da seda otse-eetrit, et kõik 
mis ma teen, on telekas ka. 
See loob veidi pinget. Kui 
rääkida laulu alustamistest, 
siis olen kohtunikega nõus. 
Loo alguses on väga oluline 
luua kindel meeleolu ja viia 
end õigesse rolli. Vahel on ol-
nud nii, et lähen lavale, laul 
hakkab peale ja mõtlen siis, et 
appi, juba hakkas peale. Üri-
tan end iga esinemisega pa-
randada ja olla loo sõnumile 
fokusseeritud kohe esituse al-
guses.

Mis laulud on kavas üle-
homses saates?

Nüüdsest alates laulame 
kaks laulu, teemadeks on ro-
kilugu ja ladina lugu.

Ladina laul on hispaania 
keeles, kuidas sul sellega 
on?

Ma pole seda kunagi õppi-
nud. Olen nüüd proovinud 
laulda hispaania keeles. Päris 
keeruline on, nad laulavad 
päris kiiresti, kuid juba hak-
kab vaikselt tulema.

Kas sa eestikeelset lugu 
oled laulnud finaalis?

Ei ole veel. Ausalt öeldes 
meeldib mulle inglise keeles 
rohkem laulda. Ma arvan, et 
eesti keeles on palju ilusaid 
laule, aga mulle tundub, et 
mu hääl kannab paremini 
inglise keeles, seal on rohkem 
teistsuguseid, nasaalseid hää-
likuid, kuid eesti keeles on 
palju konkreetseid häälikuid 
nagu a ja o.

On sul lisaks Beyoncele 
veel lemmiklauljaid?

Eesti lauljatest tuleb kohe 
meelde Alen Veziko. Mu ema 
on viinud mind tema kont-
sertidele ja tema looming on 
mulle väga meeldima haka-
nud. Ja see, kuidas ta kontser-
ti üles ehitab ja rahvaga suht-
leb. Meil on tekkinud tradit-
sioon käia igal suvel tema 
kontserdil ja ma praegu juba 
väga ootan tema sellesuvist 
esinemist. Ma ei kuula väga 
palju poppi, pean oma eesku-
judeks vanemaid lauljaid, kes 
on teinud võimsaid asju. Näi-
teks Queen, Prince.

Millist tagasisidet oled saa-
nud kodukandist oma te-
leesinemistele?

Olen saanud päris palju ta-
gasisidet. Nii harva kui nüüd 
Kundasse sattunud olen, siis 
inimesed naeratavad, tulevad 
ütlevad midagi. Läbi vanava-
nemate tulevad mulle tervitu-
sed ja läbi sotsiaalmeedia kir-
jutatakse. Tänagi, kui käisin 
eksamil, tulid algklasside õpi-
lased, tahtsid pilti teha. See 
oli hästi armas, tunnen päris 
tugevalt toetust kodukohast.

Millised on su lootused 
saates edaspidiseks?

Eks ikka natuke unistad sel-
lest, et mis teeks siis, kui su-
perfinaali jõuaks, kuid praegu 
võtan ühe saate korraga. 
Püüan mõelda, kuidas lugusid 
esitada, et tuleksid välja mu 
head küljed. Eriti püüan pa-
nustada lavalisele kohalole-
kule ja loo mõtte väljendami-
sele. Vaja on olla keskendu-
nud, et nüüd on see hetk ja 
ma pean seda tegema. Ja eks 
kogemus on ka tekkinud, ma 
juba praegu tajun arengut.

Emadepäeval, 13.mail 
Sagadi mõisa restoranis, 
uus suvinea´la carte menüü -15 % 
Restoran on avatud kell 12-20 

Lisainfo telefonil 67 67 888 või sagadi@rmk.ee

RMK Sagadi metsakeskus     www.sagadi.ee
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KUHU MINNA

Rakvere Teater
11.05 kl 19.00 Lendas üle käopesa 
Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Eili Nehaus)
12.05 kl 19.00 Puudutada kuud 
Rakvere Teatri suur maja (lav. 
Peeter Raudsepp)
12.05 kl 19.00 LA H US Rakvere 
Teatri väike maja (lav. Üllar Saa-
remäe)

Biore Tervisestuudio
15. mai ortopeedi vastuvõtt, sise-
taldade määramine, dr L. Pärn
15. mai, 22. mai ja 29. mai nõe-
lravi, Arina Grigorjani vastuvõtt
17. mai tervendaja Volli vastu-
võtt
17. mai ja 24. mai tervisliku sei-
sundi test, Eve Heinmetsa vastu-
võtt
Info ja reg tel 5017960, www.
biore.ee
Laada 5, Rakveres

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
11. mai toob tantsulood toob 
teieni DJ Margus Volar
12. mai retrohitid, VDJ Marti-
neero
18. mai reedene tantsupalavik, 
DJ Alvar Orula
19. mai  retrodisco, DJ Margus 
Teetsov (HIT FM)

Rakvere 
kultuurisündmused
21. märts-12. mai Andro Kööpi 
isikunäitus „Suhted“ Rakvere 
Teatris
17. aprill-12. mai kevadnäitus 
„Sada“ Rakvere Galeriis
25. aprill-20. mai Rünno La-
hesoo balletiteemaline fotonäitus 
„Teekond“ Art Cafés
10. mai kell 17 teabepäev „Eaka 
inimese tervis reisimisel“ Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus, 
lektor Ellis Kalamets
11. mai kell 12 töömess „Suveks 

tööle!“ Rakvere Spordihallis, tege-
mist on alates 9. klassi noortele 
suunatud töömessiga
11. mai kell 19 Jarek Kasari (Cha-
lice) kontsert Pätsi Sahvri pöönin-
gul
12. mai kell 18 kontsert „Mu süda 
ärka üles“ Rakvere Kolmainu kiri-
kus
12. mai kell 21.30 Rakvere Teatri 
78. sisehooaja lõpetamine: EV 76 
Kultradisko Rakvere Rahvamajas
13. mai kell 10.30 EV100 emade-
päeva kärumatk Rakveres, matk 
algab Rakvere Keskväljakult ja lõ-
peb Rahvaaias
13. mai kell 12 eakateklubi „Häma-
rik“ pidu Rakvere Rahvamajas
13. mai kell 14 kogu pere kontsert 
„Isad koos lastega emadele“ Buena 
Vista Sofa Clubis
13. mai kell 17 Virumaa Kamme-
rorkestri kontsert Rakvere Güm-
naasiumi Vabaduse tänava saalis
15. mai kell 11 ja 13 Viljandi Las-
te- ja Noorteteatri Reky etendus 
„Nukitsamees“ Rakvere Teatri 
suures saalis
15. mai-2. juuni keraamikanäitus 
„Varjude mäng, variatsioonid ka-
hele – May ja Ursula Avasalu“ 
Rakvere Galeriis, näituse avamine 
on 15. mail kell 17
16. mai kell 17 Rakvere Põhikooli 
seinamaalingu avamine
17. mai kell 18 Kitarrikontsert: 
Adam Marec (Slovakkia), Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
18. mai kell 18 Kooristuudio So-
La-Re kevadkontsert Rakvere Ro-
huaia Lasteaias
19. mai kell 18 Muuseumiöö 
Rehbinderi majas
21.-27. mai Rakvere Rohenädal
22. mai kell 15 Heino Elleri Muu-
sikakooli rütmi- ja pärimusmuusi-
ka osakondade infopäev Rakvere 
Rahvamajas, registreerimine hilje-
malt 15. maiks e-mailile alari.piis-
pea@gmail.com
23. mai kell 21 EV100 kontsert: 
Eesti Pillifond, Rakvere Linnava-
litsuse valges saalis
24. mai kell 20 Comedy Estonia 

esitleb: Sander Õigus „Kolmandas 
isikus“, Rakvere Teatri suures saa-
lis
25. mai kell 14 Virumaa seenior-
tantsupidu Rakvere Teatri hoovil
25. mai kell 18 Rajaotsa Muusika-
kooli kontsert Rakvere Rahvama-
jas

Rakvere Rohenädala 
sündmused
21.-27. mai toimub Rakveres kesk-
konnateemaline sündmuste sari 
Rakvere Rohenädal.
3.-30. mai fotonäitus „Urban dogs” 
Lääne-Viru Keskraamatukogus, 
fotograaf Meeli Küttim portretee-
rib koeri igapäevase linnamaastiku 
keskel
21. mai-1. juuni keskkonnateema-
liste raamatute väljapanek Lää-
ne-Viru Keskraamatukogus
21. mai-15. juuni laste joonistus-
võistluse „Minu roheline jalajälg“, 
pildid tuua linnavalitsuse infolau-
da 11. maiks, joonistusvõistlust 
toetab auhindadega Kristallkotkas 
OÜ, MTÜ Virumaa Mahetootjad
21.-27. mail on Rakveres huviliste-
le avatud kolm avastusrada, mis 
on iseseisvalt nutiseadmega läbita-
vad. Avastusrajad sobivad kõigile 
huvilistele ja koolilastele. Noore-
mad lapsed saavad avastusradu kü-
lastada koos täiskasvanuga. Avas-
tusraja seiklus algab siin: https://
keskkonnaharidus.avastusrada.ee/
et?k=lahemaa-rahvuspargi-kes-
kus#c5
22.-26. mai iga päev kell 12 
Rehbinderi maja külastus ja giidi-
ga ekskursioon näitusele „Kuidas 
toita ära 9,5 miljardit inimest?“, 
rohenädala sooduspilet 3 eurot
E 21.mai Rohelise teekonna päev – 
üks päev liigume ilma autota ja re-
gistreerime enda autovaba teekon-
na pikkuse! Rohelised aksessuaa-
rid. Osalejate vahel loositakse välja 
auhinnad
E 21. mai „Mulle meeldib roheline” 
ehk roheliste aksessuaaride ja riie-
tuse päev. Üleskutse asutustele ja 
organisatsioonidele, et riietuda ro-

helisse ja postitada foto Facebooki 
Rohenädala postituse alla
E 21. mai laste keskkonnateemali-
ne filmiprogramm Rakvere Teat-
rikinos. Hommikune filmiprog-
ramm lasteaedadele ja koolidele 
koos tutvustava sissejuhatusega. 
Seansil näidatakse lastesaate „Prü-
gihunt ja Superjänes“ kahte osa: 
„Prügiauto ja jäätmejaam” ja „Kil-
lerkoti kuningriik”. Info ja regist-
reerimine: katrin.pollu@rakvere.
ee
E 21. mai õhtune keskkonnatee-
maline filmiprogramm Rakvere 
Teatrikinos. Dokumentaalfilm 
„Moest väljas“ algab kell 19. Seanss 
on kõigile tasuta. Rohenädala fil-
miprogramm toetab keskkonna-
sõbralikku ja mõistlikku tarbimist. 
Teatrikino kohvik suletud
E 21. mai tammiku retk, kogune-
mine kell 19 mälestussamba 
„Okaskroon“ juures. Eelregistree-
rimine kuni 21. mai kell 12 e-posti 
aadressil kerli.koue@keskkonnaa-
met.ee
T 22. mai Rohelise Rakvere Päev – 
kell 14 ekskursioon Targas Majas, 
Mihkel Juhkami, kell 15 seminar 
„Väikesed kogukonnad suure 
maailma sees – Rakvere”. Sünd-
muse korraldab Arengukoostöö 
Ümarlaud. Osalemine on tasuta, 
kuid vajalik on registreerimine 
lingil https://goo.gl/forms/
XWMWiNVes6a3Thvn2
T 22. mai töötuba „Vanad saa-
pasääred ja nahktagid moodsateks 
eheteks“ Rakvere Loovuskeskuses. 
Töötoa algus kell 17. Osalustasu 
10 eurot. Info ja registreerimine 
www.loovuskoolitus.ee
K 23. mai Rohuaia keskkonnalaat 
Rohuaia lasteaias kell 16.30-18.30
K 23. mai ekskursioonid teema-
parkidesse: Rakvere veetöötlus-
jaam, Rakvere reoveepuhasti, Lää-
ne-Viru jäätmekeskus. Registree-
rumine kerli.koue@keskkonnaa-
met.ee
N 24. mai Eesti Geoloogiateenis-
tuse avastusretk „Millest kõnele-
vad kivid“ algusega kell 10. Kogu-

nemine Rakvere linnuse sisse-
pääsu juures. Retkele on oodatud 
kõik huvilised. Retke pikkuseks 
on 1 tund ja 30 min. Osalemine 
on tasuta, kuid vajalik on regist-
reerimine katrin.pollu@rakvere.
ee
N 24. mai Rakvere Rohenädala 
taaskasutus- ja ökolaat Rakvere 
Keskväljakul kell 18 kuni 20. 
Taaskasutusmaterjalidest meis-
terdatud tooted, ökotooted, talu-
tooted, Rakvere O.T.T. Esinevad 
linna kultuurikollektiivid ja Sil-
ver Sepp. Kontsertpaigas on la-
vaks Silver Seppa sisemaapurje-
kas, mis on neljal rattal liikuv la-
va koos seitsme meetri kõrguse 
purjega. Kontserdi lõpetab Silver 
Seppa ja laste ühine musitseeri-
mine omavalmistatud pillidel. 
Kõik on oodatud kaasa lööma!
N 24. mai Juhan Kunderi Seltsi 
poolt korraldatud keskkonnatee-
malise kirjandusvõistluse „Minu 
pere roheline jalajälg“ lõppüritus 
parimatele osalejatele Rakvere 
Teatris
R 25. mai õuestöötamise päev 
(õuesõppe päev koolidel ja laste-
aedadel)
R 25. mai öine nahkhiireretk. 
Algus kell 21.30 Rakvere rahva-
maja keldrisaalis. Sissejuhatava 
loengu „Nahkhiired Rakveres ja 
mujal Eestis“ peab ja retke loodu-
ses juhib vabakutseline loodus-
teadlane, nahkhiirte jt väikeloo-
made uurija Matti Masing. Osa-
lemine tasuta
L 26. mai varahommikune lin-
nulauluretk. Algus kell 6. Kohtu-
mispaik on Kastani puiestee tii-
giäärsel rohealal tammede all. 
Sealt liigutakse edasi tammikusse 
ja vallimäele. Retkejuht Peeter 
Hussar
L 26. mai ülelinnaline hoovi-
müükide päev. Kutsume kõiki 
osalema. Oodatud on nii eraisi-
kud, organisatsioonid kui ka et-
tevõtted. Osalemissoovist anna 
teada 13. maiks aadressil kultuu-
rikeskus@rakvere.ee
L 26. mai koerte ja koeraomani-
ke matk „Puhas ring, puhas 
king“. Kogunemine kell 15 Kiri-
kupargis ning viimane kontroll-
punkt asub Rahvaaias. Orientee-
rumise kestvus kolm tundi. Li-
sainfo villu.valdmaa@gmail.com
L 26. mai keskkonnakuu matk 
Lääne-Virumaal. Juhendatud 
matk on kõigile osalejatele tasu-
ta. Buss väljub AQVA Veekesku-
se parklast kell 9. Registreerumi-
ne kerli.koue@keskkonnaamet.
ee
P 27. mai rahvaaia piknik. Lin-
narahvas on oodatud piknikule 
kell 12. Võta kaasa piknikukorv 
ja -tekk ning rõõmus meel! Hal-
va ilma korral toimub sündmus 
Rakvere rahvamajas

MTÜ Lääne-Virumaa 
Pensionäride Ühing
3. juuni algusega kell 13 toimub 
Roela laululaval eakate maa-
kondlik pidupäev „Ei me ette 
tea…“. Esinevad Roela taidlejad. 
Liigume koos (Sabatants, Pades-
pann, Me lähme rukist lõikama, 
Kaks sammu sissepoole…). Orif-
lame toodete müük. Pääsme esi-
tamisel soe supp. Pääsmete 
müük teisipäeviti Rakveres Ro-
huaia 6. Info telefonil 5278162
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

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
- 9-17

9-12

ÕHKSOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

KESKKÜTTESÜSTEEMID

Küsi pakkumine info@calidum.ee

55614554; 5110229

MÜÜK, HOOLDUS,
PAIGALDUS

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

KINGI EMALE
HEAD KINGAD!

11. ja 12. mail Rakvere Kroonikeskuses

VOODIPESU JA LAIADE
VOODIPESUKANGASTE
SOODUSMÜÜK

Väga hea valik
KUMMIGA
VOODILINU

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku sealiha. Müügil ka sealihast

saslõkk, grillkoodid, erinevad
grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online
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