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98 aasta eest, 18. mail 1920. 
aastal nägi Wadowice linnas 
Poolas sõjaväelase ja raudtee-
ametniku peres ilmavalgust 
Karol Józef Wojtyła, kellest 
sai 58 aastat hiljem Peetruse 
263. järglane – paavst Johan-
nes Paulus II.

Wojtylast sai esimene poo-
lakas ja esimene slaavlane 
paavstiametis. Ühtlasi oli ta 
esimene mitteitaallasest 
paavst alates 1523. aastast, 
mil lõpetas oma paavstiameti 
hollandlane.

Katlakütjast 
sai kirikupea
Õppinud kõigepealt Krakówi 
ülikooli filoloogiateaduskon-
nas, läks Wojtyła pärast sõda 
üle usuteaduskonda, jätkates 
hiljem teoloogiaõpinguid 
Itaalias, Belgias ja Šveitsis. 
Raskeim oli tulevase paavsti 
elu Teise maailmasõja ajal, 
kui tal tuli töötada lihttöölise-
na kivimurrus ja katlakütjana 
keemiatehases, lisaks näitles 
ta jõudumööda põrandaaluses 
teatris. Teater oligi paavsti 
üks suuremaid hobisid, ta kir-
jutas luuletuste ja filosoofilis-
te traktaatide kõrval ka mitu 
näidendit.

Kirikurüppe pöördus Wo-
jtyła jäägitult alates 1946. aas-
tast, kui ta ordineeriti preest-
riks. Ta tegi vaimulikutööd 
poola emigrantide hulgas 
Prantsusmaal ja Belgias, te-
gutses külavikaarina Poolas 
ning oli teoloogia- ja eetika-
õppejõud mitmes Poola kõrg-
koolis. 1958. aastal määras 
paavst Pius XII noore vaimu-

liku Krakówi peapiiskopkon-
na vikaarpiiskopiks ning juba 
viis aastat hiljem pühitseti ta 
Krakowi peapiiskopiks. 1967. 
aastal kuulutati ta kardinaliks.

Suurpäev saabus 16. ok-
toobril 1978, mil Wojtyła va-
liti konklaavi kolmandal päe-
val ja valimiste kaheksandas 
voorus ametisse, saades 
58aastasena 20. sajandi noo-
rimaks paavstiks. Kardinalide 
kogu 111 liikmest toetas poo-
lakat koguni 97 kirikutegelast 
ja 22. oktoobril vannutati ta 
Johannes Paulus II nime all 
ametisse.

Rooma piiskop, Kristuse 
asemik, Püha Apostel Peetru-
se järglane, apostlik vürst, 
ülemaailmse kiriku ülem- 
preester, Lääne patriarh, Itaa-
lia priimas, Rooma provintsi 
peapiiskop ja metropoliit, 
Vatikani linnriigi ainuvalitse-
ja, Jumala sulaste sulane – nii 
kõlab roomakatoliku kiriku 
pea ehk paavsti täielik tiitel. 
Katoliiklasi, kelle üle tuli Jo-
hannes Paulusel valvata, oli 
kogu maailmas tublisti üle 
miljardi.

Aktiivselt rahu eest võidel-
nud ja nõrgemaid kaitsnud 
karismaatilist kirikupead on 
nimetatud viimase viiesaja 
aasta tugevaimaks ja mõju-
kaimaks usujuhiks. Tema rei-
sid tõid kaasa katoliiklaste ar-
vu kasvu ja katoliikluse mõju 
tunduva tugevnemise nii ka-
toliiklikes kui mittekatoliikli-
kes maades.

Ei saa alahinnata paavsti 
rolli Ida-Euroopa kommunis-
misüsteemi kokkuvarisemi-
ses ning erinevate kirikute ja 
rahvaste lähendamises. Ta oli 
esimene Vatikani liider, kes 
julges taunida usklike taga-
kiusamist Nõukogude Liidus 
ja selle satelliitmaades. Johan-
nes Paulus II tunnistas ka Iis-
raeli riiki ja ajalooliseks kuju-
nes tema visiit Iisraeli 2000. 
aastal. Ainsa paavstina söan-

das ta astuda üle mošee ja sü-
nagoogi läve.

Atentaadikatsest 
kanoniseerimiseni
Johannes Paulus II oli mitme 
atentaadikatse märklauaks. 
Neist tuntuim toimus 13. 
mail 1981 Roomas Püha 
Peetruse platsil, kui türklane 
Mehmet Ali Ağca haavas te-
da. Saanud raskelt haavata 
vasakusse kätte ja kõhtu, ope-
reeriti paavsti Gemelli haiglas 
ligi kuus tundi. Kuigi paljude 
meelest oli kirikupea seisund 
kriitiline või isegi lootusetu 
ning talle tehti ka viimne 
võidmine, õnnestus tal siiski 
surmasuust välja tulla. Tap-
miskatse viis paavsti ligi kol-
meks kuuks haiglavoodisse 
ning päris terveks ta sellest 
tulistamisest ei saanudki.

Kuigi täpselt pole teada, kes 
atentaadi tellis, ollakse arva-
musel, et seda võis kõige tõe-
näolisemalt teha Nõukogude 
Liidu KGB, mis palkas tapa-
tööks Bulgaaria agendid. Selle 
versiooni kohaselt tegi NSV 
Liit, kellele oli vastumeelt 
poolaka valimine kiriku-
peaks, kuna see hakkas õõ-
nestama venelaste võimu 
Ida-Euroopas, Bulgaaria luu-
reteenistusele ülesandeks 
paavst füüsiliselt kõrvaldada. 
Et asja keerukamaks ajada, ei 
läinud bulgaarlased ise paavs-
ti tapma, vaid andsid selle 
ülesande türklastele. Ka Ağca 
ise väitis, et Bulgaaria luu-
reorganid maksid talle 1,25 
miljonit USA dollarit paavsti 
tapmise eest.

Esmakordselt rääkis paavst 
avameelselt 1981. aasta mõr-
vakatsest ja sellele järgnenud 
katsumustest vaid paar kuud 
enne oma surma müügile 
jõudnud meenutuste raama-
tus „Mälu ja identiteet“. 
Paavst avaldas kindlat veen-
dumust, et tookordsest loost 
aitasid tal edukalt välja tulla 

taevased jõud, kes hoidsid 
elutähtsad organid kuulidest 
puutumata. Teoses ütles 
paavst, et mäletab haiglasse 
viimist, kuid edasist mitte: 
„Olin peaaegu teispoolsuses.” 
Veel enne haiglasse jõudmist 
1981. aastal olevat paavst öel-
nud oma erasekretärile: „Ma 
annan mõrtsukale andeks.”

Paavst suri 2005. aasta 2. 
aprilli õhtul 84aastasena. Juba 
hiljem selgus, et Johannes 
Paulus II viimased sõnad olid 
emakeelsed, kuus tundi enne 
surma (kell 15.30 kohaliku aja 
järgi) ütles hingamisraskustes 
paavst väga nõrgal häälel 
poola keeles: „Laske mul min-
na isakoju.”

Pärast Johannes Paulus II 
surma nõudsid Vatikani Püha 
Peetruse katedraali ette kogu-
nenud katoliiklased paavsti 
kohest pühakuks kuuluta-
mist, skandeerides „Santo su-
bito!“ (Otsekohe pühakuks!). 
Nii kiiresti seda loomulikult 
polnud võimalik teha, kuid 
uus paavst Benedictus XVI 
tuli usklike soovidele siiski 
vastu. Nimelt alustas ta pea-
aegu kohe pärast paavsti ma-
tuseid kiirendatud korras et-
tevalmistusi suure populaar-
suse võitnud ja „rahvapaavsti“ 
tiitliga pärjatud Johannes 
Paulus II pühakuks kuuluta-
miseks, kuigi tavaliselt ootab 
kirik sel puhul vähemalt viis 
aastat.

Kõigepealt kuulutati Jo-
hannes Paulus II 2009. aastal 
austusväärseks, mis on üks 
astmetest pühakuks saamisel. 
1. mail 2011 oli katoliku maa-
ilma suurpäev, kui Rooma 
kogunenud enam kui miljon 
palverändurit jälgisid Johan-
nes Paulus II õndsaks kuulu-
tamist. Lõplik tõde saabus 27. 
aprillil 2014, kui Johannes 
Paulus II sai pühakuks.

Allan Espenberg

1920: sündis üks kõigi aegade 
populaarsemaid paavste
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15. mail istutas Viru-Ni-
gula vallavanem Einar 
Vallbaum kingituseks 
kodulinna tähtsa sünni-
päeva puhul vallamaja 
ette pihlapuu. Suuremad 
pidustused ootavad aga 
Kunda rahvast alles ees.

Liisi Kanna

Kunda õigeks sünnipäevaks 
loetakse küll 1. maid, kuid 15. 
mail 1939. aastal peeti Kunda 
rahvamajas alevi linnaks saa-
misele pühendatud aktus. Vi-
ru-Nigula vallavanem Einar 
Vallbaum nentis, et Kundale 
on linna nime andnud lausa 
kaks presidenti – nii Kons-
tantin Päts kui Arnold Rüü-
tel. „See näitab, et Kunda on 
elujõuline,“ sõnas vallava-
nem.

Ajaloos tagasi vaadates 
märkis Vallbaum, et koduko-
ha arengule on suurimat mõ-
ju avaldanud tsemenditehase 
renoveerimine ja sadama 
arendus. „Kundal on kogu aeg 
sadam olnud. Siit on ju omal 
ajal käinud piirituse vedu üle, 
kartuli ja kala vahetus, siis jäi 
see väikeseks kalasadamaks – 
aga sadam on kogu aeg ol-
nud,“ toonitas vallajuht. „Sa-
dam on ikkagi see, mis näitab 
linna elu ja linna südant.“

Tuleviku ühks väljakutseks 

Haljalas kogutakse 
ideid kaasava eelarve 
kasutamiseks
Tänavu on juba kolmas 
aasta, mil Haljala Vallava-
litsus kutsub vallakodanik-
ke üles tegema ettepane-
kuid kaasava eelarve ra-
kendamiseks. Eelarve suu-
rus on tänavu 10 000 eu-
rot.

„Kaasava eelarve raken-
damise eesmärgiks on viia 
ellu mõni uus idee või leida 
lahendus mõnele olulisele 
valupunktile vallas,“ selgi-
tas Haljala kogukonna- ja 
arendusnõunik Anneli Ki-
visaar ja märkis, et arvesse 
lähevad vallaga seotud ava-
likku hüve pakkuvad ob-
jektid, millest ei teki eba-
mõistlikke kulusid järgne-
vate aastate eelarvetele.

Ettepanekuid oodatakse 
kirjalikult 27. maiks, misjä-
rel ettepanekud hinnatakse 
ja esitatakse rahvahääletu-
sele. Hääletus on planeeri-
tud 1.-10. juunini. Ettepa-
nekuid saavad teha ja hää-
letusel sõna sekka öeldud 
alates 16aastased vallako-
danikud.

Hääletamise tulemused ja 
realiseerimisele kuuluvad 
ettepanekud avaldatakse 
valla infolehes „Haljala 
Valla Sõnumid”, valla vee-
bilehel ja valla facebooki 
lehel.

Kuulutaja

Kunda tähistab 80. sünnipäeva
Uno Trumm on kirjuta-
nud, et 15. mail 1938 peeti 
Kunda rahvamajas alevi 
linnaks saamisele pühen-
datud pidulik aktus, millel 
osales umbes 600 uue linna 
kodanikku ning külalisi 
väljastpoolt linna. Aktuse 
avakõne pidas linnavanem 
Kalju Otu, peakõnega esi-
nes aga Rakvere advokaat 
Ferdinand Huik. Seejärel 
esinesid tervitustega koha-
likud seltskondlikud orga-
nisatsioonid ning loeti ette 
tervitustelegramme väljas-
poolt, kaasaarvatud sisemi-
nister Veermaalt. Aktuse 
korraldajad saatsid oma-
korda tervitustelegrammid 
Eesti Vabariigi presidendi-
le Konstantin Pätsile ja 
peaminister Kaarel Eenpa-
lule. Aktuse lõppsõna ütles 
linnasekretär R. Kelder, 
kes andis ülevaate Kunda 
alevi tegevusest eelneva 18 
aasta jooksul. Aktusel esi-
nesid Rakvere Kaitseliidu 
puhkpilliorkester E. Salu-
veere juhatusel ja Kunda 
Rahvaraamatukogu Seltsi 
koor isamaaliste lauludega 
Peeter Ferdinand Siiaki ju-
hatusel. Aktusele järgnes 
vastuvõtt külalistele ja 
seltskondlike organisat-
sioonide esindajatele.

Kundas sündinud, kasvanud ja koolis käinud Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum kinkis linnale pihla-
ka – halbade vaimude peletaja ja koduhoidja. Vallbaum märkis, et puu istutamine on väike asi, millest kasvab 
suur tegu.

Foto: Liisi Kanna

peab Vallbaum linna korda 
tegemist. „Linna tänavad tu-
leb korda teha, ilme korda te-
ha – et kui siia tullakse, siis 
vaadatakse, et oi kui korras 
võib tööstuslinn olla,“ selgitas 
vallavanem.

„Kunada on tööstuslinn ja 
jääb selleks, aga siin peaks 
olema palju rohelist, palju lil-
li. Palju korras parke, kus 
noored emad ja isad jalutada 
saaksid,“ rääkis Vallbaum, li-
sades, et kindlasti peaksid sa-
damas liikuma ka suured val-

ged laevad.
Einar Vallbaum märkis, et 

tänavu on Kundas palju üri-
tusi linna sünnipäevaga põi-
mitud, kuid suurem tähista-
mine ootab ees järgmisel nä-
dalavahetusel, mil vallajuhti-
de kohvikus saab maitsta vo-
likogu esimehe Riho Kutsari 
küpsetatud pannkooke ja toi-
mub peoõhtu.

Ühe olulise poolelioleva 
projektina tõi Vallbaum välja 
ka Kunda ajaloo raamatu, 
mille väljaandmisega  Kunda 

viimane linnapea Kaido Ves-
ki ja ajaloolane Uno Trumm 
tegelevad. „Kui see raamat il-
mub, on see väga suur ja asja-
lik töö, mille need mehed ära 
on teinud,“ sõnas vallavanem.

Teisipäevasel tähistamisel 
järgnes pihlaka istutamisele 
meeleolukas discgolfi võist-
lus, millest võttis osa kaheksa 
kolmeliikmelist võistkonda, 
teiste hulgas osalesid mitmed 
vallavalitsuse töötajad ja voli-
kogu esimees Riho Kutsar.

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KUUM HIND

149
€

KUUM HIND

109
€

KUUM HIND

43
€

KUUM HIND

69
€

KUUM HIND

85
€

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

LASTETOA KOMPLEKT

RIIDEKAPP

LAI VALIK LAUDU JA TOOLE!

SEKTSIOONID

KUUM HIND

379
€

KUUM HIND

329
€

KUUM HIND

289
€

KUUM HIND

299
€

340*210*56

310*52*195

PUIDUST VOODID

ERITI HEA HIND!

160*200

KUUM HIND

79
€

KUUM HIND

98
€

al.
KUUM HIND

135
€

al.
KUUM HIND

119
€

al.
KUUM HIND

79
€

al.

KUUM HIND

499
€

210*85*85

KUUM HIND

219
€

265*172*73 278*152*90 (220*135)

KUUM HIND

425
€



Kuulutaja reede, 18. mai 20184 UUDISED

MÕNE REAGA

7.-11. maini toimus üle 
Eesti kortermajade kontrolli-
mise kampaania. Inspektorite 
tagasisidest jäi kõlama tõsiasi, 
et ainult iga neljanda korter-
maja puhul ei tuvastatud tu-
leohutusnõuete rikkumisi 
ning nende majade elanikud 
võivad enda tegemiste üle uh-
ked olla. Lääne-Virumaal 
vastasid nõuetele pooled 
kontrollitud majadest.

Kokku viidi läbi 301 kont-
rolli. Puudustega kortermaju 
oli 245. Alustati 110 haldus-
menetlust. Erinevaid puudusi 
tuvastati 519, neist enamik 
(166) olid seotud evakuat-
siooniteedega ehk trepikoda-
des ladustati esemeid. Välja-
pääsuteele paigaldatakse eva-
kuatsiooni segavaid asju, kaa-
sa arvatud põlevmaterjali, mis 
süttides muudab trepikoja ka-
sutamiskõlbmatuks.

Vana mööbel, lillepotid ja 
ehituspraht võivad maksta 
elu, kui on tarvis korterist 
kiiresti välja saada ja maja on 
suitsu täis. Tavapäraselt liigu-
vad trepikojas üksikud inime-
sed, tulekahju olukorras soo-
vivad aga kõik ja korraga välja 
saada, sellepärast on väga olu-
line tähelepanu pöörata ka 
väljapääsutee laiusele. Lisaks 
tekitavad plastikust esemed 
ka põlemisgaase.

Inspektoritele jäid silma ka 

Teisipäeval toimus esimene 
töökohtumine Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liidu (VIROL) 
juurde moodustatud maa-
kondlikul turvalisuse nõuko-
gul, kuhu kuuluvad erinevad 
turvalisuse ja tervise valdkon-
dade ning omavalitsuste ja 
kogukondade esindajad. Va-
rasemalt tegutses nõukogu 
Lääne-Viru maavalitsuse juu-
res.

Nõukogu esimeheks valiti 
VIROL-i esindaja, Rakvere 
vallavanem Maido Nõlvak. 
Nõukogu peamiseks eesmär-
giks on kujundada tervikpilt 
maakonna turvalisuse olu-
korrast ja luua ühtne süsteem 
siseturvalisuse arendamiseks 
maakonnas. 

Esimesel kokkusaamisel an-
ti ülevaade Lääne-Virumaa 
turvalisuse valdkonna olu-
korrast ja tulevikust, kesken-
duti kogukonnakeskse lähe-
nemise olulisusele, täpsustati 
maakondlike nõukogude ees-
märke, rolli ja esmaseid üles-
andeid. Samuti lepiti kokku 
edasistes praktilistes sammu-
des, kuidas kaardistada turva-
lisuse olukord ja probleemid 
Lääne-Viru maakonnas ning 
võimalikud lahendused.

Maido Nõlvaku sõnul peab 
turvalisuse nõukogu maakon-
nas saavutama sellise popu-

LEITI PADRUNEID
16. mail tehti kahjutuks 
Rakvere vallast Sooaluse 
külast kaevetöödel leitud 
1638 padrunit.

PÕLENGUD
15. mail kell 9.38 teatati 
häirekeskusele tulekahjust 
Väike-Maarja vallas Rakke 
alevikus Linnamäe tänaval, 
kus põles ühekorruseline 
elumaja lahtise leegiga. Tu-
les hävis neljandik hoone 
katusest, kogu hoone sai 
kuuma- ja veekahjustusi. 
Arvatav tekkepõhjus on 
süütamine.
12. mail kell 8.09 teatati, et 
Rakvere linnas Tallinna 
maanteel Maxima kauplu-
ses põleb katlamaja. Sünd-
muskohale jõudes oli juba 
toimunud evakuatsioon. 
Evakueeriti umbes 18 ini-
mest. Katlamaja ruumis 
töötas sprinklersüsteem ja 
paisupaak oli maas. Pääst-
jad kontrollisid katlamaja 
üle, poe vahetusevanem 
lülitas välja voolu. Keerati 
kinni katlamaja juures ole-
vad kraanid, mis toitsid sp-
rinklersüsteemi.
Möödunud nädalavahetu-
sel käisid päästjad kustuta-
mas 3 metsas/maastikul 
põlengut – 2 Tapa linnas ja 
1 Viru-Nigula vallas.

TOIDUKÕRBEMINE
13. mail kell 9.43 said 
päästjad väljakutse Rakve-
re linna Tuleviku tänavale, 
kus kortermaja korteris 
kõrbes toit. Korteris oli 
suitsuandur, mis ei raken-
dunud tööle.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
14. mail tungis 59aastane 
mees Tamsalus Ääsi täna-
val asuvas korteris ühise 
alkoholi tarvitamise ajal 
tekkinud tüli käigus kallale 
oma elukaaslasele, 63aasta-
sele naisele. Politsei pidas 
mehe kuriteos kahtlustata-
vana kinni.
11. mail teatati, et Rakvere 
linnas Näituse tänaval tun-
gis 30aastasele mehele kal-
lale 25aastane mees.

LIIKLUSÕNNETUS
11. mail kella 8.20 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Lää-
ne-Virumaal Pärnu- Rak-
vere- Sõmeru maantee 
169,5. kilomeetril, kus 
50aastane mees sõitis sõi-
duautoga BMW 520D ta-
gant otsa ees liikunud sõi-
duautole Ford Mondeo, 
mida juhtis 23aastane 
mees. Sündmuskohalt toi-
metati Fordi juht ja kaas-
reisijad 34- ja 64aastane 
mees Rakvere Haiglasse. 
Liiklusõnnetuse täpsemad 
asjaolud on selgitamisel.

Õnnelik õnnetus 
OG Elektra kompleksis

Esmaspäeva pärastlõunal sõitis Lepnal AS OG Elektra 
kompleksi esisest metallväravast suure hooga läbi sõiduauto 
Opel Zafira, mis rammis otse helikopteri angaari ust. Ette-
võtte omanik Oleg Gross märkis, et juhtumit võib pidada 
õnnelikuks õnnetuseks, kuna keegi raskemaid vigastusi ei 
saanud – auto läbis suure hooga kompleksiesise kauba laadi-
mise platsi, kus vahetult õnnetuse eel ka inimene viibis. 
Sündmuskohale saabusid nii kiirabi kui politsei. Autot juh-
tinud vanem mees viidi tervisekontrolliks haiglasse. Juhtu-
mi täpsemad asjaolud ja materiaalne kahju on selgitamisel. 
Seejuures tuleb märkida, et angaaris olnud helikopter kah-
justada ei saanud – vastasel juhul oleks kahju kümnetes kor-
dades suurem.

Fotod ja tekst: Liisi Kanna

Vaid viiendik kortermajadest 
vastasid tuleohutusnõuetele

Enim puudusi tuvastati seoses eva-
kuatsiooniteedega ehk trepikoda-
des ladestati esemeid – vana möö-
bel, lillepotid ja ehituspraht või-
vad maksta elu, kui on tarvis kor-
terist kiiresti välja saada ja maja 
on suitsu täis.

Foto: Päästeamet

mitmed kortermajad, kus 
keldrist otse õue väljuvatel 
trepikoja- ja keldriustel puu-
dusid seestpoolt võtmeta ava-
tavad uksed ning probleeme 
oli ka lagunevate korstnatega.

Kõige enam viidi kontroll-
käike läbi Tallinnas. Puudus-

Turvalisuse nõukogu pidas 
esimese töökohtumise

VIROLi juurde moodustatud maakondliku turvalisuse nõukogu kokku-
saamine.

Foto: Marek Väljari

laarsuse, et iga kodanik ja ko-
gukond teab selle olemasolust 
ning saab nõukogu liikmetelt 
antud valdkonna probleemi-
dele vastused ja lahendused. 
„Eelkõige soovime oma tege-
vusi suunata üksikisiku ja ko-
gukonna keskselt. Juba sellel 
aastal korraldame maakonnas 
vähemalt neli kogukondlikku 
ümarlauakohtumist piirkon-
na probleemide kaardistami-
seks ja tegevuskavade koosta-
miseks.“

Kaasatud organisatsioonid 
on Politsei- ja Piirivalveameti 
Rakvere politseijaoskond, 
Kaitseliidu Viru malev, Pääs-
teameti Ida päästekeskus, 
Keskkonnainspektsioon, 
Rakvere Haigla, MTÜ Hari-
dusjuhtide Liit, Lääne-Viru-

maa Noortekogu, Karell Kiir-
abi, Rahandusministeeriumi 
regionaalhalduse talitus, Rak-
vere Sotsiaalkeskus, Lää-
ne-Virumaa Veterinaarkes-
kus, Sotsiaalkindlustusamet, 
Maanteeamet, Eesti Naabri-
valve, Lääne-Virumaa külade 
ühendus „MTÜ Virumaa 
Lootus“. Vajadusel kaasatakse 
rohkem asutusi ja inimesi.

Taolised turvalisuse nõu-
kogud on moodustatud kõiki-
des maakondades, nende tööd 
juhivad maakondlikud aren-
guorganisatsioonid (arendus-
keskused või omavalitsuslii-
dud), koordineerib Sisemi-
nisteerium. Tegevusi rahas-
tab Euroopa Sotsiaalfond.

Kuulutaja

tega kortermajade suure hul-
ga poolest torkas silma 
Ida-Virumaa, kus kontrolli-
tud 51 kortermajast oli puu-
dustega 50. 

Lääne-Virumaal kontrolliti 
kokku 25 kortermaja. Nõue-
tele vastas neist 13, puudusi 
esines 12s. Kokku avastati 14 
puudust – 7 seotud evakuat-
siooniteedega, 6 põlevmater-
jalide ladestamisega ja üks 
elektripaigaldisega.

Kevadel ja suve hakul toi-
muvad paljudes ühistutes ko-
ristuspäevad ning üldkoos-
olekud. Päästeameti soovitu-
sel on see hea võimalus tuleo-
hutusteemat tõstatada ja aru-
tada näiteks võimaluse üle 
lapsevankrite ja jalgrataste 
hoiuruumi rajamiseks. Paljud 
korteriühistud on just keva-
del otsustanud tellida suure-
ma konteineri, kuhu saavad 
elanikud oma ebavajalikke as-
ju viia. Vanematele majaela-
nikele tuleks seejuures kind-
lasti pakkuda abi, et ka nemad 
saaksid vajadusel oma vana 
mööblit või kodumasinad las-
ta ära viia.

Tuleohutuse teema on kõi-
gi kortermaja elanike ühine 
mure, sest tuli ei tunne korte-
ri piire.

Kuulutaja

MUST KROONIKA
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NÄDALA PILT

Kolmapäeval avati Rak-
vere Põhikoolis EV100 
puhul linna kaunistama 
hakkavatest seinamaa-
lingutest teine – „Akro-
baadid“.

Liisi Kanna

Rakvere Kultuurikeskus 
korraldas läinud aasta lõpus 
seinamaalingute konkursi, 
eesmärgiga tuua Rakvere lin-
na avalikku ruumi noortepä-
rast ja kaasaegset kunsti. Osa-
levaile kunstnikele anti üles-
anne lähtuda konkreetsest 
hoonest ja Eesti riigi sünni-
päevast.

Rakvere Kultuurikeskuse 
endine juht, seinamaalingute 
idee autor ja projekti kirjuta-
nud Krõõt Nõmmela-Mehide 
rääkis, et juba Rakveresse ko-
lides mõtles ta, et linnas võiks 
rohkem kunstipilti olla. „Kui 
oli EV100 projektide mõtle-
mise aeg, siis vaatasin, et 
noortele ei ole linna poolt üh-
tegi. Panime noortega pead 
kokku ja üks neist käis välja 
sama idee – linnas võiks olla 
seinamaalinguid. Mõtlesin, et 
kui juba linna noored arvavad 
sama, siis teeme ära!“ meenu-
tas Nõmmela-Mehide.

Linnavõim diskuteeris 
toetusüritusel

Möödunud reedel kutsus kodanikualgatuslik toetusgrupp 
Riigigümnaasium Gümnaasiumisse inimesi Vabaduse platsile 
oma arvamust ja meelsust avaldama.

Kohapeal aga avanes pilt lintidega kaetud taradest ning kä-
putäiest inimestest, kellest enamuse moodustas linnavõim. 
Riigigümnaasiumi ehitamise vastastena olid kohale tulnud 
Andres Jaadla, Roman Kusma, Marti Kuusik ja Anti Poola-
mets, kellele oponeerisid linnapea Marko Torm ja abilinna-
pead Triin Varek ning Neeme-Jaak Paap.

Kuna ülejäänud uudistajaid sai kahe käe sõrmedel kokku lu-
geda, tekkis küsimus, kas poleks saanud oma diskussioone pi-
dada Targas Majas, selmet kulutada hulk raha aedade püstita-
misele ja ürituse reklaamile.

 
Foto ja tekst: Seidi Lamus-Tšistotin

President väisas Haljala valda
15. mail oli Võsul, Haljala vallamajas meeleolu pidulikum 

kui tavalisel tööpäeval. Nimelt külastas valda president 
Kersti Kaljulaid ja kohtus Haljala volikogu liikmetega.

Lisaks kohalikust elust ajendatud vestlusele, andis presi-
dent volikogu liikmetele ülevaate ka välispoliitikas toimu-
vast.

„Kui Haljala valla konteksti tooduna midagi olulisemat 
markeerida, siis selleks on kogukonnapoliitikaga seonduv – 
sotsiaalkaitse, hariduselu korraldus ning kogukondade elu-
jõulisus,“ kommenteeris Haljala valla volikogu esimees Vel-
lo Väinsalu presidendiga kohtumist.

„Hea on tõdeda, et need on valdkonnad, millele oleme 
palju tähelepanu pööranud,“ jätkas Väinsalu ja viitas, et vii-
masel volikogu istungil kehtestati mitu määrust, mis eel-
poolnimetatud valdkondi puudutavad. „Oleme paljud asjad 
suhteliselt lühikese aja jooksul viinud edukalt ühesugustele 
alustele ja loodetavasti oleme võtnud aluseks mõlemast lii-
tunud vallast just parimad eeskujud,“ ütles volikogu esi-
mees.

„Presidendi visiit Haljala valda oli märgilise tähendusega,“ 
leidis Haljala vallavanem Leo Aadel. „Minule teadaolevalt 
oli see pärast haldusreformi maakonna esimene.“

Riigipea eesmärk on aasta vältel külastada kõiki haldus-
territoriaalse reformi järgselt moodustatud omavalitsusi. 
Kohtumiste läbivaks teemaks on peamiste valdkondade re-
gulatsioonide ühtlustamine ja esilekerkinud probleemidega 
tegelemine. Tema sooviks on kohtuda volikogu liikmetega 
ja vallaametnikega ning saada tagasisidet ühinemise plussi-
dest ja miinustest.

Praeguseks on Kaljulaid külastanud 21 kohalikku omava-
litsust.

Kuulutaja

Rakvere Põhikooli ilmestav 
seinamaaling kannab väärtusi

Rakvere Põhikooli kaunis-
tav „Akrobaadid“ on teine 
valminud maal –  esimene 
linnapilti rikastav seinamaa-
ling avati 3. mail Rakvere 
Sotsiaalkeskuse laste päeva-
keskuses.

Põhikooli seinale valiti või-
dutöö kolme kavandi hulgast. 
Edukaks osutunud Edgar 
Tedresaar avas maalingu ta-
gamaid järgnevalt: „Figuraal-
ne kompositsioon sümboli-
seerib meeskonnatöö oluli-
sust ning seda, et kõrgemale 
ja kaugemale jõudmiseks pea-
me me kõik üksteist toeta-

ma.“
Samu väärtusi tõstis esile ka 

abilinnapea Triin Varek ava-
misel peetud kõnes. „„Akro-
baadid“ on märgilise tähen-
dusega mitmes võtmes. Esi-
teks, nagu kunstnik on juba 
viidanud – meeskonnavaim. 
Öeldakse ka, et terves kehas 
terve vaim – liikumine on 
tähtis! Ja sõbrakäe ulatamine 
ning märkamine, mitte ainult 
koolis, vaid ka ühiskonnas 
laiemalt. Koos oleme me tu-
gevamad ja vapramad – ei 
öelda ju niisama, et kaks pead 
on ikka kaks pead,“ sõnas Va-

rek.
Abilinnapea lisas, et maa-

lingud ei ole mitte üksnes 
rõõmuks linnarahvale, vaid 
ka huvitavad vaadata kõigile 
külalistele.

Rakvere Põhikooli direktor 
Lea Pilme rõõmustas väga, et 
just see kavand välja valiti. 
„Lisaks silmailule kannab see 
sidet vana ja uue vahel, ise-
loomustab väärtusi, mida 
oma koolis oluliseks peame. 
Nendeks on koostöö, kõrgus-
tesse pürgimine ja millegi uue 
loomine,“ loetles direktor.

Koolijuht tõi ka välja, et 
108aastases Rakvere Põhi-
koolis on läbi aegade suude-
tud kokku siduda vanu ja vää-
rikaid traditsioone ning uusi 
ja huvitavaid ettevõtmisi. 
„Selle näiteks on kasvõi neljas 
järgus ehitatud koolimaja – 
1915, 1936, 1965 ja 2002. Se-
da on tehtud nii oskuslikult, 
et esimesel pealevaatamisel ei 
oskakski aimata maja valmi-
mist ligi 90 aasta jooksul,“ 
märkis Pilme.

„Eelmisel nädalal valminud 
seinamaalingus, mida täna 
sümboolselt avame, on samu-
ti endiste aegade hõngu ning 
samas on pilt seinal väga 
värske, kaasaegne ja sobib 
sinna suurepäraselt,“ jätkas 
direktor.

Vanadest aegadest oli inspi-
reeritud ka kevadine kont-
sert, millega seinamaaling 
avati. Kava oli üles ehitatud 
EV100 temaatikast lähtuvalt, 
ettekandmisele tulid tuntud 
lastelaulud lähemast ja kauge-
mast minevikust, lisaks eten-
dus eesti kirjandusklassikast. 
Pidu juhtisid oskuslikult gri-
meeritud memm ja taat, kes 
lugude vahele oma lapsepõlve 
meenutasid.

Järgmised seinamaalingud 
avatakse 1. juunil Rakvere 
Gümnaasiumi Tallinna täna-
va õppehoones ja 1. septemb-
ril Rakvere Reaalgümnaasiu-
mis. Lisaks saavad professio-
naalide juhendamisel kaks 
seinamaalingut valmistada 
noored – üks noortekeskuse 
ja teine põhikooli siseruumi-
desse.

Põhikooli õpilased vastavatud seinamaalingu all laulmas.
Foto: Liisi Kanna

Vasakult Haljala volikogu esimees Vello Väinsalu, Eesti Vabariigi 
President Kersti Kaljulaid ja Haljala vallavanem Leo Aadel.

Foto: Ain Liiva
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PAKUN TÖÖD

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

Otsime oma 
väikesesse kollektiivi 
seoses töökorralduse 

muudatustega 
ÕMBLEJAT.

Põhiülesandeks on 
masstöö õmblus.

Tööaeg E-R 8-16.30

Lisainfo tel 5552 1625 
Monika

Üks selliseid on tänapäevane 
pelletikatel BIOPEL Premium 
Plus – mugav keskkon-
nasäästlik alternatiiv vanade 
keskküttesüsteemide reno-
veerimiseks ja uute ehitami-
seks nii ühepereelamutes kui 
ka mitme korteriga elamutes 
ning tööstustes.

Biopel Premium seeria pel-
letikatlad on firma OPOP 
kõige uuemad mudelid. Kat-
lad on loodud hoolikalt ja lä-
bimõeldult, saavutamaks põ-
lemise kõrget kvaliteeti ja 
efektiivsust.

Kaugjuhtimisega automaa-
tika annab kasutajale talvisel 
kütteperioodil maksimaalse 
vabaduse, mis tähendab seda, 
et täisvarustuses pelletikatelt 
ei ole vaja igapäevaselt kont-
rollida – võite talvisel puhku-
sereisil viibida kodu kütmise 
pärast muretsemata. Kogu 
küttesüsteem on kontrollitav 
ja juhitav interneti ja mobiili 
vahendusel ning tänu sellele 
on teil katlamajas toimuvast 
täielik ülevaade.

Biopel Premiumi pelletika-
telt on testitud vastavalt uute-
le heitgaasinõuetele ning kat-
lale on omistatud kõrgeim 
võimalik ehk 5. klassi ener-
giatõhususe sertifikaat. See 
tähendab seda, et katlas toi-
mub võimalikult puhas põle-
mine: minimaalne kogus kü-
tet annab maksimaalse kogu-
se soojust.

Biopel Premium pelletikat-

lad on kasutajasõbralikud. 
Premium Plusi seeria on loo-
dud töötamaks praktiliselt il-
ma järelvalveta. Plus-pakett 
sisaldab katla suitsukäikude ja 
põleti automaatset pneumaa-
tilist puhastust. See hoiab kat-
la ja põleti alati puhtana. Tu-
ha eemaldamise seade toob 
tuha automaatselt tuhakasti. 
Piisab, kui käite korra kuus 
kasti tühjendamas. Tahkekü-
tusega kütmisele iseloomulik 
igaõhtune katla puhastamine 
ja kütmine jääb ära.

Biopel Premiumi juhtseade 
oskab lisaks põletile juhtida 
ka teisi küttesüsteemisõlmi ja 
lisaseadmeid (näiteks katla se-
gamissõlme, põranda ja ra-
diaatori segamissõlmi ja pum-
pasid), reguleerida eraldi iga 
toa temperatuuri, juhtida 
sooja tarbevee valmistamist, 
töötada koos päikeseküttega, 
soojuspumbaga või kaskaadis 
teiste kateldega, suhelda in-
terneti ja WiFi vahendusel 
jpm. Biopel Premium ei vaja 
akumulatsioonipaaki, ent 
võib töötada ka koos sellega.

Kogu pelletikatla info ku-
vatakse ühele ekraanile – 
enam ei ole igale küttesead-
mele ja sõlmele tarvis eraldi 
automaatikaplokke.

Vali keskkonnasäästlik ja ka-
sutajasõbralik pelletiküttesüs-
teem. Vali Biopel Premium.

Vali ostakatel.ee.

Kujutate ette katelt, mis end ise puhastab?

Metsahake OÜ 
pakub tööd 

puiduhakkuri operaatorile.
info@metsahake.ee 

Tel 509 2222

Pakume tööd Väike-Maarjas
KORISTAJA-KÖÖGI-

ABITÖÖLISELE
Täistööaeg, 
kuni 15 km 

töölesõidu kompensatsioon.
Info joosand@hot.ee

Tel 5345 6273

Võtame tööle pool-
haagis-kallurjuhi Eesti. 
Poolhaagise juhi liinile 

Helsingi-Oslo. 
Tel 501 0433

• 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 
turbarabas. Tel 514 

8115

• Eakate kodu Kundas võtab tööle 
tubli ja kohusetundliku hooldaja. 
Lisainfo telefonil 5343 4528

• Ootame oma kollektiivi töökat, ko-
husetundlikku ja positiivse ellusuhtu-
misega lüpsjat. Omalt poolt pakume 
sõbralikku ja toetavat töökeskkonda 
ning väärilist tasu. Töö graafi ku alu-
sel. Lisainfo tööpäeviti tel 5199 6845

• Vajame müüjat ja vahetusmüüjat 
Rakveres kauplusesse LAOMARKET. 
Täpsem info tel 5551 2726 või janend-
ro1@gmail.com

• OÜ Arkna Karjatalu pakub tööd 
vasikatalitajale. Tööaeg hommikul 
4 tundi ja õhtul 4 tundi. Elamispinda 
pakkuda ei ole. karjatalu@arkna.ee. 
Tel 508 2846

• Pakun lisateenimis võimalust muru 
niitmisel Tapa linnas. Tel 5697 5317

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

• Pakkuda tööd ehitajale. Soovi-
tatav san. tehniliste tööde oskus. 
Tel 5373 4876

• Vajan hooajaks välistrasside ehita-
jat, väljaõppe võimalus. Tel 514 3783

• Pakume tööd palgikoorijale. Tel 
509 0576

• Remm Puit pakub Vinnis tööd toot-
mistöölisele. Info remmpuit@gmail.
com või tel 508 3841

• Pakun tööd C-kategooria autojuhi-
le jaotusvedudel. Tel 501 1040

• Korralik öövalvur otsib tööd, eelnev 
töökogemus olemas. Tel 5858 1371

•  Ku t s u m e  t e i d  h i s p a a n i a 
keele kursustele  neljapäeva 
õhtuti Rakvere Kultuurikes-
kuses. Info ja registreerimine 
a.s.wesman@gmail.com
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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

Otsid tööd?
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui paberlehes.

JURIST ANNAB NÕU

Lugeja küsib: Meie ettevõt-
tes töötab 80 inimest, kes 
on laiali erinevates üksus-
tes üle Eesti. Ettevõtte juht 
arvab, et töötajatega oleks 
infovahetus lihtsam, kui 
kõiki töötajaid esindaks 
usaldusisik nii töösuhete 
kui töökeskkonna küsi-
mustes. Kas juht saab ja 
võib korraldada ise töötaja-
te üldkoosoleku, et valida 
sellel töötajate usaldusisik 
ning kas ta võib ise välja 
pakkuda ka kandidaadid?

Vastab Meeli Miidla-
Vanatalu, 

Tööinspektsiooni 
peadirektori asetäitja.

Töötajate usaldusisiku valimi-
se korda reguleerib töötajate 
usaldusisiku seadus (TUIS). 
Erinevalt töökeskkonnavoli-
niku valimistest ei saa töötaja-
te usaldusisiku valimine toi-
muda tööandja initsiatiivil, 
vaid see tahe peab olema töö-
tajatel endil.

TUIS kohaselt saavad tööta-
jate usaldusisiku valimisteks 
üldkoosoleku kokku kutsuda 
tööandja juures tegutsev ame-
tiühing või enamus tööandja 
juures töötavatest ametiühin-
gu liikmetest, kui ühing ei ole 
loodud tööandja juures. Koos-
oleku võivad kokku kutsuda 
ka vähemalt 10 protsenti töö-
andja töötajatest, ehk antud 
juhul oleks siis vaja vähemalt 
kaheksa töötaja ühist algatust.

Üldkoosoleku kokkukutsuja 
teatab töötajatele koosoleku 
põhjuse ja toimumise aja vä-
hemalt kaks nädalat ette.

Üldkoosolek saab töötajate 
usaldusisiku valida ehk on ot-
sustusvõimeline siis, kui osa 
võtavad vähemalt pooled töö-
andja töötajatest.

Tööandja ise usaldusisiku 
kandidaate pakkuda ei tohi. 
Valimise eesmärk ja mõte on-
gi selles, et tegemist on tööta-
jate esindajaga. Kandidaate 
võivad esitada kõik töötajad ja 
tööandja juures tegutsev ame-
tiühing.

Täpsemalt saab töötajate 
usaldusisiku valimiste ning te-
ma õiguste ja kohustuste koh-
ta lugeda portaalist Tööelu.
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OG Elektra Rakvere tu-
ru administraator Riina 
Mitt korraldas läinud 
laupäeval taimelaada. 
Ligemale 50 taimekasva-
tajat kauplesid lillede, is-
tikute ja püsikutega. 
Lätlased, kes olid kohale 
sõitnud Siguldast, müü-
sid soodsa hinnaga roo-
sisorte.

Ülle Kask

Riina Mitt, elukutselt aednik, 
organiseerib Rakvere turul 
toredaid üritusi, korraldab ja 
hoolitseb, et alati oleks müü-
gil värske aiakraam ja taime- 
ning lillekasvatajad iga ilmaga 
oma toodangut realiseerida 
saaksid. Taimemüügihooajal 
on turg avatud iga päev, ka 
pühapäeval kaheksast neljani. 
Kõnelesime Riinaga alanud 
aiandushooajast ja uutest 
trendidest taimekasvatuses.

Kuidas tänavune aiandus-
hooaeg alanud on?

Tänavu kestab see juba kuu 
aega, alustasime taimemüügi-
ga aprilli keskel. See on ikka 
väga-väga vara. Mul on and-
med nelja varasema aasta 
kohta. Näiteks 2014. aastal oli 

külm kevad ja 17. juunil sadas 
lund ning temperatuur oli 
nullilähedane. 2016. aastal 
aga hakati turul 1. aprillil 
maasikaid müüma. Olen üles 
kirjutanud, et see ei ole april-
linali. Need olid küll Hispaa-
nia maasikad, aga see on ka 
väga haruldane. Eelmisel aas-
tal aga oli näiteks 29. aprillil 
torm ja lumelörts. Kohalikud 
taimemüüjad panid asjad au-
tosse ja läksid koju tagasi, sest 
külm ja vinge tuul ei lasknud 
kaubelda.

Paljud taimekasvatajad mä-
letavad möödunud aastat, sest 
nemad teevad ka märkmeid. 
Peab teadma, millal mida kül-
vata, millele sooja ja millele 
külma lasta. Näiteks võõras- 
ema on niisugune taim, et kui 
õitsema läheb, tahabki ainult 
jahedust, mitte sooja, muidu 
venib välja. Tänavune kevad 
ongi väga paljusid võõras- 
emasid pikaks venitanud, sest 
soe tuli kohe peale.

Maikuu teine nädalavahe-
tus on õnnistanud meid 
südasuviselt kuuma ilma-
ga. Kas nüüd on paras istu-
tus- ja külviaeg või tuleks 
veel karta öökülmasid?

Alustame võibolla sellest, et 
kevadet peab kiitma jaanipäe-
val, mitte enne. Ja praegu 
võiks ikka natuke hirmu tun-

da. Mäletan vanarahva tar-
kust, et kui õunapuud lähe-
vad õitsema, siis tuleb öö-
külm. See tähelepanek kipub 
paika pidama. Nii et, kes õr-
nasid taimi tahab välja istuta-
da, natuke võibolla kannata-
gu ja oodaku. On ikka kurb 
küll, kui oled begooniad ma-
ha pannud ja külm tuleb võ-
tab need ära. Petuuniad see-
eest taluvad natuke paremini 
nullilähedast külma ja ampli- 
taim bacopa samuti.

Kuidas siis aiapidajad-po-
tipõllumehed peaksid tai-
mi ja lilli õigesti kohtle-
ma, kui varitseb veel öö-
külmaoht?

Amplitega on väga kerge, 
võtad konksu otsast ära ja 
viid kuhugi siseruumi. Kui on 
peenar valmis tehtud ja sinna 
maha istutatud suvelilled, 
näiteks astrid ja takeetesed, 
mis on väga külmaõrnad, siis 
takeetesest ei saagi enam asja, 
kui külm teda näpistab. Palju 
aitab katteloor, mille võib öö-
seks peenardele peale visata.

Kui varasel kartulil on kas-
vud väljas ja külm näpistab, 
jääb taim jupiks ajaks põde-
ma. Ka murtud südamel võib 
külm pealsed mustaks „pint-
seldada”. Lilled võiks ööseks 
kinni katta pappkastiga või 
panna neile suurem ämber 

Taimelaat meelitas potipõllume

Riina Mitt tüviroosiga ja lätlased Agnes ning Agris Rakvere turul taimelaadal.
Foto: Ülle Kask

peale. Palju abi on ka marja-
põõsaste õitsemise ajal õhtu-
sest kastmisest. Vesi hoiab 
ära kokkupuute külmaga, sest 
maapinna ja mulla vahele te-
kib veekiht. Öökülmaohu pu-
hul on soovitav nad õhtul 
pritsiga üle kasta.

Millised on tänavused 
trendid?

Tänavu on väga populaar-
sed rippmaasikad. Marjad on 
neil mitme kujuga, olenevalt 
sordist on osad piklikud nagu 
veetilgad, osad ümmargused. 

Kui roosade õitega rippmaa-
sikas õitseb, on see väga de-
koratiivne. Nii et, alati ei pea-
gi olema õitsev lill, vaid võib 
olla ka maasikas, mis silmailu 
pakub. Neid võib riputada ae-
da puude otsa või kasvatada 
rõdudel. Kõige parem on ri-
putada nad konksuga lakke, 
sest üle rõdu ääre sättides 
võib ampel mõnele pähe kuk-
kuda.

Ka ripptomatid on tänavu 
trendikaup. Eriti ilusad on 
need siis, kui viljad külge tu-
levad. Kui peres on väikesed 

lapsed, on nii tore, kui nad 
oma käekestega neid pisikesi 
kirsikujulisi mammusid nop-
pida saavad.

Mida te potis kasvatatava-
test kartulitest arvate, mis 
on tänavu samuti moodne 
aiandusnipp?

Eelmisel aastal proovisin 
ise järele. Kartul oleks või-
nudki sinna potti jääda, aga 
mina võtsin hiljem potist väl-
ja. Tal oli moodustunud to-
hutu suur juurepuhmas, mis 
mulla sees enam edasi ei 
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hargnenud. Mugulad tulid 
külge küll, aga suuremat saaki 
ei saanud, kartul jäi väikeseks, 
kuigi lisasin rammu. Soovi-
tan, kes kasvatab potis, ärge 
hiljem teda enam välja võtke, 
las kasvab potis edasi, sest 
kartul tahab ju kasvades pide-
vat mulla lisamist. Samamoo-
di kui kartul on vaos, teda 
mullatakse, et umbrohi ära 
kaoks. Potis kasvatades peaks 
ta olema nii sügaval, et aeg-
ajalt saab mulda juurde lisada. 
Pott peaks ikka suurem ole-
ma, et kartuli pesa sinna ära 
mahuks. Väikeaiapidaja võib 
vabalt panna näiteks viis potti 
kartulit oma aeda või miks 
mitte ka rõdule. Niimoodi on 
ju ideaalne kartulit kasvatada.

Ei saa me läbi Lätita. Här-
rasmees on tulnud Sigul-
dast lillede kunin-
gannade – roosidega Rak-
vere turule kauplema. Kui 
suur see hinnavahe siis ik-
kagi on ja kas tasub Lätti 
ka taimi ostma sõita?

Väga hea küsimus. Härras-
mees Lätist on juba ühel kor-
ral meil kauplemas käinud ja 
ta jäi müügiga väga rahule. 
Tema taimede valik on ikka 
super hea. Kui meil on roosi 
hind kuni 15 eurot, siis lätla-
ne müüb 10ga ja on veel tin-
gimise võimalus. Peenra- ehk 

floribundroosid, pinnakatte- 
ja pargiroosid, tüvi- ja ro-
niroosid – kõik on tal müü-
gis. Ka väga hea püsilillede 
valik on tal kaasas ja tema 
hinnad on meie hindadega 
võrreldes tunduvalt odava-
mad. Tore, et lätlane lubas ka 
juunis Rakvere linnapäevade 
ajal meile kauplema tulla.

Emadele ja vanaemadele 
võiks lilli kinkida kogu 
aeg. Kas tänavune emade-
päeva lemmiklill on ka 
selgunud?

Väga palju ostetaksegi ema-
depäeva eel just roose. Praegu 
on väga õige aeg roosi istuta-
miseks. Taimed tuleb ainult 
potist välja võtta, korralikult 
väetatud auku istutada, hästi 
kasta ja mõne aja pärast lä-
hebki õitsema. Aga need roo-
sid, mida praegu müüakse, on 
kasvatatud kasvuhoones ja 
kui lubab öökülma, tuleks 
need kinni katta.

Julgen arvata, et emade ja 
vanaemade lemmikud on ka 
kevadised lõikelilled – nart-
sissid ja tulbid, mis ei sobi ai-
nult naistepäeval, vaid ka 
emadepäeval kinkimiseks. 
Aiapidajad on tulnud siia oma 
aedades kasvavaid lilli müü-
ma, lauad on neid täis. See 
pilt on väga ilus ja lillelõhn 
levib kaugele.

Juba 1989. aastast alates 
välja antava Eerik Kumari 
preemia laureaadiks valiti tä-
navu looduskaitsja Eerik Lei-
bak, kes on üks Eesti looduse 
parimaid tundjaid, Eestimaa 
Looduse Fondi üks esimestest 
töötajatest, mitmete suurte 
kaitsealade nagu Soomaa ja 
Alam-Pedja moodustamise 
algataja ning paljude üle-ees-
tiliste loodusinventuuride 
eestvedaja.

Laureaadi kuulutasid teisi-
päeval Nõmme spordikomp-
leksis toimunud looduskaitse-
kuu avamisel välja Eesti Va-
bariigi president Kersti Kal-
julaid ja keskkonnaminister 
Siim Kiisler.

Käesoleva looduskaitsekuu 
teemaks on „Terve Eesti“ 
ning selle raames pööratakse 
kõrgendatud tähelepanu nii 
meie looduse tervisele kui ka 
sellele, kuidas loodus mõjutab 
inimese tervist.

„Seda, et Viru raba ja Ka-
kerdaja raba on kevadisel nä-
dalavahetusel rahvarohked 
nagu Viru tänav, teame juba 
ammu. Meie rahvas tahab 
käia väga looduses. Kuidas 
käia looduses nii, et jääda seal 
märkamatuks nii sinna min-
nes kui ka sealt tulles, et me 
oskaks hoida loodust? Meie 
vaim saab tervemaks, aga 
meie hing jääb tühjemaks, kui 
leiame sealt prügi. Meie ini-
mene on hooliv, ta tahab 
kaitsta loodust, õpetame talle, 

Kuulutati välja looduskaitsemärkide laureaadid

Eerik Leibak tänukõnet pidamas.
Foto: Keskkonnaministeerium

kuidas loodust hoida,“ ütles 
Eesti Vabariigi president 
Kersti Kaljulaid looduskaitse-
kuu avamisel.

„Meile esitati Kumari pree-
mia nominentideks neli väga 
tugevat kandidaati. Nad kõik 
olid suurepärased, kuid hin-
damiskomisjon leidis, et just 
Eerik Leibak oma tähelepa-
nuväärse looduskaitselise te-
gevusega väärib enim täna-

vust kõrgeimat tunnustust“, 
ütles keskkonnaminister Siim 
Kiisler tänavuse Kumari 
preemia laureaadi valiku koh-
ta.

Eerik Kumari nimelise loo-
duskaitsepreemiaga tunnus-
tatakse inimesi, kelle tegevus 
looduslike koosluste, harul-
daste liikide või looduse 
üksikobjektide uurimisel ja 
kaitse korraldamisel ning 

looduskaitseliste teadmiste le-
vitamisel on olnud pikaajaline 
ja tähelepanuväärne. Alates 
2010. aastast antakse Eerik 
Kumari nimelise looduskait-
sepreemia saajale ka loodus-
kaitse kuldmärk. Preemia 
suurus on 5000 eurot.

Lisaks Eerik Kumari pree-
miale kuulutati looduskaitse-
kuu avaüritusel välja Eesti 
looduskaitse märgi laureaa-
did, kelleks osutusid Ees-
ti-Soome looduskaitsekoos-
töö edendaja Ilkka Heikkinen, 
ökoloog, pärandkoosluste 
kaitsja Aveliina Helm, Tallin-
na loomaaia direktor ja Eu-
roopa naaritsa uurija ning 
kaitsja Tiit Maran, vabataht-
liku kalavarude kaitse eestve-
daja Jüri Nurk, metsaökoloog 
ja -kaitsja Anneli Palo, ette-
võtjast loodushoidja Olari 
Taal, Karula rahvuspargi idee 
üks autoritest Pille Tomson, 
Narva Keeltelütseumi direk-
tor ja Eesti Looduskaitse Selt-
si Narva osakonna juht Nade-
žda Tšerkašina ning Saare-
maa Ühisgümnaasiumi bio-
loogiaõpetaja Inge Vahter.

Looduskaitsekuu avamisel 
tutvustati ka laiemalt loodus-
kaitsekuu tähistamise ees-
märki, tänavust fookust ning 
kõigile huvilistele osa saami-
seks korraldatavaid tegevusi – 
loodusmatkasid, -ekskursioo-
ne ning -vaatlusi.

Kuulutaja

hed turule
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tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel 5554 5501

RAKVERE, VILDE 6A

17,4 m2, II korrus

PELLETIKAMINAGA KORTER! 
HALJALA, MAHEDA 3  

2 tuba, 42 m², 1/2, uued aknad ja juhtmestik. 

15 900 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

RENOVEERITUD MAJAOSA!
RAKVERE, KARJA 24  

Krunt 286 m², 103,7 m², uued aknad, kamin.

59 000 UUS!

Anneliis Mägi,  5686 7960

PALKMAJA TAMSALU LÄHISTEL
PÕDRANGU KÜLA, KUUSETUKA 

Kinnistu 1,5 ha, elamu 80 m2, abihooned.
29 000 €

Irene Pung,  554 0671

HUBANE KESKLINNA KORTER!
RAKVERE, SAUE 10

3 tuba, 45,2 m², 2/2, ahiküte, uued aknad.

35 900 € UUS!

Anneliis Mägi,  5686 7960

MÕNUS MAJAKE!
RAKVERE, KASE 8 

Kinnistu 600 m², elamu 126,1 m², uus katus, 
ahiküte.     

59 900 € UUS HIND!

Anneliis Mägi,  5686 7960

31 990 € UUS!

AHIKÜTE JA LINNAVAADE!   
RAKVERE, PIKK 55 

2 tuba, 43,3 m², 2/2, dušš, kamin. 
Margus Punane,  504 9998

29 990 €

KENA OJAPIIRIGA SUVEMAJA
VINNI V. VETIKU, MURU  

Kinnistu 2700 m², kivimaja 68,6 m², saun, garaaž.
Margus Punane,  504 9998

39 000 €

PRIVAATNE TALUKOMPLEKS
TAPA VALD, LINNAPE KÜLA

Kinnistu 2,1 ha, palkmaja 137 m², abihooned.  

Irene Pung,  554 0671

6900 € UUS!

AVAR RÕDUGA KORTER!
ESSU, PARGI 25-20

1 tuba, 42,9 m2 ,1/3, uued aknad, juhtmestik.
Anneliis Mägi,  5686 7960

21 000 € 

KENA AVAR KORTER 
VIRU-NIGULA, MAARJA 6

5 tuba, 94,9 m2 ,1/2, ahi, õhksoojuspump, 
uued aknad.
Irene Pung,  554 0671

ILUS JA HUBANE KODU!   
HALJALA, AIA 5

Hind 3 tuba, 57,9 m², 2/3, uus köök, 
duširuum, aknad.   

26 990 € UUS! 

Margus Punane,  504 9998

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

TALUKOHT 
PÕLISPUUDE ALL

KADRINA V, 
PARIISI  

59 990 € 

Kinnistu 2,9 ha, 
elamu 101 m², uus 

fassaad, saunamaja.

Margus Punane,  
504 9998

SOODUSHINNAD JUUNI LÕPUNI!

Lisainfo tel 5624 4605 

MÜÜA

3-toaline korter 
Aseri alevikus, 65 m2. 

Lisainfo www.kv.ee/2984034  

Maja Valgas, 
71 m2, haigla lähedal. 

Lisainfo www.kv.ee/2221269  

Korter Kolga-Aablas, 
75 m2, meri 500 m, 2-toaline 

I korrusel, rõduga. 
Lisainfo www.kv.ee/2983717

Maja Tootsi alevikus, 
krunt 3117 m2, maja pind 

228 m2, 5 tuba. 
Lisainfo www.kv.ee/2984570

Vana talukoht Unukse 
külas, Viru-Nigula vald. 

Krunt 5464 m2.
Lisainfo www.kv.ee/2984564

Maja Aseris, Rahva 4. 
3 korrust, krunt 4664 m2, maja 

773 m2, lähedal tiik ja meri. 
Lisainfo www.kv.ee/2984733

Maja Aseri alevikus. 
Krunt 1606 m2, 

lähedal meri ja tiik.  
Lisainfo www.kv.ee/2984561

Haritav maa 
Rae vallas 3,3 ha.

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Talukoht Türi vallas. 
Krunt 7000 m2, hooned, 

kaev, kelder.
Lisainfo www.kv.ee/2984742

Maja Viru-Nigula vallas. 
Lähedal meri. Krunt 

5544 m2, kõrvalhooned. 
Lisainfo www.kv.ee/2984762

Elamumaa Viru-Nigulas. 
Krunt 6400 m2.

Lisainfo www.kv.ee/2262143

Elamumaa Tõrmas. 
Krunt 1,1 ha.

Lisainfo www.kv.ee/2984791

Hind 2000 €

Hind 19 300 €

Hind 3900 €

Hind 4500 €

Hind 3500 €

Hind 14 000 € Hind 12 500 €

Hind 16 000 €

Hind 15 000 €

Hind 14 900 €

Hind 40 000 €

Hind 10 000 €

ELUMAJA
SAUN

Andrus 527 1011

Väike maja, saun ja abihoone, 
kelder ja aed. Hea asukoht, linna 
lähedal. Kinnistu 1,6 ha. 

Andrus 527 1011

Kinnistu 1,56 ha. Elumaja (vajab 
remonti), puukuur ja abihoone/ 
saun. Hoovis tiik.  

Andrus 527 1011

Elumaja ja 2 kõrvalhoonet. 
Kinnistu 1422 m2. Hea 
asukoht ranna lähedal.

Andrus 527 1011

Kaks korrust, köök, abihoone/ 
saun, kuur, garaaž. Keskkütte. 
Kinnistu 750 m². 

4 tuba, veranda, tsentr vesi ja 
kanal, puurkaev. Garaaž, kuur, 
saun. Krunt 1265 m².

Laada 14 / tel 527 1011
rakvere@arcovara.ee

MÜÜA 3-TOALINE KORTER,
76,7 m2, POSTI TN, RAKVERE    

Andrus 527 1011

69 000 € 

MÜÜA MAJA, 96 m2, 
KOIDU TN, RAKVERE     

Andrus 527 1011

68 000 € 

MÜÜA MAJA, 178 m2, 
TARTU TN, RAKVERE     

80 000 € 

MÜÜA MAJA, 68 m2, 
SADAMA TEE, KUNDA     

38 000 € 

MÜÜA MAAKODU, 107 m2, 
ARUKSE, VINNI V     

21 000 € 

MÜÜA SUVEKODU, 30,8 m2, 
JALAKA K, RÄGAVERE V     

27 000 € 

II korrus, rõdu, kivimaja, 
renoveeritud. Ahjuküttega 
korter. Lasteaed ja kool 100 m.
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• 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

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

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

• Teostame kaevetöid ekskavaa-
torlaaduriga. Tel 564 2183

• 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

OST

OST

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

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

• Müüa 2toaline korter  Rakvere 
kesklinnas Koidula 11 majas. Majal 
on värskelt teostatud renoveerimine. 
Tel 5346 0655

• 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 2toaline korter kesklinnas, 
puuküttega, WC, dušinurk, kelder ja 
puukuur. Vajab remonti, otse omani-
kult. Tel 5620 2312

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

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter, 2/4, Tapa kesklinnas, otse 
omanikult. Päikseline maja pool, plas-
taknad, metalluks, laminaatparkett, 
väga soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

• 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 4toaline korter Lepnal, 72,4 
m2, õhksoojuspump, aknad vahetatud, 
ees turvauks. Hind 18 000 €. Huvi korral 
helista tel 5332 4443

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

• Müüa ridaelamuboks Rakveres 
Tedre tn. Boks on seest ehitamata. Tel 
5665 8773 

• Müüa renoveeritud kahekordne 
maja koos kõrvalhoonetega ja ga-
raažiga. Hind 78 000 €. Tel 554 3734

• Müüa kahekorruseline renovee-
rimist vajav maja Väike-Maarja 
vallas. Hind 15 000 €. Tel 5374 3571

• 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 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 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

• 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 Rakveres Tehase 5 
(2512 m2). Tel 5554 8456

• 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

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

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

• Pere soovib osta maja järelmaksuga 
Rakveres. Tel 5308 1705

• Ostan maakoduks sobiva maja või 
vana talukoha Viru-, Jõgeva- või Järva-
maal. Hind kuni 15 000 €. Tel 5562 2919

• Ostan garaaži Rakveres, ootan kõiki 
pakkumisi! Tel 5340 3775

• 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

• Üürile anda erineva suurusega bü-
roo-ja teeninduspinnad. Garaaž – 218 
m2, kilehall – 500 m2, kilehall – 600 m2, 
pesulahoone – 175 m2, büroo - 17-55 
m2, kaarhall – 278 m2. Hinnad 1€/m2 
kuni 3,5€/m2. Tel 501 2810

• Korralik naine üürib suveks korteri 
Rakveres. Tel 5359 3623

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

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile Rakveres 1toaline kõigi 
mugavustega korter, II korrusel, koos 
mööbliga ja tehnikaga. Hind 200 € kuus 
+ kommunaalkulud. Tel 5646 6926

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, Jaama 
tn. Hind 170 € + kommunaalkulud. 
Tel 527 0058

• Anda üürile Vinnis 1toaline möb-
leeritud korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Hind 70 
€ + kommunaalmaksud. Tel 527 0058

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

• Anda üürile Rakveres Lennuki täna-
val 2toaline korter otse omanikult. 
Tel 5624 4605

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

• Üürile anda Rakveres väga heas 
piirkonnas asuv 3toaline korter. Tel 
5332 7768

• Anda üürile Ubjas 3toaline korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda suvila Võsul, 4 tuba, 
köök, terrass, rõdu, dušš. Tel 5660 3408

• www.toonklaas.ee

• Müüa Citroen Berlingo 2003. a, 
diisel, 1,9, 51kW. Hind 1000 €. Tel 
5552 2305

• 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 5850 5151

• Müüa Seat Cordoba 1,9, 47kW, 
01/2004. a, diisel, tumeroheline, öko-
noomne, heas korras. ÜV 08/2018. 
Hind 1600 €, Lääne-Virumaa. Tel 515 
2665

• 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/100 km kohta! 
Rakvere. Tel 5850 5151

• 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 5850 5151

• 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 5850 5151

• 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 5850 5151

• 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 5850 5151

• 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 5850 5151

• Müüa sõiduauto VAZ 21063, sõi-
dukorras, asub Kiviõli lähedal. Tel 
5804 4333

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

• 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

• Ostan haakeriistad traktorile T-25, 
T-40, RS09. Tel 5687 5845

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

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

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autode keretööd ja värvimine. 
Tel 504 0457

• Remondime autode ja traktorite 
startereid ning generaatoreid. 
Saadaval uued ja vahetusfondist. 
Tel 526 0545

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094
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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

WWW.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.

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

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

Tel. 529 2781 
info@epoporand.ee 
www.epoporand.eep pp p

* 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).

Veoteenus puksiiriga 
Lääne-Virumaal. 
Kandevõime 3 t. 

Hetkel 
eraisikule.

Tel 514 8661

• Koristan vanametalli. Tel 558 7000

• Teeme kõiki lammutustöid Tar-
tumaal, hooajal Lääne-Virumaal. 
Helistada õhtul pärast kella 18.00. 
Tel 5450 5198

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. Tel 
5330 5970

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

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

• 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

• KÕNNITEEDE paigaldamine uni-ja 
muudest kividest, kaasnevate ehi-
tus-remonditöödega. Tel 5606 9271

• Tänava  äärekivide paigaldus, 
piirdeaedade-ja terrasside ehitus, 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljastustööd. 
Tehtud töödele garantii.  kiviaed.
ee. Tel 5394 6666

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

• Kvaliteetne ja oskuslik ehitustee-
nus. Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija rahulolu. 
Üldehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögi remont, mööbli-
paigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terasside paadisillad, fas-
saaditööd. Tel 5557 8781. E-mail: 
taresaneeraus@gmail.com, facebook: 
Tare-Saneeraus

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

• 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

• 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

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

• 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

• ADRANUS OÜ paigaldab moodul-
korstnaid, korstnahülsse, kaminaid 
ja pelletkaminaid, samuti laome 
müüritiskütteseadmeid. Peamine 
tööpiirkond on Lääne- ja Ida-Virumaa, 
vajadusel pakume teenust üle Eesti. 
Tel 5345 7446

• 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

• Korstnapühkija ja pottsepateenus. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib-  ja  l iug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

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

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). 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
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

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

• 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

• Pesen aknaid nii kodudes kui kon-
torites. Tel 5611 1958

• 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

• Felix Bänd - parim ja soodne! Tel 
5559 3419

•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 remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• 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

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

KODU

• Kevadine tasuta vanametalli ko-
ristus, pakkuda võib kõike, meeldiv 
teenindus! Tel 5616 5761

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

• Ära anda 2 madratsit 80x200 cm. Tel 
5692 1940

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

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

• Seoses korteri müügiga müün odavalt 
üht-teist mööblit. Tel 5397 4001

• Müüa hauapinke ja elupuu istikuid. 
Tel 5566 3501

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

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

• Määri Mõis OÜ müüb eestimaist 
looduslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. Veo-
võimalus. Tel 505 3340 või 525 9239

• Odav sõnnik. Ära anda kassipojad. 
Tel 5638 4602

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

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

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%

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

PEOTELGI 
RENT 

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

KÜTTEPUUD

• 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 kuivad küttepuud, 15 rm. Hind 
35€/rm, asuvad kuuris. Tel 5664 4292

• 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

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999
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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 7717SEENIORTUGI 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

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

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

Tänan!

Kuuluta
portaalis

kuulutused.kuulutaja.ee

Annemäe aiand müüb 
amplitaimi ja teisi 

suvelilli! 
Iga päev 9-18, muul ajal 

kokkuleppel.
Müüa kurgi- ja 
maasikataimi

Tel 506 9685, 
5648 7435

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

TÜHJENDUSMÜÜK! 
Uued ja vähe kasutatud riided

Allahindlus 50%-70%
Kauplus SELENA 

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

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

• 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 

• Võhu Saekaater müüd kuuse-, män-
ni- ja kaseplanku. Olemas ka muud 
saematerjali. Tel 510 5716

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis:

Kuivatatud saematerjali
Servamata lauda

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

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

• 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 rapsiseemet „Fenya“. Tel 
521 3382

• Müüa mesilasperesid. Tel 5199 7338

• 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 aretusküülikud (hiid). Tel 
5878 2304

• Võtan ajutiselt hooldada koera/kassi 
Lembitu tn. Tel 5846 4798

• Müüa soojustatud koeramaja, ma-
gamisruum ja esik eraldatud. Hind 
soodne. Tel 505 1430

• 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

• Anname ära konte lemmikloo-
madele. Tel 501 0270, Hulja

•  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

kl 17 uksed, avatud puhvet 
kl 18 kerged tantsud : 3 bändi
kl 22 rajud tantsud : 3 bändi
kl 02 öötantsud : 1 bänd (kõigile tasuta)

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

• 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. 
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NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00

Petersell kg 8,00

Salat kg 4,00

Tippsibul kg 2,00

Porgand kg 0,80

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Kurk, väike (Poola) kg 2,00

Kurk, väike (Eesti) kg 5,00

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,00 2,50

Kurk, poolpikk (Eesti) kg 3,50

Maasikas (Kreeka) kg 4,00 5,00

Maasikas (Eesti) kg 16,00

Murelid (Türgi) kg 13,00 15,00

Kultuurmustikad 
(Kreeka)

kg 13,00 14,00

Vaarikad (Türgi) kg 20,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,30 2,50

Rabarber kg 3,50

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!

REEDEL ja LAUPÄEVAL taas turul 
Läti roosid, püsikud ja suvelilled!

LAUPÄEVAL, 19. mail turul Peipsi kala müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 17.mail 2018

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

Huvi mehe kvaliteetse 
muusika ja ägedate sõude vas-
tu pole senini raugenud, see-
gi kord oli kohal praktiliselt 
täismaja.

Millega vaikselt kuueküm-
nele lähenev „veteranrokkar“ 
Bryan Adams eelkõige võlub? 
Eks ikka lihtsa ja ausa rokki-
misega – ülekantud mõttes 
võiks tema kohta öelda rokk- 
muusika Bruce Springsteen.

Endiselt nooruslikus 
vormis

Seekord tuli Adams Tal-
linna oma üldarvult juba 
üheksateistkümnenda maail-
matuuri raames, mis kannab 
võimukat nime The Ultimate 
Tour. Kusagil veerandtunni-

se hilinemisega alanud kont-
serdi alguses lubas ta laval olla 
kahe tunni jagu ja pidas sõna. 
Kusjuures sõu kunstlikku ve-
nitamist polnud – kogu mees-
kond tegi tööd pühendunult 
ja hingega, uskumatu ener-
giaga algusest lõpuni.

Mingit lavalist atribuutikat 
või multimeedia sigri-mig-
ri Bryan Adamsi kontserdilt 
otsida pole mõtet, muusika 
kõneleb enda eest. Tõsi küll, 
suur videoekraan sõud siiski 
mingil määral toetas, tõi eri-
nevad visuaalid ja mõnel pu-
hul laulutekstidki täiendavalt 
välja.

„Alguses arvasin, et ei viitsi 
tema kontserdile minna, kuid 
mõtlesin ümber ja ei kahetse. 

Depressiooni ja suitsiidi en-
netamise projektide hulgas 
valmiv lühimängufilm „Välja-
pääs“ vajab ühisrahastusplat-
vormis Hooandja toetajate 
abi.

Filmi peaosades mängivad 
noored tele- ja teatrinäod, 
näitlejatudengid Tartu Üli-
kooli Viljandi Kultuuriaka-
deemiast: Kristjan Poom, 
Stefan Hein ja Henessi Sch-
midt ühes oma ala professio-
naali Volli Käroga. Tootja-
teks on Balti Filmi- ja Mee-
diakooli filmiloojad: filmi- ja 
telemaastiku tulevik.

Linateos räägib 27aastasest 
Villemist, kes läheb pärast 
suhtest lahkumist enesehä-
vituslikule teele, mis tõm-
bab kaasa kõik ümberolijad. 
Noormees kutsub teekonnale 
oma sõbra Aaroldi (29). Vil-
lemi teadmata on Aarold äsja 
vabastatud psühhiaatriaklii-

Stseen filmist.
Foto: erakogu

Lühimängufi lm kogub hoogu

nikust, kuid enda  muredest 
hoolimata soovib oma sõpra 
aidata.

Õhtu jooksul satuvad noor-
mehed eakate maleõhtule, 

mis toimub vana mõisa bal-
lisaalis. Villemit kõnetab va-
nem härra, kellega vesteldes 
mõistab Villem, et tema sõber 
Aarold võitleb probleemi-

ga, mis langetab tema mure 
„pseudoprobleemi“ tasemele.

Filmiprojekt sai alguse an-
tud aasta hakul kuueliikmeli-
sest meeskonnast ja praegu-
seks hetkeks on liikmete arv 
neljakordistunud.

Aprillis toimus esimene 
seitsmepäevane võtteperiood, 
mille käigus sai salvestatud 
nii visuaalselt kui ka sisuliselt 
kütkestavat materjali.

Ressursside nappuse tõttu 
on aga üks kolmandik filmist 
veel üles võtmata. Nüüd ko-
gutaksegi ühisrahastusplat-
vormis Hooandja lisarahas-
tust, et projekt lõpule viia. 
Filmimeeskonna “Väljapääs” 
meeskond kutsub inime-
si projektiga liituma: www.
hooandja.ee/projekt/luhi-
mangufilm-valjapaas.

Kuulutaja

Reportaaž: Bryan Adams 
näitas taas klassi
Mai alul Saku Suurhallis kontserti andnud Ka-
nada laulja-laulukirjutaja ja kitarrist Bryan 
Adams on Eestit regulaarselt külastanud, nüüd-
seks kokku vähemalt viiel korral. 

Ülo Külm

Rokkis igati ausalt ja korra-
likult. „Summer Of ´69“ tõi 
peaaegu külmavärinad ihule!“ 
tunnistas neljakümnendates 
rokifänn.

„Äge, äge, äge! Aga heli oli 
kehv, tõmbas üldist fiilingut 
maha!“ poldud taaskord rahul 
Saku Suurhalli kontserdi heli-
pildiga.

Peotäis värskeid 
lugusid

Kontserti repertuaari kuu-
lus kakskümmend kuus lugu. 
Esitamisele ei tulnud mitte 
ainult vana kuld, need kõigi-
le teada superhitid, vaid pä-
ris jõuliselt reklaamis ta oma 
uusimat stuudioalbumit „Get 
Up“. Näiteks algatuseks kõlas 
sealt „One Night Love Affair“, 
mis selgelt tõestab, et Adamsi 
sulg pole sugugi roostes.

Kontserdi muusikalised 
tipphetked? Võiks ju arva-
ta, et megahitid „Everything 
I Do (I Do It For You)“ või 
musketäride laul „All For 

One“, kuid ei, need on lõpp-
kokkuvõttes liialt ära leier-
datud, esialgse võlu peaaegu 
minetanud. Ütleks pigem, et 
imekaunis lembelaul „Hea-
ven“, mis vaat et paljudele 
meestelegi härduspisara silma 
tõi.

Muide, Adams suutis paaril 
korral suhteliselt edukalt sel-
legagi hakkama saada, et pani 
oma keskealise publiku – 30+, 
40+ ja 50+ peamiselt – kaasa 
laulma. Muidugi eestlaslikult 
tagasihoidlikult, mitte eriti 
valjul häälel ja laulusõnugi ei 
teadnud enamik kuigi hästi 
peast.

Mille eest tuleks aga 
Adamsit nahutada? Ei tei-
nud ära ühte oma aegumatu-
test superhittidest „Thoug-
ht I´d Died And Gone To 
Heaven“ – milline armastust 
ülistav sõnum, milline võrra-
tu meloodia.

Sõud toetas suur videoekraan - tõi 
erinevad visuaalid ja mõnel puhul 
laulutekstidki täiendavalt välja.

Foto: Tarmo Rammo
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VIIMANE VÕLLAMEES
 Lavastaja Üllar Saaremäe, osades Raivo E. Tamm (külalisena), Margus Grosnõi,

Jaune Kimmel, Madis Mäeorg, Tiina Mälberg, Eduard Salmistu, Toomas
Suuman, Tarvo Sõmer, Tarmo Tagamets, Velvo Väli, Imre Õunapuu

7.–27. juunini 2018
Loodi kuiva�s Tapa-Loobu ris�s Lääne-Virumaal

VABA AEG

KUHU MINNA
Rakvere Kultuurisündmused
25. aprill-20. mai Rünno Lahesoo bal-
letiteemaline fotonäitus „Teekond“ 
Art Cafés
18. mai kell 18 kooristuudio So-La-Re 
kevadkontsert Rakvere Rohuaia Las-
teaias
18. mai kell 18 Rakvere Muusikakooli 
õpetajate kontsert Rakvere Gümnaa-
siumi saalis

19. mai kell 18 Muuseumiöö Rehbin-
deri majas
21.-27. mai Rakvere Rohenädal
22. mai kell 15 Heino Elleri Muusika-
kooli infopäev Rakvere Rahvamajas
23. mai kell 21 EV100 kontsert: Eesti 
Pillifond, Rakvere Linnavalitsuse val-
ges saalis
24. mai kell 20 Comedy Estonia esit-
leb: Sander Õigus „Kolmandas isikus“, 

Rakvere Teatri suures saalis
25. mai kell 14 Virumaa seeniortant-
supidu Rakvere Teatri hoovil
25. mai kell 18 Rajaotsa Muusikakooli 
kontsert Rakvere Rahvamajas
26. mai kell 22 Jazzukohvik: Redel 
Ruudus & Mirjam Kivisild, Rakvere 
Teatrikohvikus
29. mai kell 19 muusikaviktoriin Rak-
vere Teatrikohvikus
31. mai kell 10 Laulukaruselli Lää-
ne-Virumaa maakondlik eelvoor Rak-
vere Rahvamajas

Rakvere Rohenädala sündmused
21.-27. mai toimub Rakveres keskkon-
nateemaline sündmuste sari Rakvere 
Rohenädal.
3.-30. mai fotonäitus „Urban dogs” 
Lääne-Viru Keskraamatukogus, foto-
graaf Meeli Küttim portreteerib koeri 
igapäevase linnamaastiku keskel
21. mai-1. juuni keskkonnateemaliste 
raamatute väljapanek Lääne-Viru 
Keskraamatukogus
21. mai-15. juuni laste joonistusvõist-
luse „Minu roheline jalajälg“, pildid 
tuua linnavalitsuse infolauda 11. 
maiks, joonistusvõistlust toetab au-
hindadega Kristallkotkas OÜ, MTÜ 
Virumaa Mahetootjad
21.-27. mail on Rakveres huvilistele 
avatud kolm avastusrada, mis on ise-
seisvalt nutiseadmega läbitavad. Avas-
tusrajad sobivad kõigile huvilistele ja 
koolilastele. Nooremad lapsed saavad 
avastusradu külastada koos täiskasva-
nuga. Avastusraja seiklus algab siin: 
https://keskkonnaharidus.avastusra-
da.ee/et?k=lahemaa-rahvuspargi-kes-
kus#c5
22.-26. mai iga päev kell 12 Rehbinderi 
maja külastus ja giidiga ekskursioon 
näitusele „Kuidas toita ära 9,5 miljar-
dit inimest?“, rohenädala sooduspilet 3 
eurot
E 21.mai Rohelise teekonna päev – üks 
päev liigume ilma autota ja registreeri-
me enda autovaba teekonna pikkuse! 
Rohelised aksessuaarid. Osalejate va-
hel loositakse välja auhinnad
E 21. mai „Mulle meeldib roheline” 
ehk roheliste aksessuaaride ja riietuse 
päev. Üleskutse asutustele ja organi-

satsioonidele, et riietuda rohelisse ja 
postitada foto Facebooki Rohenädala 
postituse alla
E 21. mai laste keskkonnateemaline 
filmiprogramm Rakvere Teatrikinos. 
Hommikune filmiprogramm lasteae-
dadele ja koolidele koos tutvustava sis-
sejuhatusega. Seansil näidatakse laste-
saate „Prügihunt ja Superjänes“ kahte 
osa: „Prügiauto ja jäätmejaam” ja „Kil-
lerkoti kuningriik”. Info ja registreeri-
mine: katrin.pollu@rakvere.ee
E 21. mai õhtune keskkonnateemaline 
filmiprogramm Rakvere Teatrikinos. 
Dokumentaalfilm „Moest väljas“ algab 
kell 19. Seanss on kõigile tasuta. Rohe-
nädala filmiprogramm toetab kesk-
konnasõbralikku ja mõistlikku tarbi-
mist. Teatrikino kohvik suletud
E 21. mai tammiku retk, kogunemine 
kell 19 mälestussamba „Okaskroon“ 
juures. Eelregistreerimine kuni 21. 
mai kell 12 e-posti aadressil kerli.
koue@keskkonnaamet.ee
T 22. mai Rohelise Rakvere Päev – 
kell 14 ekskursioon Targas Majas, 
Mihkel Juhkami, kell 15 seminar „Väi-
kesed kogukonnad suure maailma sees 
– Rakvere”. Sündmuse korraldab 
Arengukoostöö Ümarlaud. Osalemine 
on tasuta, kuid vajalik on registreeri-
mine lingil https://goo.gl/forms/
XWMWiNVes6a3Thvn2
T 22. mai töötuba „Vanad saapasääred 
ja nahktagid moodsateks eheteks“ 
Rakvere Loovuskeskuses. Töötoa al-
gus kell 17. Osalustasu 10 eurot. Info 
ja registreerimine www.loovuskooli-
tus.ee
K 23. mai Rohuaia keskkonnalaat Ro-
huaia lasteaias kell 16.30-18.30
K 23. mai ekskursioonid teemaparki-
desse: Rakvere veetöötlusjaam, Rak-
vere reoveepuhasti, Lääne-Viru jäät-
mekeskus. Registreerumine kerli.
koue@keskkonnaamet.ee
N 24. mai Eesti Geoloogiateenistuse 
avastusretk „Millest kõnelevad kivid“ 
algusega kell 10. Kogunemine Rakve-
re linnuse sissepääsu juures. Retkele 
on oodatud kõik huvilised. Retke pik-
kuseks on 1 tund ja 30 min. Osalemine 
on tasuta, kuid vajalik on registreeri-
mine katrin.pollu@rakvere.ee

N 24. mai kell 12 Eesti Ukrainlaste 
Kongressi ja Rakvere Linnavalitsuse 
ühine puuistutamine Eesti Vabariigi 
100. sünnipäeva puhul. Kontakt Vira 
Konõk vira.konyk@gmail.com
N 24. mai kell 13 Rakvere Rohenädala 
rahvusvaheline konverents. Esimene 
Talanoa dialoog riigi, kohalike oma-
valitsuste ja kodanike vahel. Euroopa 
Regioonide Komitee kohalik sündmus 
„Ülemaailmne linnapeade kliima- ja 
energiapakt – räägime Euroopa tulevi-
kust“, mis toimub Euroopa Säästliku 
Energia nädala raames energiapäevana 
„Puhtale energiaallikale üleminek“. 
Üritus on tasuta, kuid vajab eelnevat 
registreerimist. Peakorraldaja Andres 
Jaadla e-post andres.jaadla@gmail.
com ja telefon 5203987
N 24. mai Rakvere Rohenädala taaska-
sutus- ja ökolaat Rakvere Keskväljakul 
kell 18 kuni 20. Taaskasutusmaterjali-
dest meisterdatud tooted, ökotooted, 
talutooted, Rakvere O.T.T. Esinevad 
linna kultuurikollektiivid ja Silver 
Sepp. Kontsertpaigas on lavaks Silver 
Seppa sisemaapurjekas, mis on neljal 
rattal liikuv lava 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 keskkonnateemalise kir-
jandusvõistluse „Minu pere roheline 
jalajälg“ lõppüritus parimatele osaleja-
tele Rakvere Teatris
R 25. mai õuestöötamise päev 
(õuesõppe päev koolidel ja lasteaeda-
del)
R 25. mai öine nahkhiireretk. Algus 
kell 21.30 Rakvere rahvamaja keldri-
saalis. Sissejuhatava loengu „Nahkhii-
red Rakveres ja mujal Eestis“ peab ja 
retke looduses juhib vabakutseline 
loodusteadlane, nahkhiirte jt väikeloo-
made uurija Matti Masing. Osalemine 
tasuta
L 26. mai varahommikune linnulaulu-
retk. Algus kell 6. Kohtumispaik on 
Kastani puiestee tiigiäärsel rohealal 
tammede all. Sealt liigutakse edasi 
tammikusse ja vallimäele. Retkejuht 
Peeter Hussar

L 26. mai ülelinnaline hoovimüükide 
päev. Kutsume kõiki osalema. Ooda-
tud on nii eraisikud, organisatsioonid 
kui ka ettevõtted. Osalemissoovist an-
na teada 13. maiks aadressil kultuuri-
keskus@rakvere.ee
L 26. mai koerte ja koeraomanike 
matk „Puhas ring, puhas king“. Kogu-
nemine kell 15 Kirikupargis ning vii-
mane kontrollpunkt asub Rahvaaias. 
Orienteerumise kestvus kolm tundi. 
Lisainfo villu.valdmaa@gmail.com
L 26. mai keskkonnakuu matk Lää-
ne-Virumaal. Juhendatud matk on 
kõigile osalejatele tasuta. Buss väljub 
AQVA Veekeskuse parklast kell 9. Re-
gistreerumine kerli.koue@keskkon-
naamet.ee
P 27. mai rahvaaia piknik. Linnarah-
vas on oodatud piknikule kell 12. Võta 
kaasa piknikukorv ja -tekk ning rõõ-
mus meel! Halva ilma korral toimub 
sündmus Rakvere rahvamajas

Lääne-Virumaa Spordiveteranide 
Koondis
19. mail kell 10 Kadrinas seenioride 
meistrivõistlus koroonas. Info Hillar 
Elva
22. mail kell 18 Sõmerul seenioride 
meistrivõistlus petankis. Info ja reg 
527013

Biore
18. mai kaaniteraapia – V. Kudrjavtse-
vi vastuvõtt
24. mai tervisliku seisundi test – Eve 
Heinmetsa vastuvõtt
22. ja 29. mai nõelravi – Arina Grigor-
jani vastuvõtt
Info ja reg 501 7960, www.biore.ee
Laada 5, Rakveres

 O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot, kella 23ni sissepääs tasu-
ta!
18. mai reedene tantsupalavik DJ Al-
var Orula
19. mai retrodisco DJ Margus Teetsov 
(HIT FM)
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14. juulil Lääne-Viru-
maal Venevere seltsima-
jas kaikuv Pandivere 
Muusikafestival Suve- 
kräu 2018 on seitsme esi-
nejaga päris pika festiva-
liõhtu mõõtu ja tõmbab 
ka kõige karumal külas-
tajal tantsujalad kõhu 
alt välja.

Risto Kukk

Leæther Strip on Taani 
elektroonilise muusika artisti 
Claus Larseni sooloprojekt. 
Ta alustas 1988. aastal, sõlmi-
des lepingu legendaarse Saksa 
plaadifirmaga Zoth Ommog, 
misjärel hakkas kiiresti kuul-
sust ja fänne koguma, olles 
üks põnevamaid esile kerki-
nud elektroonilise muusika 
esitajaid 90ndate alul.

Pärast ülimalt eduka „Japa-
nese Bodies“ 12” ilmumist 
avaldatud debüütalbum „The 
Pleasure of Penetration“ 
(1990) muutus koheselt klas-
sikuks oma karmis tempos 
rütmihooga ja agressiivse 
elektroonilise stiiliga ning  
moonutatud vokaaliga, mis 
kujunes sellest hetkest bändi-
le omaseks stiiliks, mida on 
sageli nimetatud ka Leæther 
Strip-i kaubamärgiks.

Järgnevad albumid ja mak-
sisinglid võimaldasid Leæther 
Strip-il vallutada sadade tu-
handete tumedakoelisema 
elektroonilise tantsumuusika 
fännide südamed üle kogu 
maailma ja saada kultusliku 
plaadifirma Zoth Ommog 
tippbändiks. Järgnevad kaua-
mängivad „Solitary Confine-
ment“ (1992) ja „Underneath 
The Laughter“ (1993) aitasid 

Kättemaks on jama
Kinodesse jõudnud „Deadpool 2“ lammutab juppideks 

laiali superkangelaste elust jutustavate filmide tüüpilise 
ülesehituse.

2016. aastal said maailma kinosõbrad tuttavaks Marveli 
universumi (kuhu kuuluvad Ämblikmees, Raudmees, 
X-mehed jt) kõige omapärasema antikangelase Deadpooliga 
(fotol). Olnuna varasemas elus palgasõdur, sai temast eks-
perimentide tulemusel surma külvav ja teravmeelitsev üli-
inimene. Uues filmis on Deadpool endiselt vaimukas, 
irooniline, põikpäine ja praktiliselt surematu. Teda mängib 
Ryan Reynolds.

Deadpooli tabab perekondlik tragöödia, mis röövib talt 
elu mõtte. Kuulnud healt sõbralt, et valu annab meile teada, 
kes me tõeliselt oleme, jõuab ta lõpuks sinnamaale, et võtab 
vastu X-meeste kutse ja liitub nendega, et eluga kuidagi 
edasi minna. Tegeledes ühe mutantnooruki kriisiga, tekib 
Deadpoolil soov seda noorukit kaitsta. Ja kui nooruki elu 
asub ähvardama tulevikust saabunud supersõdalane Cable, 
paneb Deadpool kaasmutantidest kokku kaitsemeeskonna.

Siiski ei liigu filmi sündmustik ettearvatavat rada. Ees 
ootab mõnigi pööre ja pisut ootamatult jõutakse välja selle-
ni, et ole sa kasvõi ülivõimetega superkangelane, leidub pal-
ju head just tavalises, ebatäiuslikus elus. Läbivaks alatee-
maks on filmis kättemaks – tegelased leiavad end eri võima-
luste tõmbetuules, kus neid ähvardab oht kättemaksu va-
lides muutuda ise nendesarnasteks, kellele nad võiksid kätte 
maksta.

Reynolds on näitlejana meisterlikult „kadunud“ super-
kangelase kombinesooni ja kui tal seda parasjagu üll pole, 
on ta praktiliselt äratundmatu paksu grimmikihi all. Reyn-
oldsit nägi oma pärisnäoga alles lõputiitrite vahel olevates 
vahepalades (soovitan mitte kiirustada saalist lahkumisega). 
See lõpuilmumine andis näitleja rollile juurde lisaaktsendi, 
sest meenusid Reynoldsi varasemad osatäitmised ning muu-
tus arusaadavamaks, kui ägedalt on ta oma tegelast kehasta-
nud.

Tõnu Lilleorg

Suvekräu peaesineja on 
elektrolegend Leæther Strip

Leæther Strip on Taani 
elektroonilise muusika artisti 

Claus Larseni sooloprojekt.
Foto: erakogu

Claus Larsenil kinnitada oma 
positsiooni muusikamaasti-
kul ja saavutada tippmüügi-
numbrid nii Euroopa kui 
Ameerika elektroonilise 
muusika turul.

Meenutades küll seda jõu-
list ängi, mida on kuulda ka 
teiste elektroonilise muusika 
bändide puhul nagu Front 
242, Skinny Puppy või isegi 
Nine Inch Nails, saavutas 
Leæther Strip kiiresti eristu-
valt kõrge maine ja kandepin-
na oma lugude sügavama sõ-
numi ja tähendusega ning vä-
ga isikliku intensiivse muusi-
kaga, mille lüürikal on vahel 
emotsionaalne ja mõnikord 
ka poliitiline dimensioon.

Kõik need aastad on 
Leæther Strip inspireerinud 
noori bände ja ka praegu on 
tegemist oma žanri bändidest 
ühe produktiivseima ja tihe-
daima esinemisgraafikuga, ol-
les suurte publikurohkete 
suurfestivalide peaesineja või 
üks tõmbenumbritest. See-
tõttu oli eriti hea meel 
Leæther Strip välja kuulutada 
peaesinejana meie oma väik-
sel Venevere laval. Leæther 
Strip-i kontserdid on ener-
geetilised ja kaasahaaravad. 
Seda lihtsalt peab kogema!

Clausil on ka teisi põnevaid 
projekte, nagu Am Tierpark, 
Mirland/Larsen, The Stric-

ken ja Klutæ.
Teine tuntum Veneveres 

üles astuv bänd on tempera-
mentne Hispaania elektroin-
dustriaali raskesuurtükk Lar-
va. Samuti suurt fännibaasi 
omav Randolph’s Grin (USA/
Austria) on suurepärane nais-
vokaaliga elektroonilise muu-
sika eri stiile ühendav duo. 
Eestisse jõuavad nad esma-
kordselt oma tänavuse Eu-
roopa tuuri raames. Aus Te-
ars (Soome) on 2013. aastal 
alguse saanud hoogsat 
synth-punki / minimal wave 
esitav duo.

Öiste tantsude mooduli si-
sustab Eesti tuntuima heliar-
hitekti ja ERMi uues hoones 
maailma suurima kõrgtehno-
loogilise heliinstallatsiooni 
projekteerinud Taavi Tulevi 
kõige rajum projekt HAPE.

Kaks esinejat on veel välja 
hüüdmata, kuid põnevaid ja 
isegi ehk ootamatuid üllatusi 
on ka nende hulgas. Lisainfot 
leiad festivali näoraamatust ja 
kodulehelt pandiverefestival.
eu.

Pandivere Muusikafestival 
on vanamoodsate väärtustega 
modernne külapeo tüüpi bu-
tiikfestival. Formaadi säilimi-
se tagamiseks on maksimaal-
selt müügis ainult 300 piletit. 
Kes ees, see sees!

ARVUSTUS
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Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

EGESTEN TRANSPORT OÜ
otsib

Eesti-sisesele ja
Skandinaavia tööle

(SE-Oslo regulaarne liinitöö).
Info telefonil 5280869.

CE-kat. AUTOJUHTE

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

TAGAKAMBRI

KANGALAAT

18.-19. mail

21.-22. mail

ja

kaupluse A&E Kangad

Rakveres Koidula 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

KARDINAKANGAD 1-4 €/m
RÕIVAKANGAD 1-4 €/m

MÖÖBLIRIIDED 5 €/m
220 cm laiad VOODIPESUKANGAD 3 €/m

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

EGESTEN TRANSPORT OÜ
otsib meeskonda

LOGISTIKUID
(Eesti-sisesele ja Skandinaavia töödele)

• hea suhtlemis- ja läbirääkimisoskus

eesti, vene ja inglise keele oskus•

CV saata personal@egesten.ee;
info telefonil 5027811.
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