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PT Mikro – kolm aastakümmet IT-valdkonnas
PT Mikro OÜ, praegu tuntud 
kaubamärgiga ITshop ja vara-
semalt Mikromaailm, tähistab 
maikuus oma 30. sünnipäe-
va. Isalt pojale üle antud ette-
võte on kriisid vastu pidanud, 
pakkudes arvuti- ja kontori-
kaupu ning IT-teenuseid viies 
Eesti linnas, lisaks e-poes.

Katrin Uuspõld

Omaaegse Vinni majandi arvutis-
petsialist Peeter Trutsi lõi 1990. 
aastal väikefirma Exeval, mis oli 
üks esimesi IT-ettevõtteid Eestis. 
Kaks aastat hiljem asutas Trutsi PT 
Mikro ja jätkas Exevaliga alustatut: 
vahendas infotehnoloogiat, tegeles 
arvutite remondi ja hooldusega.

Firma tänane tegevjuht, Priidu 
Trutsi, oli tol ajal 11aastane ja mä-
letab, kuidas kodus perekeskis sai 
trükilinte mõõtu lõigata ja paken-
dada. „Ettevõtlust tol ajal väga ei 
olnud, kõrvalt sai palju näha vane-
mate pikki tööpäevi, sai nendega 
kontoris oldud. See oli põnev, õpe-
tas palju, andis teistsuguse maailma-
vaate, suhtumise, et ise tehes saab 
korraldada asjad nii, nagu nad sinu 
meelest võiksid olla. Käisime läbi ka 
suure sõpruskonnaga, tegime sporti, 
kõik, mida nägime, kandus ka edasi 
muudesse tegemistesse,“ rääkis Prii-
du Trutsi. 

Lapsepõlvest mäletab ta isegi 
öid, mil sai isa tööjuures arvuti taga 
istutud – siis oli arvuti vaba ja sai 
kasutada. Tasapisi tekkisid ka koju 
tehnikavidinaid, telekamängud, 
esimesed arvutid. „Eks sealt tekkis 
tehnikahuvi, nooruspõlves sai ka 
mudeleid kokku pandud, patareide-
ga vooluringe tehtud,“ rääkis Priidu 
Trutsi.

Ka praegu, kui midagi uut tehni-
kamaailmas ilmub, siis tahab ta selle 
järgi proovida. „IT-d ma koolis õppi-
nud ei ole, kõik on enda huvist ja ise 
õpitud,“ ütles Priidu Trutsi, kes on 
lõpetanud Rakvere Reaalgümnaa-
siumis majanduskallakuga klassi ja 
õppinud Tallinna Tehnikaülikoolis 
tootearendust, mille vahetas poole 
pealt ärijuhtimise vastu. Juba õpin-
gute ajal tegutses ta PT Mikro Tal-
linna osakonnas tootejuhina, hiljem 
ostujuhina. Üheksa aasta eest võttis 
ta aga isa Peetrilt ettevõtte juhtimi-
se üle. Küll suheldakse omavahel 
äriasjus pea igapäevaselt, arutatakse 
suuremaid arendusi ja arengusuundi. 
Peeter Trutsi on ettevõttes praegu 
vastutamas turunduse ja e-kauban-
duse eest, samuti tegeleb sisseostuga 
Euroopast, Hiinast, USAst.

„Mind rõõmustab, et masu sai üle 
elatud ja praegu on kõik stabiilne. 
Viimased kümme aastat on minu 
panus olnud väike, juhtimise olen 
üle andnud,“ ütles Peeter Trutsi. Ta 
nentis, et paljud nendega samal ajal 
ja samas valdkonnas alustajad on 
tänaseks oma tegevuse lõpetanud. 
„Ainult Ordi on veel alles,“ täpsustas 
Peeter Trutsi. 

Mis on aga püsimajäämise ja edu 
saladus? Peeter Trutsi arvab, et kui 
ta ettevõttega nullist ja ilma lisa-
kapitalita alustas, siis olid tal head 
õpetajad. „Kasuks tuli ka eelnev 
kogemus pangatööst. Ja hea kollek-
tiiv, meil on Rakveres väga palju 
staažikaid töötajaid,“ nimetas Peeter 
Trutsi.

Kriisides püsima jäädud
Pikka aega teati ettevõtet Mikro-
maailma kaubamärgi järgi, aga ühel 

hetkel muudeti bränd võõrkeelseks 
ITshopiks, kuna oli plaan minna 
äriga ka üle piiri. „Aga see jäi 2008-
2009 kriisiaga, mis tõmbas plaanide-
le kriipsu,“ nentis Priidu Trutsi.

Kõige raskem aeg ettevõttes oligi 
2008-2009, kui ka PT Mikro kaotas 
osa personalist ja poodidest. „Järg-
nevad kriisid on meie jaoks oluliselt 
lihtsamalt läinud. Viimased kolm 
aastat on olnud kaootilised, erinevad 
piirangud tuli kiiresti töökorraldusse 
sisse viia ja korrektuure teha. Covi-
di-aastad on olnud meile üsna edu-
kad, sest oli koduõpe, kodukontor, 
kaugtöö, mis nõudis tehnikavidinaid, 
tarbimine suurenes, samas kaubatar-
ned vähenesid, ei tulnud toodangut 
peale nii palju kui nõudlust oli, see-
tõttu kasvasid hinnad. Oleks võinud 
veelgi rohkem müüa kui oleks olnud 
kaupa,“ rääkis Priidu Trutsi.

Kui rääkida enim müüdavamatest 
toodetest, siis klassikaliste IT-too-
dete kõrval on Trutsi sõnul vii-
mastel aastatel oluliselt müügimaht 
tõusnud arvutimängudeks mõeldud 
laua- ja sülearvutite ning mänguri-
tele mõeldud lisaseadmete osas, mil-
le vastu tekkis suurem huvi pandee-
mia ajal, kui inimesed olid rohkem 
kodus. 

Kõik arvutitest
Täna on ITshopi kauplusi Eestis 
viis, lisaks Rakverele, kus kõik algu-
se sai, ka Tallinnas, Jõhvis, Pärnus 
ja Viljandis, lisaks e-pood, riigi-
hangete osakond ja järelteenindus. 
Meeskond on 24liikmeline – olu-
liselt väiksem kui tippaegadel, kui 
töötajaid oli ligi 80. „Aga tööolud on 
oluliselt efektiivsemaks muutunud 
kui võrrelda tööd online´is ja telefo-
ni-faksi abil,“ märkis Priidu Trutsi.

Tulevikku vaadates jätkatakse 
laias laastus valitud teed: IT-tehnika 
müük nii ettevõtetele kui eraisiku-
tele, kontoritarbed, kontorisead-
med ja büroomööbel, käsitöötarbed 
eraisikule ja IT-teenused arvutipargi 
halduse, seadmete parandamise ja 
seadistamise näol. Ettevõtte kõige 
uuem suund on alates 2019. aastast 
finantsteenuste pakkumine nii kapi-
talirendi kui kasutusrendi näol.

„Turul oli piisavalt nõudlust. Põ-

hilise mahu annab riigisektor, valla-
valitsused, ülikoolid, riigikantseleini 
välja. Aga ka juriidilised isikud, kel 
on soov hoida oma vahendeid põhi-
tegevuseks või ettevõtte arendami-
seks, kasutavad võimalust seadmeid 
rentida,“ selgitas Priidu Trutsi.

PT Mikro baseerub laial tarnija-
tebaasil, esindab Eestis teatud kau-
bamärke, mida ise maale toob ja 
müüb. „Püüame olla klientidele füü-
siliselt lähedal ja alati kättesaadavad. 
Pakume järelteenindust, meie tehni-
kud saavad kohapeal klienti aidata,“ 
selgitas Trutsi. „E-pood on olnud 
15 aastat ja algselt oli see selleks, et 
klient leiaks infot toodete ja hindade 
kohta ja tuleks siis kohapeale ostma. 
Viis aastat tagasi andis e-pood aga 
sama suure käibe kui väiksem pood, 
nüüd annab ühe keskmise poe käibe. 
Arendame pidavalt edasi, sest see on 
tulevikusuund.“

Samuti toodetakse ise jätkuvalt 
lauaarvuteid. Küll on lõpetatud 
PrismaBooki-nimeliste sülearvutite 
tootmine – mõned eksemplarid on 
hoiul, et kunagi muuseumisse välja 
panna. 

Pöörane tehnoloogia areng
Tehnoloogia on kolme aastaküm-
nega arenenud meeletult. „Meil 
on praegu taskus telefonid, mis on 
võimsamad, kui algusaegadel olid 
arvutid. 30 aastat tagasi oli tehno-
loogia priviligeeritud ala – vähesed 
said seda endale lubada ja oskasid 
sellega midagi teha. Tänapäeval on 
arvutid laiatarbekaup, nn „arvutid“ 
on kõikjal meie ümber. Ja see vald-
kond areneb pidevalt edasi. Kümne 
aasta pärast vaatame tagasi tänasele 
tehnikale ja näeme kui palju on see 
taas muutunud,“ rääkis Priidu Trut-
si.

Ta usub, et lähitulevik on kõik-
võimalike pilveteenuste päralt. „Pil-
did, mängud, programmid – kasu-
tame ressurssi, mis ei ole füüsiliselt 
meie läheduses ja tarbime teenuseid, 
mis ei ole meie seadmetes,“ rääkis 
Priidu Trutsi.

Talle endale on praegu suurt huvi 
pakkumas nutikodulahendused. „See 
on olnud väga põnev. Standardeid on 
hetkel liiga palju, erinevate tootjate 

seadmed ei ühildu omavahel. Häda 
on see, et igal lahendusel on oma 
aplikatsioon, mida rohkem seadmeid 
kodus, seda rohkem aplikatsioone 
nende juhtimiseks on sul telefonis. 
See valdkond vajab standardiseeri-
mist, et muutuks tarbijale lihtsamaks. 
Nutikodulahendused on kindlasti 
lähitulevikus suurenemas, et näha 
kodust olukorda ühtses süsteemis ja 
kaugelt jälgituna. Samamoodi juhtida 
kodust tehnikat, kliima- ja küttesead-
meid,“ kirjeldas Trutsi.

Ta on täheldanud, et uued tehno-
loogiad on algul tavatarbijale kee-
rulised ja see hirmutab. „Aga ajaga 
nad standardiseeruvad, muutuvad 
kasutajasõbralikumaks ja siis on nad 
valmis massidesse minema. Aga loo-
mulikult, iga uus asi hirmutab inime-
si. Kui praegu tuleb Windows 10-le 
peale Windows 11, siis näen palju 
inimesi, kes seda ei soovi, aga üks 
hetk on see paratamatu, tuleb ümber 
harjuda,“ nentis Priidu Trutsi.

Tehnikahuvilised lapsed
Nii nagu kunagi ise lapsena sai va-
nemate töö juures oldud, käivad 
täna Priidu Trutsi oma lapsed hea 
meelega tema kontoris. „Uudista-
vad, aitavad lihtsamaid töid teha. 
Eks ole näha, kas neil huvi jääb. 
Võrreldes minu noorusega on maa-
ilm praegu väga lahti, mina ei pane 
kätt ette, kui nad ka midagi muud 
soovivad teha või kuskil mujal olla,“ 
ütles Priidu Trutsi.

Oma laste tehnikatarbimisele ta-
sakaaluks pakub ta võimalikult palju 
alternatiivseid tegevusi, et vähen-
dada aega, mil nad on ekraani taga. 
„Aga vanema, 13aastase poja pealt 
näen, et nad oskavad seadet kasuta-
da ka muude oskuste arendamiseks. 
Kuna talle meeldib joonistada, ost-
sime digitaalse joonistuslaua ja see 
on põhiline asi, mida ta arvutis teeb. 
Ja koolis käib õppetöö päris palju 
läbi arvuti, presentatsioonid, rüh-
matööd, ettekanded. Arvutis saab 
muud ka teha kui TikTokis olla või 
mängida. Igal ajastul on omad asjad, 
mida tarbitakse. Lihtsalt, et see väga 
olulist osa ajast ära ei võtaks, püüa-
me leida ühiseid aktiivseid tegevusi 
õues,“ selgitas Priidu Trutsi.

Töötajate suvepäevad 2021 Prangli saarel. Fotod: Priidu Trutsi kogust

PT Mikro asutaja Peeter Trutsi aastal 2003 oma kontoris. PT Mikro praegune tegevjuht Priidu Trutsi. 
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Sel kevadel istutati Rakvere linnametsa mitutuhat puud

R akvere linnametsniku üles-
andeid täitev Taavi Saar rää-
kis, et tänavu talvel sai palju 

kooreüraski kahjustatud puitu lin-
nametsast välja raiutud ning kevadel 
on ka kuuski, mände, kaski ja isegi 
mõningaid sangleppasid asemele is-
tutatud. „Oma paar-kolmtuhat uut 
puukest on saanud sel kevadel istu-
tatud,“ märkis Taavi Saar. 

Istutajate seas leidub ka vabataht-
likke, kes hea meelega istikuid mul-
da sätivad. „Lasteaiarühmad oma 
vanematega, kooliklassid. Selleks 
kevadeks on istutamine ühel pool, 

ilmselt sügisel tuleb mõningaid puid 
juurde istutada nende asemel, kes 
kasvama ei läinud nii et sügisel leiab 
kindlasti võimaluse, kui keegi tahab 
kaasa lüüa,“ rääkis Taavi Saar.

Vabatahtlike istutajate seas olid 
sel nädalal ka Rakvere ametikooli 
kolmanda kursuse kivi- ja betooni-
konstruktisooni õpilased ja esimese 
kursuse puusepaõpilased, kes istuta-
sid linnametsa 600 kuusetaime. 

„Puid olen varem istutanud küll, 
aga mitte metsa. See oli hea koge-
mus. Samuti hakkab meie eriala ju 
puude istutamisest pihta – kui pole 

puid, pole materjali, kui pole ma-
terjali, pole millestki ehitada. See 
oli väike panus ühiskonnale tagasi,“ 
rääkis Raiko Kaasik, kelle eestveda-
misel ametikooli istutus teoks sai.

„Puudega on samasugune lugu kui 
inimestega – vanemaid ja põdura-
maid murravad haigused kergemini 
kui noori ja tugevaid. Linnametsad 
on vanad, mõned puistu osad on 
oma elu lõpusirgel, puud tahes-taht-
mata kuivavad ära, kukuvad pikali,“ 
selgitas Taavi Saar.

Linnametsast maha võetud ja väl-
ja võetud puud müüs linn oksjoni 

kaudu. „Oksjonil osalesid ettevõtted, 
kes seda toormeks kasutavad, palgid 
läksid saekaatrisse ja neist saavad 
tooted, küttepuu ilmselt graanuli-
vabrikusse,“ rääkis Taavi Saar linna-
metsa puude elu lõppjaamast. 

Lisaks uute puude istutamisele 
soodustatakse Saare sõnul linnamet-
sas ka looduslikku arengut. „Kui on 
hakanud kasvama mõni võõras puu-
liik, näiteks tamm, vaher, jalakas või 
saar, siis püüame ka neid elule aidata 
ja kasutada ära looduslikkust,“ selgi-
tas ta.

Katrin Uuspõld

Rakvere ametikooli ehitus-
puuseppade esmakursusla-
sed õppisid maikuus kaks nä-
dalat Taani ametikoolis katu-
sekonstruktsioonide valmista-
mist ning samal ajal omanda-
sid Taani õpilased teadmisi 
palkmajade ehitamisest siin-
ses ametikoolis. 

Katrin Uuspõld

Taanis Viborgi linnas asuva 
Mercanteci koolituskeskusega on 
Rakvere ametikool teinud koos-
tööd juba mõned aastad. Erialaõpe-
taja Raiko Kaasik käis selles Taani 
koolis varem töövarjuks ja leidis, et 
katusekonstruktsioonide ehitamise 
õpetamise tase on väga kõrge. Kuna 
sama kooli puusepa eriala õpilased 
käivad Rakvere ametikoolis palkma-
jade ehitamise aluseid õppimas, saigi 
Erasmus+ programmi abil õpiränne 
teoks. See oli ka esimene kord, kui 
Rakvere ametikoolis terve rühm sai 
minna korraga välisriiki õppima, ta-
valiselt käivad õppegrupist üksikud 
õpilased välisriigis praktikal.

„Eesmärk oli õppida katusekonst-
ruktsioonide ehitust, kuidas erine-
vaid sarikaid joonestada, mõõta ja 

reaalselt valmis teha. Õppisin ka ise 
väga palju juurde, sest Taani õpeta-
jad on väga kogenud puitkonstrukt-

sioonide valdkonnas, nad on ise ka 
sellel erialal töötanud ja neil on vas-
tus igale küsimusele,“ rääkis Raiko 

Kaasik.
Teooria ja praktika olid käsikäes, 

õpiti jooniseid tegema AutoCA-
Di programmis ning koos ehitati 
valmis ka katusekonstruktsioon, 
mis sisaldas erinevaid sarikalahen-
dusi. „Seda saaks kasutada ära näi-
teks prügimaja katuseks, kui seinad 
teha,“ pakkus Raiko Kaasik. 

„Õppisime palju meeskonnatööd, 
kõik aitasid üksteist, kui oli abi vaja, 
sai küsida. Saime harjutada joones-
tamist,“ rääkis Kevin Lepik, üks 
Taanis õppemooduli läbinutest.

Puusepaõpilane Margo Jagant tõi 
välja, et Taanis kasutati väga vähe 
elektrilisi tööriistu. 

„Enamik asju saab elektriliste as-
jadega tehtud, aga nemad tegid palju 
käsitsi,“ märkis Jagant. Õpetaja Rai-
ko Kaasik selgitas, et Taanis on tei-
ne lähenemine kui Eesti ametikooli-
des. „Et Taanis ametikoolis õppida, 
peab sul juba olema ettevõte, kus sa 
töötad ehk sa teatud aja õpid koolis 
ja teatud aja töötad õpitaval erialal, 
n-ö praktikaettevõttes. Taanis saab 
nii õppides praktilisi kogemusi roh-
kem,“ rääkis Kaasik. Ka tööriistade 
eest, mida koolis kasutatakse, hoo-
litsevad just ettevõtted, kelle tööta-
jaid koolitatakse – tööriistad jäävad 
õppurile.

Rakvere tulevased ehituspuusepad õppisid Taanis
„Esimest aastat tegime tänavu 

ehituspuuseppadele sama variandi: 
komplekteerisime põhitööriistad ja 
õpilane ostis need välja. Muidu üks 
mees näeb vaeva ja teritab peitli, 
järgmisel päeval aga on keegi selle 
oma kasutusse võtnud või maha pil-
lanud. Kui on aga omad tööriistad, 
siis neid hoitakse rohkem,“ rääkis 
Raiko Kaasik. 

Kevin Lepik ja Margo Jagant üt-
lesid, et valisid ehituspuusepa eriala, 
kuna on varem seda tööd teinud. 
„Tuttavad ehitajad on kutsunud ob-
jektidele appi, sain erinevaid töid 
proovida, mulle meeldis ja otsusta-
sin tulla õppima,“ rääkis Margo Ja-
gant.

„Isa on ehitaja, suvel olen temaga 
tööl käinud, koolis tööõpetuse tun-
nis tegelesime palju puiduga, see 
meeldis mulle,“ märkis Kevin Lepik.

Puidutöö on puhtam kui mõni 
teine ehitustöö, lisas õpetaja Raiko 
Kaasik. Huvi eriala vastu on aasta-
tega aga raugenud. Viimatisel noor-
meistrite võistlusel osalesid kõik 
viis kooli, kes Eestis ehituskonst-
ruktsioone õpetavad, aastaid tagasi 
oli aga selliseid koole 11. „Õpilasi 
lihtsalt ei jagu enam. Turuvajadus 
on aga olemas. Noori mõtlevaid or-
ganisme on väga vaja. Oluline on, et 
noor oskaks mõelda, mida ja kuidas 
ta teeb,“ rääkis Raiko Kaasik. 

Teooria ja praktika olid käsikäes, koos ehitati valmis ka katusekonstruktsioon, mis sisal-
das erinevaid sarikalahendusi. „Seda saaks kasutada ära näiteks prügimaja katuseks, kui 
seinad teha,“ pakkus õpetaja Raiko Kaasik. Esiplaanil Taani õpetaja. Foto: Raiko Kaasik
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Riigikogu liige ja

Riigikogu sotsiaalkomisjoni

esimees Siret Kotka

Kirjalikud küsimused saab saata aadressile siret.kotka@riigikogu.ee

Vastuvõtuks palume eelnevalt

registreerida telefonil 5302 3206.

Keskerakonna Rakvere büroos

aadressil Lai tn 1

kell 13-15.

võtab vastu kodanikke

neljapäevi�

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

20. ja 27. mai

T-R 9-18, L 10-14
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Tartusoomlasest kirjaniku Mi-
ka Keräneni verivärske raa-
mat „Minu Karjala“ ilmub tä-
helepanuväärsel ajal. Kunagi 
varem pole vana karjalaste 
kõnekäänd „Ryssä on ryssä 
vaikka voissa paistais“ nii va-
lusalt tõeseks osutunud kui 
praegu.

Kaire Kenk

Mika juured on põlistel Karjala ala-
del, kuid tema vanaisa metsatalu 
maadest pool jäi Venemaale. Kuid 
tugevat ryssäviha ehk siis venelaste 
vihkamist ta oma lapsepõlvekodust 
ei mäleta.

„Vanaema Helmi ei kasutanud 
sõna ryssä. Vanaisa Juho ei kiru-
nud ka venelasi, lihtsalt venelas-
test ei räägitudki suurt midagi. Aga 
kui Venemaa kord jutuks tuli, ega 
siis midagi head küll ei räägitud,“ 
muigab Mika. Vanaisa ei rääkinud 
poegadele midagi ka oma sõduri-
põlvest. „Ka minu isa Sampo ütles, 
et ei tea vanaisa sõjakäikude kohta 
midagi. Aga ma uurisin vanu sõja-
dokumente ja tuli välja, et vanaisa 
kuulus Soome ühe kõige kuulsama 
sõjakangelase – Maroko Hirmsa ehk 

leitnant Aarne Juutilaise rühma! 
Aga andmeid on kaunis vähe ja ma 
tervet peatükki sellest seetõttu raa-
matusse ei saanudki. Kes teab, äkki 
kunagi uurin vanu asju põhjaliku-
malt, see on kahjuks raske ja aega-
nõudev töö. Aga umbusk idanaabri 
kavatsuste osas on mul kuskilt isa-
liini ja ehk ka emaliini pidi alati sees 
olnud,“ avaldab Mika.

Alles Tartu Ülikoolis õppides sai 
mees aru, kui karm on olnud ida-
poolsete karjalaste saatus. „Need, kes 

teise ilmasõja järel Soome ei saanud, 
tundusid Stalini jaoks Vene-Karjalas 
liiga kahtlase seltskonnana. Järgne-
sid küüditamised, mille tulemusena 
puhastati Soome piiri äär karjalas-
test, Tverist ehk Kalinini oblastist 
sai piirkond, kuhu karjalasi sattus 
elama kõige rohkem – umbes 140 
000. Soome piiri äärde, karjalaste 
ajaloolistele põlistele aladele jäi neid 
ainult 80 000 inimest. Kerge polnud 
ka nende inimeste saatus, kes Nõu-
kogude võimu eest mujale Soomesse 

kolisid. Neid oli 
ligi 400 000 ja 
kuni 1990ndate 
aastateni räägi-
ti neist terves 
Soomes kui 
ryssä’dest – 
venelastest. 
Ometi oli 
suur osa 
n e i s t 
i k k a g i 
karjala-

sed, kes rääki-
sid oma keeli. Jah, keeli: 

ühe karjala keele asemel on käi-
bel mitu keelt ja omavahel toimub 
vägikaikavedu, mis see kõige õigem 
karjala murre siiski on,“ muigab 
Mika.

Kunagi ilmub ka 
„Minu Karjala 2“
Ise kolis ta Karjalasse, Kitee väike-
linna alles 14-aastasena, kuid hak-
kas kohe rääkima karjala murret: 
mie, sie, hiä, myö, työ, hyö. Põristas 
lõputult mopeediga mööda alevi 
tänavaid ja võeti kohe jalgpalluriks 
klubisse Kiteen Kisa-Toverit. „See 
oli ilus aeg, mil polnud aega nukrut-
semiseks. Käisin mullu raamatu tar-
beks taas Kitees materjali kogumas 
ja tajusin üllatusega, et seal polnud 
minu noorpõlvega võrreldes mitte 
midagi muutunud. Noored on kõik 
ära Lõuna-Soomesse kolinud, jää-
nud on vaid vanad veidrikud. Ehk 
mulle seepärast meeldibki nii väga 
Lõuna-Eestis elada, et ka siin elab 
väga palju napakaid tüüpe, näiteks 
Contra ja Aapo Ilves,“ naerab Mika. 
„Veetsin mullu neli kuud Soomes, 
aga mu kodu on Tartus, koduigat-

sus tuli peale,“ avaldab ta. Karja-
lasse plaanib ta ehk tagasi kolida 
75-aastasena. „Seal on see inimeste 
keskmine vanus. Aga mingeid eel-
arvamusi pole ka kõige eakamatel 
karjalastel. Igaüks, kes natukenegi 
soome keelt tönkab, on sõbralik ja 
viisakas, võetakse Karjalas avasüli 
vastu,“ teab Mika.

Karjala raamatut kirjutades tasub 
ta omamoodi tänuvõlga ja tahab 
oma raamatuga eestlastele Ida-Soo-
me huvipakkuvaks teha. „Eestlased 
tunnevad Soomest muidugi Helsinki 
vaatamisväärsusi, Turut, Tamperet, 
Kotkat. Aga Karjalast teatakse vaid 
Karjala õlut. Heal juhul Viiburit, ja 
Talvesõja lahinguid Karjala Kanna-
sel. Aga ometi on Karjalas olemas 
näiteks Koli rahvuspark. Võimas, 
metsik loodus, eriti suvel. Kindlasti 
väärib külastamist Parikkala skulp-
tuuride park, eriti õudusfilmide fän-
nidele. Park asub Lõuna-Karjalas, 
otse Venemaa piiri ääres. Harras-
tuskunstnik Veijo Rönkkönen on 
neid sinna teinud sadu ja need be-
toonskulptuurid on nii eriskumma-
lised, et neid juba ei unusta!“ lubab 
Keränen. Karjalas on tema sõnul ka 
need kõige ehtsamad soome saunad. 
„Mida väiksemad ja koledama väl-
janägemisega, seda parema leiliga,“ 
muigab ta.

Vene Föderatsiooni koosseisu 
kuuluvatel Karjala aladel pole ta 
palju käinud. „Üks põhjus on selles, 
et ma ei oska vene keelt. Võib-olla 
vanas eas lähen vaatan ka seal ringi. 
See mõte tekkis mul alles hiljuti, kui 
lugesin ääretult head reisiraama-
tut, mille pealkiri on „Karjala kauge 
kutse“. Autoriteks Tõnu ja Viktoria 
Tuulas. Hirm vene keele pärast ei 

vähenenud, aga uudishimu Ida-Kar-
jala vastu kasvas küll,“ ütleb ta.

Et Mikal on hästi meeles, kuidas 
Karjalast põgenenud inimesi mujal 
Soomes halvustati, siis Nõukogude 
Karjalast ta halvasti kirjutada ei ta-
haks. Aga „Minu Karjala 2“ on plaa-
nis küll. Tegelikult on seal üks koht, 
kus ma olen oma mõtetes tihti rän-
nanud. Laadoga järve taga on teine 
järv, eesti keeles Äänisjärv, vene 
keeles Onega. Selle kaldal on palju 
kaljujooniseid, mida tudengina uu-
risin. Nende joonistega tekkis mul 
sügavam suhe 1990ndatel. Nad on 
nimelt erakordselt kaunid, võrrel-
des kõigi ülejäänud kaljujoonistega 
üle maailma,“ mõtiskleb Mika. Tal 
on isegi mõned kaljujoonised käele 
tätoveeritud.

Populaarne lastekirjanik
Mika ütleb, et talle meeldib laste-
raamatuid kirjutada, sest neisse saab 
ta kirja panna kõiki oma selliseid 
mõtteid, mis ehk täiskasvanutele 
mõeldud raamatutesse ei sobiks. 
Üle paarikümne aasta Eestis elanuna 
on ta oma nahal läbi elanud, kuidas 
eestlaste suhtumine soomlastesse 
on aastatega muutunud. „1990nda-
tel aastatel soovis iga eestlane, et 
tal oleks oma nn. ihusoomlane, kes 
külla tuleks ja kingitusi tooks. Siis 
arvasid kõik tuttavad, et ma olen 
väga rikas. Ehkki ma pole rikkaks 
saanud tänase päevani, mul pole 
kunagi olnud ärisoolikat,“ naerab 
ta. Soomlased on tema sõnul väga 
säästlikud. Eriti turistid. „Seepärast 
ma jätangi igas kohvikus ja restora-
nis ohtralt jootraha, sest mitte ükski 
teine soomlane Tallinnas ega Tartus 
seda ei tee!“

Mika Keränen põlistel Karjala aladel Vuonislahtis Pielise järve ääres. Foto: Reino Kuivalainen

Mika Keräneni uus raamat „Minu Karjala“: metsik loodus, saunad ja ryssä’d
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1506: Christoph Kolumbuse surm Hispaanias
Täna 516 aastat tagasi, 20. 
mail 1506. aastal suri üks 
kuulsamaid meresõitjaid 
maailma ajaloos Christoph 
Kolumbus. See on üks vähe-
seid fakte, mis on maadea-
vastaja eluloost kindlalt tea-
da.

Allan Espenberg

Kuigi Kolumbuse surmast on möö-
dunud juba üle viie sajandi, pole 
teadlastel õnnestunud siiani kind-
laks teha isegi tema peamisi eluloo-
lisi andmeid, rääkimata vähemtäht-
samatest. Kogu Kolumbuse elulugu 
on kaetud suurte saladuste ja lausa 
müsteeriumitega, mida pole suude-
tud lahti harutada.

Kolumbuse eluloost ja mererei-
sidest on kirjutatud tõenäoliselt tu-
handeid raamatuid, kuid kuna fak-
tilist materjali on üpris vähe, siis on 
autorid lasknud enamikul juhtudel 
oma fantaasial lennata. On auto-
reid, kes on viinud läbi mõningast 
uurimistööd ning leitud faktikil-
dude põhjal teinud mingeid oletusi 
või järeldusi, kuid on ka selliseid, 
kes on Kolumbuse eluloo kirja pan-
nud kirjutuslaua või arvuti tagant 
tõusmata.

Üks väheseid tõestatud fakte Ko-
lumbuse eluloost on tema surma-
aeg. Selles ollakse täielikult veen-
dunud, et maailma ajalugu muut-
nud mees suri 20. mail 1506. aastal 
Valladolidi linnas Hispaanias. Kuid 
kus ja millal ta sündis, kes ta oli ja 
kellena töötas, kuhu ta on maetud? 
Isegi see pole kindel, et Kolumbus 
avastas Ameerika, sest on tea-
da, et enne Kolumbust külastasid 
Ameerikat kindlasti viikingid ja 
iirlased ning võib-olla veel teisedki 
rahvad.

Kus maade-
avastaja sündis?
Kõige rohkem on erinevaid sei-
sukohti Kolumbuse sünniaja ja 
sünnikoha suhtes. Kuigi eri riikide 
ajaloolased pooldavad ülekaalukalt 
Kolumbuse sünnipaigana Genova 
linna Itaalias, pole seda suudetud 
piisavalt siiski tõestada. Arvatakse, 
et Kolumbus oli tagasihoidliku vil-
lakaupmehe Domenico Colombo ja 
tema abikaasa Susanna Fontanaros-
sa poeg, kuid see on vaid üks palju-
dest teooriatest.

Kataloonia piirkonna Kolumbu-
se sünnikohana käis 1920. aastatel 
välja Peruu ajaloolane Luis de Ulloa 

Cisneros, kelle teada oli Kolumbus 
tegelikult Kataloonia aadlik Joan 
Colom, kes võitles aktiivselt Ara-
goni kuninga Juan II vastu. Mõni 
aeg tagasi oletas filoloog Jordi Bil-
beny, et Kolumbus kuulus Barcelo-
na nobiliteedi hulka ning oli Kata-
loonia parlamendi liige, kuberner, 
sõjaväejuht ja Riiginõukogu liige.

Hispaania ajaloolane ja biograaf 
Salvador de Madariaga on välja 
pakkunud, et Kolumbus oli pärit 
Kastiiliast ja tema näol oli tegemist 
ümberpööratud juudiga. Kastiilias 
olevat Kolumbus kuulunud kohali-
ku ülikkonna hulka.

On mitmeid uurimusi, mille jär-
gi paiknes Kolumbuse sünnikodu 
Baleaari saartel. Selle teooria üks 
toetajaid on ajakirjanik ja ajaloola-
ne Nito Verdera, kes jõudis põhja-
like uuringute järel tulemuseni, et 
Kolumbuse emakeeleks oli katalaa-
ni keel ja maadeavastaja ise sündis 
Ibizal.

Veel on välja käidud mõte, nagu 
oleks Kolumbus sündinud Felanitxi 
nimelises paigas Mallorca saarel 
ning ta olevat olnud Hispaania ku-
ninga Fernando poolvenna ja ko-
haliku vürsti Carlose ning Marga-
rita Coloni poeg.  Kolumbuse sün-
nikohaks on peetud ka Portugali ja 
isegi Kreekat.

Ka Kolumbuse lapsepõlve ja 
noorukiea kohta pole midagi kind-
lat teada. On väidetud, et ta on 
töötanud tellisevalmistaja ja kaup-
mehena ning tegutsenud koguni 
piraadina. Et ta on nooruses piisa-
valt merd sõitnud, see peaks olema 
siiski enam-vähem kindel.

Lahtine on seegi, kuidas sattus 
Kolumbus Portugali. Kõige tõe-
näolisemaks peetakse versiooni, 
et laev, millel ta sõitis, sattus min-
gisse õnnetusse ja läks põhja ning 
Kolumbus pääses ainukesena eluga 
ning jõudis ujudes Portugali randa.

Teadmata on, kust sai Kolumbus 
idee sõita Indiasse uut marsruu-
ti pidi. Kõige levinum versioon 
räägib sellest, et allikaks võis olla 
keegi tundmatu meremees, kes oli 
seda mereteed juba sõitnud ja rää-
kis Kolumbusele teispool ookeani 
asuvatest rikastest maadest ning 
tutvustas talle ka mereteed nende 
maadeni.

Kus asub 
Kolumbuse haud?
Juba aastakümneid on teadlasi 
vaevanud küsimus, kuhu ikkagi 
on maetud Christoph Kolumbuse 
põrm, kas Hispaaniasse või Domi-

nikaani Vabariiki. Nii Sevilla kui 
Santo Domingo on kinnitanud, et 
legendaarse maadeavastaja säilmed 
asuvad just nende linnas ning üks-
meelele pole jõutud.

Kuigi Kolumbus oli palunud 
enda surnukeha toimetada Amee-
rikasse, maeti ta mitmetel põhjustel 
esialgu siiski Valladolidi kloost-
risse. Kolm aastat hiljem sängitati 
säilmed ümber Sevillasse. Lõpuks 
lubati Kolumbuse poja Diego lesel 
Maria de Rojas y Toledol transpor-
tida koos abikaasa põrmuga ka äi 
ümbermatmiseks Santo Domingo 
katedraali, kuhu säilmed jõudsid 
1541. aastaks.

Sinna jäid mõlemad kuni 1795. 
aastani, mil Hispaania loovutas 
Haiti saare prantslastele ja Ko-
lumbuse jäänused kaevati taaskord 
üles ja veeti seekord Havannas-
se, kuhu need jäid kuni Hispaa-
nia-USA sõjani 1898. Siis toodi nad 
uuesti Sevillasse. Ühtekokku maeti 
Kolumbuse konte väidetavalt üm-
ber üheksal korral.

Kuid 1877. aastal avastasid Santo 
Domingo kirikus töötanud töölised 
maa seest tinakasti 13 suure ja 28 
väikese luufragmendiga. Kastil ilut-
ses kiri “Väljapaistev ja kuulus don 
Cristóbal Colón”. Lähtudes sellest 
leiust väidavad Dominikaani Vaba-
riigi ametiisikud, et just need ongi 
Kolumbuse õiged kondid ning his-
paanlased vedasid 1795 eksikombel 
minema hoopis kellegi teise, kõige 
tõenäolisemalt Kolumbuse poja 
Diego maised jäänused.

2005. avastati Hispaaniast Ko-
lumbuse esimese matusepaiga 
täpne asukoht, milleks on Luis de 
Cerda kellatorn Püha Franciscuse 
kloostri territooriumil Valladolidi 
linnas. Hispaania teadlased tões-
tasid ka, et Kolumbus on maetud 
Sevilla katedraali ning mitte Domi-
nikaani Vabariiki. Selle järelduseni 
jõuti pärast seda, kui oldi võrreldud 
omavahel Sevilla katedraalis ole-
vaid säilmeid Kolumbuse noorema 
venna Diego jäänustega.

„Diego Kolumbuse ja Christoph 
Kolumbuse jäänuste DNA kattu-
vus on täielik,“ teatas alates 2002. 
aastast ekspertiisi ja vastavaid uu-
ringuid juhtinud Granada ülikoo-
li geneetik José Antonio Lorente 
Acosta. Muide, Lorente on väga 
andekas teadlane, sest mõneküm-
ne aasta eest õnnestus tal näiteks 
teha edukalt geneetiline test ka 
ühe Hispaania aadliku ja tema 
ema enam kui 500 aasta vanustele 
luudele.
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Otsime oma meeskonda

ELEKTRIKUID JA
VALVESÜSTEEMIDE

PAIGALDAJAID

ELEKTRIKUID JA
VALVESÜSTEEMIDE

PAIGALDAJAID
kelle tööülesandeks on ehitusobjektidel elektritööde
teostamine. Eelnev töökogemus tuleb kasuks, kuid

võimalik väljaõpe ka tööde käigus kohapeal.

Huvi korral helista 5267677 või
saada oma CV info@rakelekter.eeinfo@rakelekter.ee

Forus Security AS Keskväljak 1a, 41531 Jõhvi www.forus.ee

Kandideeri kohe või anna meile endast märku Personal.ida@forus.ee

Ootame liituma Foruse meeskonnaga

TURVATÖÖTAJAID erinevatele

Peamisteks tööülesanneteks on: objekti läbipääsu režiimi liikumise ja transpordi kontrolli

teostamine, videovalvesüsteemide jälgimine, häiretele reageerimine ja ringkäikude

teostamine.

Peamisteks tööülesanneteks on:

tööstusobjektidele Lääne-Virumaal.

või 53060946.

PAKUN TÖÖD

• Pottsepp otsib suveks abilist. Sobib kutse-
kooli lõpetavale noormehele. Tel 5552 8487

• Vajan aia rohijat Rakveres väikese tasu eest. 
Tel 554 6490, kiire!

• Seoses ehitustööde mahtude suurenemi-
sega võtab OÜ NOWAP tööle ehitustöölisi. 
Tel 551 5789

• Artur šašlõkibaar pakub tööd kliendi-
teenindajale. Tel 5629 8277

• Pakun tööd üksikule kenale naisele 
Rakveres laserravi tegijana, väljaõpe, 
majutuse võimalus. Tel 554 6490, kiire!

• Otsime oma meeskonda mööblitislerit - 
eritellimusmööbli valmistamine tööjooniste 
järgi algusest lõpuni koos paigaldusega. Kan-
didaadilt ootame: iseseisva töö oskus, jooniste 
lugemise oskus, varasem töökogemus tislerina, 
kohusetundlikkus, täpsus ja hoolsus, ausus ja 
töötahe, suudad oskuslikult oma tööülesandeid 
planeerida. Ettevõte pakub: täiskohaga töökoh-
ta, huvitavat ja mitmekesi st tööd, kohapealset 
täiendavat väljaõpet, sõbralikku ja toetavat 
meeskonda, tulemusest sõltuvat palka. Porsa 
EST, riho@porsa.ee

• Võtan tööle roomikekskavaatori juhi. 
Võib ka poolekohaga või osalise töö ajaga. 
Tel 514 3783

• Pakume tööd lukksepa abina. Info tel 5809 
0936

• Väike sõbralik ettevõte pakub lisatööd
õpilasele või aktiivsele pensionärile. Ko-
ristamine, pesu pesemine, muud abitööd. 
4-5 päeva kuus. Vajadusel tööautot. Bruto 
töötasu: 3,86 €/h. Võimalus ka täiskohaga 
töö. MLCP Haldus OÜ, haldus@mlcp.ee. 
Tel 5667 7273

• Ootame oma meeskonnaga liituma 
külaliskorterite teenindajat. Teenindaja 
ülesanneteks on voodipesude komp-
lekteerimine ja korterite koristamine 
vastavalt broneeringutele; abitööd. Vaja-
dusel külaliste korteritesse juhatamine. 
Tööauto. Vajalik B-kategooria juhiluba. 
Sobib kõigile, kes armastavad puhtust, 
huvitavat ja vahelduvat töökeskkonda. 
Töö sobib ka aktiivsetele õpilastele. Tööd 
pakkuda aasta läbi. Tööpäev algab kell 
11.00. Tööaeg keskmiselt 2-4 tundi päe-
vas (sh. nv). Töötasu (bruto) 300-500 €. 
Pakkuda ka täiskohaga tööd! http://www.
apartments24.ee, info@apartments24.ee. 
Tel 5667 7273

• Katusevahetus Jõhvis. Otsin eterniit 
katuse vahetajat. Katus kuskil 150 m2. 
Materjal olemas. Rivo Arula, rivoarula@
gmail.com, tel 5667 4012

• Pakkuda tööd tõstukijuht/laotöötajale
Haljalas. Pyynikin käsityöläispanimo Oy Eesti 
fi liaali Haljala õlletehas on Soome õlletootja 
Pyynikin Brewing Company Eestis asuv fi liaal, 
kus toodetakse õlut ja karastusjooke. CV ja 
kandideerimissoov saata e-postile: personal@
pyynikin.com, lisainfo tel 522 1065

• Segers Eesti OÜ võtab Tapale alaliselt tööle 
laotöötaja/tõstukijuhi. Töö sisuks on kauba 
vastuvõtt, ladustamine, lao korrashoid. Suve-
perioodiks tööotsijatele ka pakume lahendust. 
CV ja kandideerimissoov saata e-postile: diana.
kristop@segers.ee, lisainfo tel 5303 6859

• Võtame tööle autojuhi poolhaagis-kal-
lurile. Tel 506 1861

• Otsime enda meeskonda C-kategooria 
autojuht-operaatorit survepesuautole. 
Tel 5194 4298

OÜ Puider  Pajus  s 
pakub tööd 

TÕSTUKIJUHILE. 
Tööaeg 8.00-17.00. 

Soovi korral 
väljaõpe kohapeal. 

Info tööpäevi   10 -16 
telefonil  +37252 94854

KATARIINA KELDER

Katariina Kelder vajab 
ABITÖÖLIST 

(nõudepesija, koristaja), 
osalise tööajaga.

kelder@katariina.ee 
Tel 504 0320

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees otsib tööd. Omab kogemu-
si, töövahendeid ja autot. Tel 5358 1431
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SOODUSPAKKUMISED!
Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

0.88
1.18

8.00 €/kg

7.74
9.98

5.53 €/kg

3.54
12.42 €/kg

3.88

1.98
2.48

20. mai - 26. mai

2.88
3.48

Kodune hakklihasegu
Pere
(pakendatud)
1 kg

1.98
2.48

Täissuitsuvorst juustuga
Parmigiano-reggiano
285 g
Nõo

Lõuna sardell
1 kg

Seakoot
1 kg

Äädikašašlõkk Jaani
1,4 kg
Rannarootsi

NÄDALAPAKKUMISED
20.05 - 26.05

Suitsupeekon Rakvere
(viilutatud)
130 g
HkScan

1.74
al 16.89 €/kg

2.18

09.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.84
2.38

6.13 €/kg

1.58
2.14

12.15 €/kg

1.84
6.13 €/kg

2.14

1.38
1.58

5.75 €/kg

Toorjuust Creme Bonjour
(laktoosivaba)
200 g

Röstitud rukkileivakuubikud Flint
80 g
2 sorti

Kuivikud Flint
35 g
2 sorti

1.98
2.38

9.90 €/kg

1.48
7.40 €/kg

1.98

1.44
1.68

7.20 €/kg

1.34
1.48

0.88
3.20 €/kg

1.14

1.04
1.24

0.74
0.84

3.22 €/kg

4.28
9.73 €/l

5.88

1.78
2.28

8.90 €/kg

0.23
6.57 €/kg

0.28

0.41
0.48

5.13 €/kg

Kana köögiviljapüreesupp Mamma
300 g
Saarioinen

Jogurtijook Alma
(ploomi-jäätise)
275 g
Valio

Jäätis Magnum
440 ml / al 297 g
2 sorti

Kannujogurt Oga
1 l
2 sorti

Riivjuust Eesti
25,2%, 200 g
Estover

Suitsuräimed õlis
240 g / 168 g
Rannaküla

Õllesnäkk Wõro
300 g
Atria

Kakaobatoonike Mesikäpp
(šokolaadiglasuuriga)
200 g
Kalev

Juustuampsud Mo Saaremaa
200 g
2 sorti

Hapupiimajook Haps
(kirsimaitseline) 1 kg
Tere

Koorene puding
230 g / 2 sorti
Farmi

A+ A

A+ A

A+ A

A+

Suitsu-keedu Talusink
(viilutatud)
110 g

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!
20. mai - 26. mai

Kreekerite ja soolakringlite mix
Croco
500 g

Vatipadjad Medrull
(kahepoolne)
100 tk

Vein Frontera
al 12,5 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Hambapasta Blend-a-Med
Anti Cavity
100 ml / 2 sorti

Nõudepesuvahend Fairy
900 ml
3 sorti

Nõudepesusvamm
McLean XL
10 tk

0.88
0.01 €/tk

1.08

Laste hambapasta Colgate
Magic mild mint
50 ml

Šampoon ja palsam Elvital
(hapratele juustele)
al 200 ml / 2 sorti

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

Vahuvein Luna De Murviedro
alkoholivaba
0,75 l / 2 sorti
Liviko

Basmati riis Bosto
500 g

Liköör Vana Tallinn
40 2 l%, 0,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kondoomid Durex
Naturals Thin
3 tk

Pesuvalgendi ACE
Lemon
1 l

4.48
5.28

2.80 €/kg

Kassiliiv Kitty Clean
(ränihiibliivast)
1,6 kg

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Premium Care
al 34 tk / 3 sorti

Laste pühkmähkmed Pampers
Night pants
al 19 tk / erinevad

2.04
4.08 €/kg

2.28

Lahustuv kohv Jacobs
Aroma
100 g

2.58
8.32 €/kg

2.98

2.24
4.48 €/kg

2.58

0.16
10.00 €/kg

0.20

Lahustuv kohvijook piimasegu
Nescafe Classic 3in1
16,5 g / 1 tk

2.58
25.80 €/kg

3.58

Maitsestatud viin Finlandia
(punamarjaga)
37,5 5 l%, 0,
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavahuvein Sovetskoje
10 ,75 l%, 0
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavahuvein Sovetskoje
10 ,75 l%, 0
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavahuvein Sovetskoje
10 ,75 l%, 0
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Kvaliteetvahuvein
Freixenet Negro Brut
11,5 al 0,2 l%,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Kvaliteetvahuvein
Freixenet Negro Brut
11,5 al 0,2 l%,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Kvaliteetvahuvein
Freixenet Negro Brut
11,5 al 0,2 l%,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavein Bollino
10 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavein Bollino
10 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavein Bollino
10 75 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Franz Hoffner Weisswein
10 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Remedia Crystal
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

2.88
0.96 €/tk

3.68

0.99
9.90 €/l

1.34

Majapidamispaber Regina
Super Clean
220 lehte
2-kihiline

Pesuloputusvahend Lenor
930 ml
3 sorti

Üldpuhastusvahend Ajax
Pure Home
1 l

WC puhastusvahend Harpic
750 ml
2 sorti

1.18
1.33

3.88
6.28

3.32 €/kg

2.98
al 11.92 €/l

al 4.18

1.14
1.84

0.11 €/tk

Vatitikud Elise
(bambuspulgaga)
200 tk

0.64
0.01 €/tk

0.78

2.68
35.73 €/l

4.48

Kätekreem
Nature Box
75 ml / 2 sorti

Kätekreem
Nature Box
75 ml / 2 sorti

Kätekreem
Nature Box
75 ml / 2 sorti

Rulldeodorant Garnier
Black-white color
50 ml / 2 sorti

1.68
2.48

0.84 €/tk

2.04
3.18

40.80 €/l

1.88
2.98

37.60 €/l

1.18
23.60 €/l

1.74

1.88
2.51 €/l

2.88

1.98
2.88

Pesupulber Ariel
1,17 kg
2 sorti

1.78
1.91 €/l

2.38

1.88
2.09 €/l

2.28

7.48
al 0.26 €/tk

9.88

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

Teraviljaruudud Cini Minis
(kaneelimaitselised)
310 g
Nestle

2.98
3.88

0.01 €/tk

Juukselakk, vaht ja vaha Taft
al 75 ml
6 sorti
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

tel 326 1463, 504 3022
www.ebavere.ee, rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

• • DiagnostikaDiagnostika
• • AutovalveseadmedAutovalveseadmed
• • Webasto ning Eber- späsher Webasto ning Eber- späsher 

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Autopesula

KINNISVARA

• Müüa 2toaline korter Kundas (46 
m2), 5/5, WC eraldi. Hind 8000 €. Tel 
5627 7034

• Müüa remonti vajav 3toaline korter
Rakvererest 5 km kaugusel Arknal, Jõe-
kalda teel. Hind 25 000 €. Tel 5614 1352

• Müüa Uhtnas 3toaline korter. Tel 
507 2508

• Müüa 4toaline korter Näpil. Tel 
5398 2904

VAHETUS
• Vahetada või müüa 2toaline korter
Rakvere kesklinnas 2toalise korteri 
vastu Kuusalusse. Tel 5800 4765

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi muga-
vustega korteri, hind kuni 38  000 €. 
Tel 5599 5755

• Soovin osta 2-3toalise korteri Rak-
vere või lähi piirkonda. Korter võib 
vajada remonti. Tel 518 9818

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres või lähiümbruses, võib vajada 
remonti. Soodsa hinna puhul tehing 
kohe! Tel 522 6500

• Tahame korterist pääseda ja otsime 
maja Rakveres või selle lähiümbruses. 
Maaklerite pakkumisega oleme kursis. 
Tel 523 3846

• Noor pere otsib korralikku maja Lää-
ne-Virumaal. Maja võiks olla vähemalt 
3 magamistoaga ning krundi pind 
alates 1000 m2. Tel 5909 9399

• Ostan maakodu Rakverest kuni 
30 km kaugusele. KV pakkumistega 
kursis. Anna oma kodule uus elu! Tel 
5348 4711

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

• Ostan maad. Tel 520 7616, maaost@
mail.ee

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin rentida võsul 1 nädalaks 
elamispinda. Periood juuli-august. 
Tel 5566 3733

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ühele eramajas, 
hind 150 €. Tel 5662 1987 

• Üürile anda Rakvere kesklinnas kõigi 
mugavustega osaliselt möbleeritud 
1toaline korter. Tel 5355 9602

• Üürile anda või müüa 1toaline
keskküttega korter Tamsalus (elutuba, 
köök, esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega 
korter Rakveres, Pikk tn 37 puitmaja, 
II korrus. Üür 250 €/kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline möbleeritud 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürile anda 3toaline kõigi muga-
vustega korter Rakveres, väga heas 
piirkonnas, läheduses suurepärased 
sportimisvõimalused. Tel 5332 7768

• Alates juunist anda üürile 3toaline
korter Rakvere kesklinnas renoveeri-
tud majas. Info tel 5192 4190

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifitseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 14. 
Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. 
Tel 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

•  Müüa Ford Sierra, diisel, 1991. a, 
must. Tel 503 2269

• Müüa Ford Scorpio, diisel, 1987. a, 
valge. Tel 503 2269

• Müüa heas korras Volkswagen
Transporter 1.9, 75kW, 03/2008. Läbi-
sõidumõõdiku näit: 470 000 km, diisel, 
manuaal, sinine. Hind 5999 €. Kontakt: 
Valeri Pormann, tel 508 9922

• Müüa ekskavaator SUNWARD
SWE25UF uus, kolm koppa komplek-
tis. Hind 27 900 € + km, info@techno-
land.ee. Tel 5345 7458  

VARUOSAD
• Ostan veoauto GAZ-53 jahutusra-
diaatori. Tel 5565 2707

OST
• Ostan igasuguses seisukorras vanu 
sõidukeid, vanaaegseid säärevärista-
jaid, tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, 
Jawa, IŽ, Riga, delta) jne. Maksan head 
hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, maksan 
rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan kasutult seisma jäänud või 
kiirmüügihinnaga sõidukeid. Toimi-
vaid, avariilisi, riketega, arvelt maas, 
vanu ja lihtsalt kasutult seisvaid. Koha 
peal kiire vormistamine ja tehing. Pak-
kumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga 
ja tasun sularahas. Vormistan ja arvelt 
maha võtan ise. Vaata lisaks: www.
seisevauto.ee

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Huvi 
pakuvad ka vanad autod ja uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda! Tel 5357 7108

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45 x 9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 
2.35 KJ 7200). Tel 513 2021

• Veo- ja kolimisteenus, ka kolu 
vedu prügimäele. Tel 506 1547

KAEVETEENUSED

•  Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga.  Tel 
520 7616    
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* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside 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 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust  ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

EHITUSTEENUS

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• Müüme ja paigaldame soo-
juspumpasid & konditsioneere. 
Soojuspumba siseosa keemiline 
puhastus. Õhk-vesi ja maaküte 
soojuspumapde müük ning pai-
galdus. VIRU SOOJUSPUMBAD 
OÜ. http://www.virusoojuspum-
bad.ee. Tel 5656 4857

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioo-
nitööd. Eramajas, korteris kui ka 
tootmishoones. Tehnosüsteemide 
hooldus, remont ja diagnostika. 
Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Salvkaevude kaevamine, puhas-
tamine, süvendamine ja rõngaste 
vahetamine. Käsipumpade remont ja 
kaevuümbriste ehitus. Tel 5840 0240

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

•  Vannitubade renoveerimine. Tel 
5556 8172

• Biopuhastite, septikute pai-
galdus. Tel 5757 0202, erlend@
eestiseptik.ee. Helista või kirjuta ja 
küsi pakkumist!

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame erinevaid ehitustöid: 
katusetööd, plekk katus, kivikatus, 
vihmavee süsteemid; puitfassaadid, 
plaatfassaadid; puit konstruktsioonid, 
kuurid, terrassid, keldrid; uste vahetus, 
akende vahetus; kipsitööd jpm. Helis-
tage tel 5668 4415 - tuleme vaatame töö 
üle ja lepime hinna kokku.

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remont-
tööd (korterid, majad, kõrvalhoo-
ned), maja ehitus vundamendist 
võtmeteni. Kui hindad täpsust ja 
head kvaliteeti, siis helista tel 527 
4546 või kirjuta meile ardo_lint@
hotmail.com 

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, 
siseviimistlus, parketi paigaldus, 
vannitoad jne. Fassaadid (soojusta-
mine, värvimine, vooder), vundamen-
did, katused jne. Santehnilised tööd. 
Hinnad taskukohased, küsi julgelt 
ja leiame koos lahenduse. Tel 5808 
5965

• Küsi hinda ehitustöödele. Teos-
tame kõiki ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 
7979

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Sood-
sa hinnaga immutatud puidust 
piirded. Tehtud töödele arve ja ga-
rantii. www.kodupuit.ee Tel 5888 
9999

• Tänavakivide paigaldus, ää-
rekivide paigaldus. Alusplatsi-
de ehitus, haljastus, sissesõidu 
teede ehitus tänavakivist, maja 
parandused. Hinnad soodsad. Tel 
5637 9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

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

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

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus. 
Korterid, majad, saunad, suvilad 
(plaatimised, värvimised, terrassid). 
Tel 504 5560

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293, 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

• P l e k i  k a n t i m i n e :  v a l m i s t a -
me plekke vastavalt kliendi soo-
vile. Automaatpink - kõik detailid 
õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõd ame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. Tel 
5565 3842, www.pursoojustus.ee

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst.  5  Rakvere,  www.
küttesalong.ee

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717 Pakun kruntide 

puhastust võsast 
ja rohust. 

Tel 5690 5215

• 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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED
• Maahooldustööd Virumaal. Ku-
lulõikus/rohulõikus/murulõikus. 
Teenus hetkel eraisikule. Tel 514 8661

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

• Pehme mööbli riide polstri ja 
vedrude vahetus, veo võimalus. 
Tel 506 1547

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

+372 5656 0739

+372 5623 1139

nurmesoy@gmail.com

Niitmisteenus 

Lääne-Virumaal

Murutraktoriga niitmine

Käsiniidukiga niitmine

 Jäätmaa niitmine

 Trimmerdamise võimalus

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Viin ära tasuta teie üleliigsed raa-
matud Lääne-Virumaal. Tel 503 9650

• Müüa diivanvoodi koos tugi-
tooliga. Kasutuses olnud viis kuud 
(komplekti maksumus uuena oli 
800 €). Müügihinnaks on 400 €, 
tingi. Tel 505 2060, 516 5575

• Müüa pikendatav voodi madratsiga 
(50 €) ja madrats (80x200 cm) 70 €. 
Tel 5699 6594

• Müüa kreissaag (600 mm, el. mootor 
3kW, 1410 pööret min). Müüa kasuta-
tud puitaknad (kõrgus 135 cm), 17 tk. 
Tel 5347 4492

• Müüa väike SKIL kettsaag - hind 
70 €; veesilm 250 L (plastnõu) koos 
purskkaevuga – hind 60 €. Tel 5566 
9310

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

• Ostan vene Norma mudel- ja män-
guautosid, pakkuda võib kõike, ka 
remonti vajavaid. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõu-
sid,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuud ja briketti ning vana-
raua ja muu kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, 
kruustangid, alasi ja muud garaaži 
raua kolu. Tel 503 1849

• Ostan NSVL, Saksamaa, Jaapani 
vanu fotoaparaate, objektiive
ja NSVL vahvliküpsetajaid. Tel 
5607 6805

• Kollektsionäär ostab kuld- ja hõbe 
mündi, tsaariaegse. Maksan parimat 
hinda. Tel 5639 9683

• Soovin osta paar ruumi küttepuid 
väiksemalt talunikult, transport enda 
poolt. Tel 503 1849 

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ. Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditso-
neeri küsi meilt pakkumist! Tasu-
ta konsultatsiooni tel 5662 2050 
või http://www.rakverekliima.ee. 
Lisaks nüüd müüme õhk-vesi 
soojuspumpasid. Küsi pakkumist 
ka meilt!

• Saetud-lõhutud küttepuud lao-
tuna 5 m3 alustele. Kõik puuliigid 
eraldi. Telli riidas puud koju. Tel 
5399 3702

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja 
lepapuid (40 liitrilises kotis). Hal-
gude pikkus 30 cm. Hind lepal 4 
€/kott ja kasel 4,50 €/kott. Tel 505 
1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

• Müüa kõrge kütteväärtusega ümarat 
briketti, transport hinnas. Tel 5390 
0545
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MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

MÜÜA KÜTTEPUID 
Hall lepp, sanglepp ja kask, puu 

pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. 

Puud saadaval lah  selt auto 
kas  s maha kallutades või 

5-ruumisel alusel.
Tel 5347 7664, Erko, 

Kohala küla, Lääne-VirumaaKohala küla, Lääne Virumaa

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

SAUNALAUDA 
(must lepp, haab), 
TERRASSILAUDA 
(mänd, kuusk). 

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

• Müüa lõhutud küttepuid (ka 
kuiva), pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. 
Tel 5554 6093

EHITUS

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mul-
da, kruusa ja killustiku. Tel 520 
7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa maal vabalt peetavate kanade 
mune. Tel 5395 4059

• Müüa Kungla Talu söögikartulit
„Gala“. Müüa ka seemne suurust kar-
tulit „Gala „ ja „Laura“. Info tel 5141 
338, vedu

• Müüa seemnesuurust kartulit „Lau-
ra“. Tel 504 6887

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5196 2628 
või  5354 3002

• Müüa hobusesõnnikut. Tel 522 8396

• Müüa väiketraktor Avant. Trak-
tor on töötanud 450 töötundi, kaasa 
tulevad seadmed, kergkopp mini-
kaevur, muruniiduk, lumepuhur 
lumesahk puulõhkuja, kultivaator. 
Tel 5898 1166

• Müüa: kultivaator, 6 m lai, koos 
libisti ja rullidega; taimekaitse prits, 
12 m lai, 1 tonn paak; rihvelrullid 6 m 
lai. Info tel 505 1079

• Müüa BELARUS sahaga, 2-teljeline 
haagis, metall mahuti 5 m3. Tel 5358 
6829

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T-25. 
Tel 5687 5845

• Soovin osta T-25 või T-16 kasutatud
tagumist rehvi. Tel 515 7310

• Ostan kasutatud mootorsae, võib va-
jada ka suuremat remonti. Tel 503 9650

LOOMAD

•  Ära anda lähedust armastav toakass. 
Tel 5199 1609

• Müüa Halli Norra põdrakoera kut-
sikad, sünd14.04.2022. a. Vanemad on 
aktiivselt jahis osalevad ja väga sõbra-
likud koerad. Saadaval neli isast kutsi-
kat, loovutamine alates 14.06.2022. a. 
Tel 5649 8180

• Müüa mesilaspered. Itaalia rassi 
mesilased (2021. a ema) Langstroth 
raamil korpustarudes. Kevadine les-
tatõrje tehtud. Võime müüa ka süle-
mitena, kas 2021. a. või 2022. a ema 
(Itaaliast). Tel 506 6108, 5349 1514

VANAVARA

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

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, fo-
totehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 
5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea 
olema töökorras! Võib pakkuda ka 
hambakulda või üksikuid kuld ja 
hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, 
rinnamärke, medaleid, postmar-
ke, albumeid, vimpleid, tikutoose
ja palju muud. Kõik vana huvitab! 
Tel 5872 5458

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami ja kila-kola, 
viin ära teie mittevajalikud asjad jäät-
mekeskusesse. Tel 503 1849

• Ostan nostalgilisi nõusid-ser-
viise (ka üksikuid). Vanemaid 
naiste-meeste ehteid (kaelaehted, 
sõrmused, sõled, prossid, rinna-
ehted, mansetid). Huvitavad ka 
lauanõud, vaasid, karpidega lusi-
kad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad 
vanad asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• Võimalus sõita Türi lillelaadale 
bussiga. Tel 503 2269

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14- (vana Turuhoone, 
Turukaubamaja ja Keskväljaku va-
hel) - müügil õhukesed joped, jakid 
meestele, naistele, lastele. Leidub ka 
suuremaid numbreid

• Pakkuda tööd kastiga autole, mil-
lel palgihaarats. Tel 5399 0038
• ABI ALKOHOLI sõltuvuse korral,
98 %. Hiina meditsiin. LY CHINI OÜ. 
Tartu. Vajalik eel registreerimine. Tel 
505 8381
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HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

 Kartul 25 kg võrk 17.00

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.50

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

Vaarika tomat, imp. kg 3.50

Kobartomat, imp. kg 3.50 4.00

Salatikurk, imp. kg 3.50

Väike kurk, imp. kg 3.50 4.00

Redis punt 1.00

Herned, imp. kg 8.00

Maasikad, imp. kg 4.00 4.50

Vaarikad, imp. 125g karp 2.50

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 8.00

Pähklid (Kreeka ja sarapuu) kg 5.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

Turul suur valik püsikuid, 
suvelilli, tomati-, kurgi-, 

paprika-, maasika- ja 
maitsetaimi, lilleampleid ja 
kevadisi lõikelilli – tulbid, 

nartsissid.

* 

Laupäeval, 21.mail tu-
rul vanavara ost-müük 
- tarbeklaas, raamatud, 
mündid, margid ja muu 

kila-kola!

*

 Info tel.3223877; 
turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL 19. MAIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

ANNEMÄE AIAND 
MÜÜB:

Amplitaimi ja 
teisi suvelilli.

Kurgi-, tomati-, 
paprika ja teisi 
köögiviljataimi.

Avatud:
E-L 9-18, P 9-14

Tel 506 9685, 5648 7435

TUTVUS

• Keskealine 180/90 sümpaatne 
mees Lääne-Virumaalt sooviks
tutvuda sümpaatse ja sarmika 
saledama poolse ukrainlannaga. 
Kindlustan sind elamisega ja ülal-
pidamisega, võid omada ka last. 
Kirjuta endast ja siia saabumisest 
e-mail: strom.men@hot.ee, tel 
5423 0854

MUU

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

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min

Sügav kaastunne Nina perele 
kalli ema ja vanaema 

ANTONINA JAKOVLEVA
kaotuse puhul. 

Irina, Tatjana ja Vera

Avaldame kaastunnet 
Tatjanale ja Vladimerile 

ämma ja ema
kaotuse puhul.

OG Elektra Tootmine

Avaneb valguse värav, 
viib taevasse sätendav sild. 
Vikerkaar, helge ja särav, 
Su hingest saab tähekild…

KUHU MINNA

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
04.06  kell 13.00-17.00 ROELA LAULUVÄLJAKUL 
maakondlik pidupäev „Tantsi ja laula“. Kultuuriline 
meelelahutus, kosmeetikatoodete müük; suupiste-
te ja joogi ostmise võimalus. Osavõtust registreeri-
da oma seeniorklubide juures või Rakveres Rohu-

aia 6 teisipäeviti kell 10.00-13.00; info telefonil 527 
8162 

Rakvere Teater
21.05 kell 15 „Oi, Johnny“ s/s, lav. Peeter Raudsepp
21.05 kell 15 „Algus“ v/s, lav Tiina Mälberg

Apteeker soovitab: Mida peaksid teadma enne puugisüsti?

O htlikke haigusi kandvad putukad -  
puugid – ei ela ainult metsas, niisamu-
ti levivad nad linnapargis või niidul. 

Apteeker toob välja kolm levinumat puugi-
müüti ning jagab nõuandeid nakkuste eest 
hoidumiseks.

„Väikesed, mõne millimeetri pikkused puu-
gid levitavad erinevaid nakkushaigusi, näiteks 
puukborrelioosi ehk Lyme´i tõbe ja puu-
kentsefaliiti. Vaktsineerida saab Eestis vaid 
viimase haiguse vastu ja kuivõrd haigus võib 
tekitada raskeid tüsistusi ning mõningal juhul 
põhjustada surma, on parim kaitse raskeima 
puugihaiguse vastu end vaktsineerida,“ selgi-
tab Benu Tõrva Keskapteegi proviisor Virge 
Sokk. 

Apteeker toob järgnevalt välja kolm pea-
mist müüti puukide ja vaktsineerimise kohta.

Müüt: Kui metsas ei käi, 
pole puugiohtu
Puugid eelistavad niiskeid, varjulisemaid, rik-
kaliku ning kõrgema taimestikuga alasid.

„Arvukamalt on puuke karja- ja heinamaa-
del ning põlluäärtel ja metsaservadel, aga suu-
remad aiad ning metsa- ja linnapargid võivad 
olla puukidele väga sobilikuks elukohaks. Vä-
hem on neid rabades ja soodes ning kuivades 

nõmmemetsades.
Samuti võib puugi saada lemmikloomalt, 

kes on olnud pikema taimestikuga kohas. See-
ga kõik, kes vähegi looduses viibivad või kel 
loomad looduses jalutamas käivad, on ohusta-
tud ja soovitan end vaktsineerida,“ tõdes Sokk.

Puuk saab haigustekitajad loomadelt, kel-
lelt ta verd imeb ning kuigi puuk ise haigusi 
ei põe, võimaldab ta viirustel ja bakteritel enda 
sees paljuneda ja transpordib need nii ühelt 
organismilt järgmistele. „Kõik puugid ei ole 
haigusekandjad, kuid kuna Eestis esineb puu-
gihaigusi päris sageli, tuleks pärast iga puugi-
hammustust oma tervist eriti hoolikalt jälgi-
da,“ rõhutas Sokk.

Mullu oli puugijuhtumeid enim Tartumaal 
ja Pärnumaal, traditsiooniliselt levivad puuki-
dega seotud haigused palju ka saartel. Täpset 
statistikat, kus piirkondades on rohkem juh-
tumeid, saab vaadata Terviseameti kodulehelt.

Müüt: Puugid on ohtlikud vaid suvel
Puugihooaeg algab Eestis tavaliselt aprillis 
ning kestab kuni novembrini. „Talvel on puu-
gid enamasti talveunes, kuid pehme ilm lubab 
puuki kohata ka jaanuaris-veebruaris. Esime-
sed puugid kolivad oma metsakõdus paikne-
vast talvituspaigast välja, kui keskmine õhu-

temperatuur tõuseb üle 5 soojakraadi. Kevade 
teiseks pooleks on puukide arvukus tõusnud 
tippu ja puugihooaeg on käes,“ selgitas Sokk.

Seepärast tuleks apteekri sõnul ka vaktsi-
neerimisele mõelda juba talvel või varake-
vadel. Täielik puukentsefaliidi vastane vakt-
sineerimine koosneb kolmest süstist: kaks 
esimest üheks hooajaks piisava immuunsu-
se andvat süsti tehakse 1–3-kuulise vahega, 
kolmas kuni aasta hiljem. Seejärel on kait-
set vaja iga 3-5 aasta tagant kordussüstiga 
uuendada.

Müüt: Vaktsineerimine 
on kallis ja mõttetu
Tõsi, ühe entsefaliidi vaktsiini hinnavahemik 
kipub olema 25-30 eurot. Samas peab arvesta-
ma, et kolmanda annuse manustamine tagab 
kaitse kolmeks kuni viieks aastaks. „Entsefalii-
di pikaajalisteks tüsistusteks on jäsemete hal-
vatus, mälu-, tasakaalu- ja koordinatsiooni-
häired ja need võivad esineda koguni 46 prot-
sendil põdenutest. Raske haiguse eest kaitseb 
ainult vaktsineerimine,“ sõnab apteeker. 

Entsefaliidi vastu vaktsineerimisel on levi-
nuim skeem, kus esimene doos manustatakse 
valitud päeval, teine doos 14 päeva kuni kolm 
kuud peale esimest doosi, kolmas annus 9-12 

kuud pärast teist doosi. „Seega on parim aeg 
vaktsineerimiseks varakevadel enne aprillis al-
gavat puugihooaja algust, sest vaktsiin hakkab 
mõjuma kaks nädalat pärast teise annuse ma-
nustamist,“ selgitab Sokk. Kiirskeemi korral 
manustatakse teine doos seitsme päeva pärast 
ja kolmas 21. päeval. 

Entsefaliidi vastu saab vaktsineerida nii 
apteegis kui ka perearsti juures ja erineva-
tes erapraksistes ning seda juba alates ühe 
aasta vanusest. Borrelioosi vastu vaktsi-
neerida ei saa ja haiguse kahtluse korral tu-
leks pöörduda perearsti poole, kes haiguse 
tuvastamisel kirjutab välja antibiootikumi 
kuuri.

PUUGIHAMMUSTUSE ENNETAMISEKS 
SOOVITAB APTEEKER:
• Kasuta enne loodusesse minekut puugitõrje 

vahendeid;
• Riietu pikkadesse, heledat tooni riietesse; 
• Püksisääred pane soki sisse ja müts pähe;
• Liigu teeradadel, eemal kõrgest rohust;
• Jalutuskäigu lõppedes käi duši all, kammi 

juuksed ning kontrolli üle kõrvatagused, 
naba, põlveõndlad ja kaenlaalused.

Allikas: Benu apteek
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Kinos lõvibeebi, veebis festival
Sel nädalal esilinastub ki-
nodes nunnu prantsuse ko-
guperefilm “Lõvi nimega 
kuningas”, Prantsusmaal 
Cannes’is algas aga filmi-
festival.

Margit Adorf

Lõvibeebi film on meeldiv tur-
valine valik neile, kes sooviksid 
pakkuda kinoelamust lastele, see 
on dubleeritud eesti keelde ja see-
ga subtiitreid alt lugema ei pea. 
Peategelased on 12-aastane Inès 
ja 15-aastane Alex ning lõvibeebi, 
kelle nimeks saab Kuningas. Film 
kõlbab vaadata ka lasteaialastele, 
kuigi loo juures on hoiatus, et alla 
6-aastastele ei soovitata. No kui 
teie 5-aastane on juba varem kinos 
mõne filmi ära näinud ja ei põlga 
ka mängufilme vaadata (minu lap-
sel oli vahepeal selline periood, et 
oli nõus kinos vaatama ainult joo-
nisfilme), siis ei ole seal midagi nii 
hirmsat, et ei võiks teda lõvifilmi 
vaatama viia.

Režissööriks on sel filmil David 
Moreau, kes on meiekandis üsna 
tundmatu, tema kontol on varase-
mast kaks õudusfilmi ja siis veel paar 
meile mitte jõudnud romantilisemat 
lugu ning üks laste-ulmefilm. See-
ga tal ei ole päris väljakujunenud 
lemmikžanrit, millele ta truu oleks, 
kuid võib öelda, et käe on ta soojaks 
harjutanud ja uus lastekas on vägagi 
nauditav ja tore film. Kui teile nimi 
tundub tuttavana, siis David More-
au on telesarjade näitleja ja telerežis-
sööri Jean-Luc Moreau poeg, muu-
seas isa teeb värskes filmis ka rolli, 
mängides professorit. 

Lugu räägib sellest, kuidas üks 
lõvibeebi pääseb putku loomadega 
salakaubitsejate käest ja satub õe ja 
venna juurde, kes asuvad nuputama 
plaani, kuidas lõvipoeg Aafrikasse 
tagasi viia. Loomulikult käib asja 
juurde tagaajamine, üle noatera pää-
semine, palju häid kokkusattumusi 
ja õnnelik lõpp. See on üsna ette-

aimatav klassikaliselt kulgev lugu, 
aga arvestades seda, et tegemist on 
siiski lastefilmiga, siis ega ei peagi 
iga kord mõne loo puhul ninast verd 
välja pingutama, et oleks kindlasti 
hästi originaalne ja ennenägematu. 
Lastele on ka selline klassika see, 
mida nad ehk varem näinud ei ol-
nud. 

Põhiliselt ongi filmile ette hei-
detud seda, et pole uudne, on “liiga 
klassikaline”. Veel on filmile ette 
heidetud, et see meenutavat liiga 
palju Steven Spielbergi 1982.aasta 
filmi “E.T”, kus päästetakse nunnut 
tulnukat, aga no selle hädakoori 
peale ma küll lihtsalt naeraks hele-
da häälega. Muidugi võib ju olla hea 
mõte hiljem ka see “E.T” ära vaada-
ta, mina nägin seda juba lapsena, nii 
et kui keelebarjääri vaatamisel pole, 
siis võib soovitada.

Filmi heliloojaks on Guillaume 
Roussel ja kui teil on soov kuulata 
filmi muusikat, siis toksige Spo-
tifysse helilooja nimi sisse, tema 
kanalil on sellele filmile kirjutatud 

muusika ühest kohast kuulatav. Mu 
enda laps armastab oma lemmik-
filmide muusikat Spotifyst kuula-
ta, kuigi ta eelistab praegu pigem 
selliseid filme, kus ka sõnadega 
laulud, siin on pigem nagu klassi-
kalise muusika album. Mulle jällegi 
meeldib just selliseid filmimuusika 
albumeid kuulata, sageli kuulan fil-
mimuusikat korduvalt, kuigi filmi 
olen näinud vaid korra. 

Aga ma tahtsin veel rääkida 
Cannes’i filmifestivalist – see algas 
sel nädalal, 17. mail ja kestab nüüd 
pea maikuu lõpuni. Cannes’i festi-
valil on esindatud ka meie PÖFFi 
meeskond, kes seekord aitab seal 
korraldada Ukraina filmide prog-
rammi. Eesti filmidele me sel aas-
tal eriliselt kaasa elada ei saa, ja eks 
hulk Cannes’is Palmioksi võitnud 
filme saame hiljem kinodes näha, 
aga juhin tähelepanu, et kui teil on 
tellitud näiteks Netflix, siis kirjuta-
des otsingusse “Cannes”, saate kena 
valiku varasematel aastatel Can-
nes’i filmifestivalil auhindu võitnud 

filmidest. 
Nii et kui teil on vahepeal tek-

kinud tunne, et mitte midagi ei 
ole vaadata, kõik on juba ammu 
ära nähtud, siis proovige, kas need 
Cannesi võidufilmid ikka on vaa-
datud. Pean küll hoiatama, et need 
on valdavalt tõsiste teemadega fil-
mid. Soovitan näiteks 2021. aasta 
Mehhiko filmi “Palved röövitutele” 
(„Noche de fuego“/“Prayers for the 
Stolen“). See põhineb Jennifer Cle-
ment’i samanimelisel romaanil, mis 
ilmus 2014. aastal ja jutustab laias 
laastus tõsielul põhineva loo narko-
kartellide poolt röövitud tüdruku-
test. Laias laastus seetõttu, et see ei 
ole ühe konkreetse juhtumi romaa-
ni/filmi valamine, vaid olemasole-
va nähtuse romaanina jutustamise. 
Niisugused asjad, millest Clement 
kirjutab, on päriselt juhtumas ja 
toimumas, see pole utoopia. Valus, 
hingekriipiv vaatamine. Netflixi 
Cannes’i valikus on 24 väga eriil-
melist, erineval ajal valminud filmi. 
Soovitan. 

“Lõvi nimega kuningas” on armas koguperefi lm. Foto: Pressimaterjalid

MÕNE REAGA

Rakveres diskuteeritakse roheleppe üle
Järgmisel reedel, 27. aprillil on Rakvere Art hotelli konverentsisaalis Eu-
roopa Regioonide Komitee praktiline infopäev linlastele ja kohalikele 
omavalitsustele, et selgitada, kuidas Eesti kohalikud omavalitsused saavad 
kaasa lüüa Euroopa kliimaeesmärkide ja roheleppe elluviimisel. 

„Arutleme Rakveres Euroopa ja omavalitsuste jaoks olulistel teemadel 
nagu kliimamuutused ja keskkond, puhas energia – et meil oleks piisavalt 
energiat, arvestades töötegemise muutumist üha digitaalsemaks,“ rääkis 
Rakvere linnavolikogu liige ja Euroopa Linnapeade pakti Eesti rahvuslik 
suursaadik Andres Jaadla.

Infopäeva ettekanded algavad kell 11 ja on planeeritud pärastlõunani. 
Juttu tuleb muuhulgas Euroopa roheleppest ja selle rakendamisest kohali-
kul tasandil, kuuleb kliima- ja keskkonnaalastest püüdlustes omavalitsus-
tes Järva ja Viimsi valla näitel, AS Võru Vesi juhataja ja Võru linnavoliko-
gu liige Jüri Gotmans kõneleb Võru Rohemootori kogemusest. Hendrik-
son & Ko keskkonnakorralduse spetsialist ja Euroopa kliimapakti projek-
tikoordinaator Eestis Riin Kaldma selgitab kliimapakti sisu.

Kohapeal on võimalik esitada küsimusi Euroopa Regioonide Komitee 
liikmetele, esinejatele ja omavalituste esindajatele.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on registreerimine Eesti Linnade 
ja Valdade Liidu kodulehe kaudu. Samuti on sealt leitav ürituse Teamsi 
keskkonna link. 

Katrin Uuspõld

Tõnis Mägi annab Rakveres kirikukontserdi
Sel pühapäeval, 22. mail tähistab Rakvere Karmeli kogudus oma 128. sün-
nipäeva ning pidupäeva raames on ka kell 16 Karmeli kirikus Tõnis Mägi 
kontsert. 

 „Vaatan oma poole sajandi pikkusele loometeele. Mu laulud on kui jäl-
jed. Mõned selgelt nähtavad, mõned rohtu kasvanud. Laulan oma kont-
serdil laule, mis on loodud erinevatel aegadel,“ sõnastas Tõnis Mägi.

Rakvere Karmeli koguduse pastor Gunnar Kotiesen märkis, et muusik 
on viimastel aastatel kirjutanud venekeelseid vaimulikke laule, mida sa-
muti kuulda saab. 

„Oleme uut kirikuhoonet ehitades kogenud nii palju kaasaelamist ja 
tahame seepärast omalt poolt midagi tagasi anda, seepärast on sissepääs 
kontserdile tasuta, võimalus on toetada annetusega uue kirikuhoone ka-
tuse valmimist,“ märkis pastor Kotiesen ja lisas, et oodatud on väga ka 
siinsed ukraina ja vene inimesed, nende tarvis tõlgitakse Tõnis Mägi va-
hetekstid kontserdil ka vene keelde.

„Sünnipäeva tähistame terve pühapäeva jooksul, hommikul on jumala-
teenistus, õhtul kontsert, vahepeal on ühine tordisöömine,“ lisas Kotiesen.

Katrin Uuspõld

Põnev muuseumiöö tuleb taas - 21. mail
Muuseumiöö on üks kord aastas, laupäevasel maikuu õhtul, kui oma 
uksed avavad kümned muuseumid ja mäluasutused üle Eesti. Muuseu-
miöö kannab tänavu motot „Öös on unistusi“ ja sel ööl maksab sissepääs 
sümboolse ühe euro.

Lääne-Virumaal ootab õhtuseid külastajaid Eesti Politseimuuseum, kus 
saab tutvuda püsiekspositsiooniga, Rakvere linnakodanikumuuseumis 
näeb, kuidas elati sada aastat tagasi, Rakvere linnuses on avatud konven-
dihoone näitused ja kõrts. Palmse mõisas on lahti härrastemaja uksed, pal-
mimaja oma eksootiliste taimede ja viirpapagoidega, sepikoda, kus saab 
iga huviline endale õnnemünti vermida, härjatall näitusega Estonian Spi-
rit. Jalutada saab inglise ja prantsuse stiilis aias, metsapargis ning nautida 
kaarikusõitu. Õhtul kell 20 algab õunaaiast retk läbi mõisapargi ja metsa, 
kus linnumees Peep Veedla räägib just neist lindudest, kes end parasjagu 
näitavad või laulu ja muude häälitsustega endast märku annavad.

Lahemaa rahvuspargi külastuskeskus Palmses pakub juba päeva ajal tai-
meretki koos Kunksmooriga, et õppida, kuidas saada otse loodusest lauale 
hooajaline ülivärske, kohalik ning väikese ökoloogilise jalajäljega toit.

RMK Oandu külastuskesus ootab kogu päeva oma õuele jalutama ja näi-
tusi vaatama, õhtul kell 17 räägib loodusesõber ja linnutark Peep Veedla 
lindudest ja nende pesadest, oma linnuraamatutest ja linnumängudest. Kell 
18 avatakse Metsa raamatukogu vanas küünis heinamaa serval ning see jääb 
avatuks terveks suveks. Õhtupoole on giidituur külastuskeskuses ja avatud 
meisterdaja unistuste töötuba, hilisematel tundidel saab peamajas vaadata 
filme ja slaidiprogramme.

Roela käbikuivati pakub ekskursioon käbimajas, näha saab kohaliku 
perearsti Tõnis Nurga fotonäitust, soovijatele on matk Roela oosil ning 
näitetrupp Kartoffel etendab tükki „Käbimaja unistused“.

Käsmu muuseumis näeb muuseumiööl püsiekspositsiooni, Kunda 
tsemendimuuseum kutsub uudistama muuseumi remontimata teisele 
korrusele, kuhu tavaliselt ei pääse. Giidiga tuurid alumisel korrusel toi-
muvad päeval kell 14 ja 16. Õhtul kell 18 on lastele taskulampidega unis-
tuste otsimise mäng, kell 20 esineb esineb Haldi Välimäe. Pärast kontser-
ti räägitakse aga muuseumi teise korruse ajaloost ja tulevikuplaanidest.
Muuseumiöö peakoordinaator on MTÜ Eesti, koostööpartner on tänavu 
SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Kõigil Muuseumiöö sündmus-
tes osalejatel on võimalik teha annetusi, mille abil viiakse ellu mõnd rasket 
või kroonilist haigust põdeva lapse unistus.

Katrin Uuspõld
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Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee         Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

OSTA ENNE HINNATÕUSU
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