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Rakvere Kultuurikeskuses 22. 
mail toimunud esimesel va-
bariiklikul ettevõtlusteatrite 
festivalil „Õpime ettevõtlu-
sest“ nägi üheksat õpilaste ja 
lasteaialaste etendust.
Festivali korraldaja Ettevõt-
lusteater MTÜ juhi Piret Põllu 
sõnul on ettevõtlusteater hea 
viis ettevõtliku mõtteviisi süs-
timiseks igas eas õpilasse. Ka 
ettevõtlusteatri hea sõber 
Heiti Pakk on leidnud, et teat-
rimeetod on õppimiseks suu-
repärane ja igati sobilik, sest 
etendust kui sündmust jälgi-
des töötavad vaatajal nii süda 
kui mõistus, mis omakorda 
võimaldab nähtut tunnetada, 
analüüsida ja paremini mõis-
ta.
Festivali alustasid kõige noo-
remad ehk lasteaedade ja alg-
klasside õpilased. Vaatajateni 
jõudsid etendused presiden-
di vastuvõtust kuni Pätsikese 
looni. Festivali noorimad esi-
nejad ehk Triinu lasteaia lap-
sed pälvisid etendusega „Pre-
sidendi vastuvõtt“ parima 
karjääriõppe ja isamaalise 
õpetuse preemia. Vohnja Las-
teaia-algkooli etendust „Raa-
matukogunõid Rosaalie“ tun-
nustati loovuse rakendamise 
eest. Rakvere Gümnaasiumi 
3.a klassi õpilaste loole „Pät-
sike“ kuulus preemia teatri-
vahendite osava kasutamise 
eest kohaliku ettevõtluse ku-
jutamisel. 
Noorte näitlejate etteasteid 
saatsid lakkamatu aplaus 
ning publiku ovatsioonid.
Päeva teises pooles jõudsid 

vaatajateni põhikoolide ja 
gümnaasiumide õpilaste et-
teasted, kus muuhulgas tut-
vustati Kodutütarde seadusi 
ja Ettevõtlusküla sünnilugu. 
Õpetliku omaloomingulise 
värssnäidendi auhind kuulus 
Kodutütarde Viru ringkonna 
neidudele näitemängu „Ko-
dutütarde seadus“ eest. Roos-
na-Alliku Põhikool pälvis 
etendusega „Mis teha?“ piir-
kondliku ettevõtluse leidliku 
tutvustamise preemia. Pari-
ma füüsilise ansamblimängu 
auhind rändas Kunda Ühis-
gümnaasiumi kooliteatrile, 
kes astus üles etendusega 

„Nutikas lutikas“. Tartu Kar-
lova Kooli video märgiti ära 
Ettevõtlusküla sünniloo jääd-
vustamise eest.
Ettevõtlusteatri festivali lõpe-
tasid Rakvere Gümnaasiumi 
ettevõtlusteater ja Rakvere 
Reaalgümnaasiumi Laulu- ja 
Mänguselts Karla. Õpetliku ja 
motiveeriva eduloo kajasta-
mise preemia pälvis Rakvere 
Gümnaasiumi ettevõtlustea-
ter ning Laulu- ja Mänguselt-
si Karla tunnustati kui meis-
terlikku elu ettevõtluse teatri 
loojat ja esitajat.

Kuulutaja

Esimene ettevõtlusteatrite 
festival levitas 
ettevõtlikkuse pisikut

Vabandus
Eelmises Kuulutajas (22.05.2015) oli leheküljel 9 artikli „Tee-
nekas haridustöötaja vahetab ametit“ juures eksitav fotoall-
kiri. Fotol olid teadusministeeriumi välishindamisosakonna 
asejuhataja Hille Voolaid (vasakul) ja Marge Lepik. Vabanda-
me Aivi Musta ees, kelle nimi sattus eksikombel fotoallkirja.
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Kas projekteerija on ise kunagi 
kergliiklusteel liigelnud?
Ma arvasin, et viga on vaid minus, aga kui samal teemal on 
viimasel ajal sõna võtnud jalgrattasportlased ja –treenerid, 
siis leidsin olevat teema pasliku ka siinkohal tõstatada.
Juttu tuleb kergliiklusteedest ja täpsemalt nende teede rist-
mikele paigaldatud tõketest, mis peaksid just kui tagama 
ohutuse. Mul on konkreetne küsimus: kas nende tõkete pa-
berile joonistajad ja paigaldajad on ise üldse kergliiklusteel 
kunagi liigelnud?
Väidan siinkohal, et tõkked ei muuda liiklust mitte ohutu-
maks, vaid otse vastupidi ohtlikumaks.
Kel kergliiklusteel vähem liikumist, neile väike selgitus. Ju-
tuks olevad tõkked on paigaldatud ristmike ette ja need peak-
sid takistama ettevaatamatut kihutamist peateele. Kaks pöö-
ratud U kujulist toru on paigutatud nii, et jalgrattal või rull-
suuskadel liikleja nende vahelt vaevu läbi mahub ja kiirus 
langeb tõepoolest.
Aga need tõkked on vales kohas! Esiteks saab neist mururiba 
kasutades vabalt mööda sõita, kui ainult kogemata kraavi ei 
vaju. Möödasõidu eelistajaid on palju, selle tõestuseks on ra-
jad murukamaral. 
Teiseks on tõkete vahel manööverdamine tõsine kunst, sest 
need on liiga lähestikku. Autorataste alt võib olla pääsed, aga 
samas suureneb võimalus ninuli käia. 
Ja kolmandaks võtab labürindi läbimine kogu kergliikleja tä-
helepanu – tõkete vahel ukerdades vaatad, et pikali ei käiks, 
samas ei jää lähenevate autode märkamiseks enam üldse ae-
ga. Tõkked on ristmikule nii lähedal, et kui jalgratta tagumine 
ratas veel tõkete vahel manööverdab, on esimene juba sõidu-
teel.
Ohutuse vastu pole mul midagi, hea meel on, et keegi sellele 
mõtleb, aga asja ei pea tegema mitte linnukese päraselt, vaid 
ikka otstarbest lähtudes. Tõkked informeerivad mind tõe-
poolest lähenevast ristmikust, aga infot saaks jagada ka teisiti 
kui lisaohtu tekitades. Näiteks Pajusti lähistel on ohtlikul rist-
mikul kergliiklusteel täristid ja neid dubleerivad veel suured 
valgega maalitud ohumärgid – pole veel kordagi juhtunud, et 
seda ristmikku ei märkaks. Ning kui ise oled hoolimatu, siis 
jääd auto alla nii torude kui ka täristitega ristmikul.

Aivar Ojaperv,
kergliikleja

Rakvere Triinu Lasteaia „Presidendi vastuvõtt“. 
Foto: erakogu 
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Nädalapäevad tagasi tabas 
politsei Kohtla-Järvel noor-
mehe, kes oli oma korteris 
asutanud kanepikasvatuse. 
Politseinikud koputasid me-
he uksele, kui majaelanikelt 
hakkas tulema kaebusi, et 
trepikojas on imelik lõhn.

Haisev koridor
„Kui keegi hakkab sellise põl-
lumajandusega korteris tege-
lema, siis jõuab see info ka 
meieni. Kontrollime alati iga-
suguseid vihjeid ja kui keegi 
mõtleb korteris kanepikasva-
tust üles seada, siis peab ta 
arvestama, et kui politsei ei 
ole tulnud täna, siis tuleb 
homme või ülehomme. Aga 
kindlasti tuleme ja võtame 
kõik ära. Sealhulgas võime 
võtta ka mobiiltelefonid või 
autod,“ ütles Ida prefektuuri 
narkotalituse juht Valdo 
Arula. 
Ta rääkis, et noormehe korter 

oli spetsiaalselt kohandatud 
kanepi kasvatamiseks. Kahte 
tuppa oli ehitatud kaks pri-
mitiivset kasvuhoonetaolist 
ehitist, mis olid varustatud 
ventilatsiooni ja valgustuse-
ga. Taimed ise olid aga erine-
vas arenguetapis, sellega ta-
heti tagada saagi järjepide-
vus.
Kanepikasvatuse rajaja oli 
politseile varasemast tund-
matu – õppis välismaal ja oli 
igati seaduskuulekas. Arula 
sõnul oli tegemist täiesti ta-
valise noore mehega, kes ot-
sustas köögiviljade asemel 
hakata kanepit kasvatama. 
„Ma ei saa avaldada seda, mi-
da noormees on rääkinud ee-
luurimise käigus, aga peami-
ne motiiv on ikka kerge raha 
teenimine. Väidavad, et kas-
vatavad oma tarbeks, aga sel-
line kogus on ilmselgelt 
liiast,“ lausus Arula.
Taimede järgi oli alust arvata, 
et korteris asuv kanepikasva-
tus oli toiminud juba mõnda 
aega. Osa saagist oli juba kui-
vatatud ja tarvitamiskõlblik. 
Arula sõnul võis sealne kane-
pikasvatus tegutseda vähe-
malt kolm kuud. Kokku avas-
tati 20 taime.

Kasvatatakse igal pool
„Viimaste aastate jooksul on 
kanepikasvatamine hoogus-

tunud. Seda tehakse korteri-
tes, aga ehitatakse ka kuhugi 
metsa alla kasvuhoone moo-
di asi või soojade ilmade saa-
budes viiakse kanepitaimed 
ämbritega niidule või metsa 
alla kasvama. Ka eelmisel 
aastal oli mitu juhtumit, kui 
avastasime mitu niisugust 

kasvatust,“ lisas Arula.
Kanepikasvatusega ei tegele-
ta mitte ainult Ida-Virumaal, 
vaid neid on likvideeritud ka 
Lääne-Virumaal. Hiljuti sai 
karistada noormees, kes 
Tamsalu vallas ehitas koos 
kolme sõbraga kasvuhoone, 
et seal siis kanepitaimi kasva-

tada. Noored mehed, kes kõik 
olid varem ka kriminaalkor-
ras karistatud, otsustasid ka-
nepimüügiga kerget raha tee-
nida. 
Poisid tellisid internetist ka-
nepiseemneid ning istutasid 
need pottidesse ja hiljem 
seadsid taimed kasvuhoones-

se. 25 seemnest idanes 16 ja 
neid käisid noored „aedni-
kud“ kordamööda hoolda-
mas. Politseinikud leidsid alla 
kahe kuu tegutsenud kanepi-
kasvatuse üles ning tegid sel-
lele lõpu. 
Noorte meeste kerge raha jäi-
gi teenimata ja lisaks sattusid 
noormehed kriminaaluuri-
mise alla.
„Meie eesmärk on taimed en-
ne kätte saada, kui hakatakse 
saaki korjama. Kanepil on 
tunduvalt laiem turg kui kan-
getel narkootikumidel. Kane-
pit tarvitatakse kooliealistest 
kuni pensionärideni,“ sõnas 
Arula. 
Ta arvas, et kanepi tarbimise 
taga on ka meedias ilmunud 
väited selle kasulikkuse koh-
ta.
Staazhika narkopolitseiniku 
sõnul on viimastel aastatel 
kanepikasvatuste avastamine 
tõusnud üle kümne korra ja 
seda põhjusel, et mõned aas-
tad tagasi suunati kogu nar-
kopolitsei ressurss võitlema 
kangete narkootikumidega ja 
nende levitajatega, praegu te-
geletakse aga ka kergemate 
meelemürkidega. „Kanepi 
tarvitamine ja kasvatamine 
on hoogustunud - kus on 
nõudlus, seal on ka pakkumi-
ne,“ lisas Arula lõpetuseks.

Politsei tõmbab kanepikasvatusele piiri
Ida prefektuuri teatel on 
viimastel aastatel kanepi-
kasvatus lausa kümneid 
korda hoogustunud. Sageli 
ei jää potipõllumajandus 
märkamata politseinikele, 
kes lõpuks kogu saagi ära 
võtavad.

Kaius Mölder

Kanep vajab eraldi tingimusi kasvamiseks ja lõhna peletamiseks. 
Foto: politsei

Püsivalt
lahe!

* SNICKERS Workwear lühikeste 
või 2/3 pikkusega tööpükste ostuga 

saad KINGITUSEKS
SNICKERS Workwear elastse vöö 

(art 9025/2000 beež). 

SNICKERS Workwear 
ripptaskutega piraadipüksid. 
2/3 pikkusega püksid sobivad 

hästi just soojadesse tingimustesse. 
Valmistatud kergest ja hingavast 

Rip-Stop materjalist. Cordura®

tugevdustega põlvekaitsmetaskud 
ja nutikas lõige tagavad 

vastupidavuse ja mugavuse. 
Rohked taskud võimaldavad kõike 

vajalikku kaasas kanda. 
Materjal: 65% polüester, 

35% puuvill. 
Värv: hall/must

Hinnad sisaldavad 
käibemaksu 20% ja 
kehtivad kuni 31.07.2015 
või kuni kaupa jätkub!

Kingituse väärtus 17 €

TASUTA
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SNICKERS Workwear 
elastne vöö
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 TALLINN
Laki 5, Pärnu mnt 130, Katusepapi 35

 TARTU
Aardla 114, Ringtee 37a

 PÄRNU
Riia mnt 169a, Savi 3

RAKVERE
Pikk 2

VILJANDI
Riia mnt 42a

JÕHVI
Tartu mnt 30

VÕRU
Piiri 2

VALGA
Vabaduse 39

NARVA
Tallinna mnt 19c

HAAPSALU
Ehitajate tee 2a

JÕGEVA

Tallinna mnt 7
PAIDE
Pikk 2

UUS KAUPLUS!
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MÕNE REAGA Lääne-Viru teedele ilmub  
renoveeritud Pobeda
Ettevõtja Oleg Gross täitis 
kaks aastat tagasi oma lap-
sepõlveunistuse ja soetas 
endale sõiduauto Pobeda. 
Rooli taha sai ta istuda aga 
alles selle nädala kolma-
päeval, sest auto vajas enne 
seda põhjalikku renoveeri-
mist.

Aivar Ojaperv

Bännerid hoiatavad varaste eest
Politsei paigaldas suvituspiirkondadesse bännerid, mis hoia-
tavad mere ääres puhkajaid asju autosse mitte jätma.
Varaste eest hoiatavaid suuri bännereid näeb Võsul mõlemalt 
poolt asulasse sissesõitudel. Lähiajal paigaldatakse väikse-
maid meeldetuletusi teistesse suvituspiirkondades, aga ka 
matkaradade parklatesse. 
Rakvere politseijaoskonna piirkonnavanem Kristi Fuchs üt-
les, et bänneri eesmärk pole mitte ainult autovaraste eest 
hoiatamine, vaid manitseda ettevaatusele ka suvilatesse sis-
setungijate eest. 
„Võsu on piirkond, kuhu suvel koguneb mere äärde palju 
puhkajaid,“ lausus Fuchs. „Sageli pargib juht auto ära ja tõt-
tab mere äärde ning sõiduk jääb terveks päevaks valveta. Kii-
rustades või mugavusest jäävad mõned asjad autos nähtava-
le kohale, mis on ahvatluseks varastele.“
Ta lisas, et kui inimesed ei taha asju randa kaasa võtta, siis tu-
leb need salongist ära panna kas kindalaekasse või pagasi-
ruumi. „Kõige olulisem, et need ei jääks nähtavale,“ lausus 
Fuchs.
Politsei tähelepanekute järgi eelistavad puhkajad auto parki-
da võimalikult lähedale merele. Need on kohad, kus on vaik-
sem, mistõttu on vargal autot lihtsam rüüstata. Võimalusel 
tuleks alati oma sõiduk parkida kas avalikku parklasse või 
kohta, kus rahvast liigub rohkem.
Politsei tänab puidumaterjali eest Riigimetsa Majandamise 
Keskust ja Rakvere Ametikooli õpetajat Raiko Kaasikut, kelle 
juhendamisel bännerid paigaldati.

Brüsseli ja Leuveni ülikooli tudengid 
tutvusid kolhooside ajalooga
Laupäeval, 23. mail tutvusid 26 Brüsseli ja Leuveni ülikooli 
sotsiaal- ja majandusgeograafia tudengit Väike-Maarja muu-
seumis ja alevikus kolhooside ajalooga. 
Tudengite õppekäigu korraldanud õppejõud Nick Schuer-
mans külastas oma eelmisel reisil Eestisse ka Väike-Maarja 
muuseumi ja otsustas üliõpilastele ühismajandite ajalugu 
selgitada just Väike-Maarja kolhoosi näitel. 
Väike-Maarja muuseumi juhataja Marju Metsman tutvustas 
külalistele kolhooside loomise tausta, tegevust ja lagunemist 
ning Eesti taasiseseisvumisel tekkinud uut olukorda. Kolhoo-
side ajaloo teemaline püsinäitus Väike-Maarja muuseumis il-
lustreeris esitluses räägitut ja andis tudengitele hea ettekuju-
tuse tollasest perioodist. 
Tudengid tegid ka jalutuskäigu Väike-Maarja alevikus, et nä-
ha kolhoosiajal valminud ehitisi (elamuid, asutuste hoo-
neid), külastati Väike-Maarja Seltsimaja kui Väike-Maarja 
kolhoosi omaaegset esindushoonet ja 1990. aastal valminud 
kontorit (praegust Väike-Maarja Õppekeskust). Tudengeid 
huvitas väga ka kolhoosi lagunemisel tekkinud ettevõtete 
edasine tegevus ja tänapäevane elu Väike-Maarja piirkonnas. 
Külastati veel ka Porkunit ja Lasilat.

Kuulutaja

„Lapsepõlve veetsin Mulgi-
maal Abjas ja seal käis meil 
külas minu sõjaväelasest onu, 
kel oli Pobeda,“ meenutas 
Gross. „Mulle tundus see auto 
absoluutne unistuste tipp. 
Mõtlesin endamisi, et kui mul 
oleks ka kord isiklik Pobeda, 
siis on kõik soovid täitunud.“

Üle 2000 töötunni
Siiski kulus oma 50 aastat, 
enne kui Oleg Grossi unistus 
täitus. Suurettevõtjana sai ta 
endale lubada küll aukartus-
täratavat autoparki, kuhu 
kuulus näiteks isegi WRC ral-
liauto Ford, millega poeg 
Georg kiireid sõite tegi, aga 
Pobedat polnud. Kuni pisut 
üle kahe aasta tagasi sattus ta 
ühele automüügikuulutusele.
„Õhin oli nii suur, et ei osa-
nud isegi asjatundjatega nõu 
pidada,“ meenutas ta. „Aga 
läks õnneks: Vändra kandist 
ostetud Pobeda osutus väärt 
autoks, sel olid originaalosad, 
seda polnud kusagil külasepa 
juures ümber ehitatud. Nii 
palju kui mina tean, oli auto 
esimene omanik tubakavab-
riku „Leek“ peainsener.“
Tehasekonveierilt sõitis see 
auto maha 1955. aastal.
Et auto silma ja kõrva rõõ-
mustaks, vajas see aga põhja-
likku renoveerimist. Gross 
tutvus Aivo Kossaliga, kelle 
ettevõte AK Auto Klassika 
Rakveres vanade autode res-
taureerimisega tegeleb.
Kaks aastat ja üle 2000 töö-
tunni hiljem oli kreemja vär-
vikatte saanud Pobeda lõpuks 
valmis. Selle nädala kolma-
päeval seisis auto veel uhkelt 
Kossali töökojas vaadata-pil-
distada, õhtupoolikul aga ju-
ba Grossi ettevõtte OG Elekt-
ra peaukse ees Lepnal.
„See ei olnud äriline projekt,“ 
mainis Gross. „Aivo renovee-
ris autot seetõttu, et asi oli 
talle ka endale huvitav. Selli-
seid asju, kuhu kogu hing sis-
se pannakse, raha eest osta ei 
saa. Kes neid töö- ja öötunde-
gi täpselt lugeda suutis, mis 
auto peale kulus, aga hinnan-
guliselt oli neid üle 2000.“
„Oleg oli hea partner,“ kiitis 

Aivo Kossal. „Ta on selline 
mees, kes teadis, mida tahtis, 
ja mõtles iga asja juures kaa-
sa. Mul on ka selliseid kliente 
olnud, kes on toonud oma 
auto renoveerida ja küsimu-
sele, mida klient täpsemalt 
soovib, olen vastuseks saa-
nud, et ilusat autot.“
„Ega nad kõiki mu tahtmisi 
täitnud,“ muigas Oleg Gross. 
„Onu Pobeda oli roheline ja 
minu vaimusilmas pidanuks 
see auto tulema samasugune. 
Aga hääletamisel, kus lisaks 
Aivole osales poeg Georg, jäin 
vähemusse ja lõplik värvkate 
on kreemjas, mis tegelikult 
on Pobeda kõige tüüpilisem 
värv.“

Pobedast algas hobi
Kõnealusest Pobedast saab 
Grossi pühapäevaauto, mis 
ilusa ilma korral garaazhist 
välja aetakse, et mõni lõbu-
sam tuur teha. Seda staatust 
peab aga vanake jagama en-
dast pisut noorema sinivalge 
Volgaga, millega Gross juba 
mõnda aega ringi on sõitnud.
Need kaks pole aga sugugi 
kõik, mis Grossi garaazhi ka-

tuse all leiduvad. Nõukogude 
ajast pärit sõidukeid on seal 
tervenisti 20!
„Pobedast sain pisiku külge ja 
olen nüüd kahe viimase aasta 
jooksul oma masinaparki usi-
nalt täiendanud,“ rääkis au-
tohuvilisest ettevõtja. „Huvi-
tun nõukogudeaegsest tehni-
kast – eks see üks nostalgia-
värk ole. Valin autosid nende 
säilivuse ja originaalsuse jär-
gi: näiteks viimati õnnestus 
osta 1984. aastal toodetud 
VAZ 2106, mis on sõitnud 
vaid 300 kilomeetrit. Samuti 
sattusin peal nn muhksapa-
kale, mida katab originaal-
värv ja mis näeb pärast pu-
hastamist-poleerimist välja 

kui uhiuus. Pole ka imestada: 
seegi auto on suuremast osa 
ajast garaazhis seisnud, see 
on toodetud 1964. aastal, 
kuid läbisõit on 7000 km.“
Gross lisas, et viimati maini-
tud autodega ta kindlasti sõit-
ma ei hakka – need jäävad 
kollektsiooni silma paitama, 
sest sellises heas seisukorras 
autosid ta lihtsalt ei raatsi ku-
lutada.
Mis edasi? „Praegu ühtki suu-
remat projekti päevakorras 
pole, aga kui midagi huvita-
vat silma jääb, siis miks mitte 
see taas põhjalikult renovee-
rida. Autod on mu kirg, see 
on suurepärane vaheldus iga-
päevatööle.“

SÕIDUAUTO POBEDA

Toodeti NSV Liidus Gorki autotehases 1946-1958, 
litsentsi alusel ka Poolas. Ametlik marginimi 
GAZ-M20. Hinnanguliselt toodeti Pobedasid ligi-
kaudu 236 000 eksemplari. Tegu oli Nõukogude Lii-
dus võrdlemisi tavalise pereautoga. Pobedad olid 
kasutusel ka taksodena ning auto paljud modifikat-
sioonid eriotstarbeliste autodena (kiirabi, kauba-
veofurgoon jne).
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MUST KROONIKA

Möödunud kolmapäeval juh-
tus Rakveres Karja ja Võidu 
tänava ristmikul tõsisem liik-
lusõnnetus, kus kokku põrka-
sid kaks sõidukit.
Kaubiku Volkswagen juht lii-
kus mööda Karja tänavat Pa-
gusoo suunas, kuid eiras liik-
lusmärki “Anna teed”, mistõt-
tu sõitis külje pealt otsa sõi-
dueesõigust omanud väike-
bussile Iveco. Viimane pais-

kus vastu liiklusmärki ja val-
gustusposti ning rammis ka 
reklaamtahvlit. Mõlemas sõi-
dukis peale juhi teisi inimesi 
ei viibinud ning õnneks juhid 
vigastada ei saanud. Samuti 
olid mõlema sõiduki juhid 
kained.
Sündmuskohal viibinud po-
litseinike sõnul on hiljaaegu 
renoveeritud ristmik üsna 
ohtlik, sest muudetud liiklus-

korraldusega pole paljud ju-
hid veel harjunud. Õnneks 
pole ristmikul pärast reno-
veerimist tõsisemaid õnnetu-
si juhtunud. 
Mundrimeeste sõnul aitaks 
lisaks liiklusmärkidele olu-
korda leevendada teemärgis-
tus, mis hoiataks Karja täna-
val liiklejaid peatselt saabuva 
ristmiku eest.
Ristmik on ka varem kõneai-

neks olnud, kui linnavalitsus 
soovis sarnaselt mitmele tei-
sele ümberehitatud ristmiku-
ga see ringristmikuks teha. 
Elanike vastuseisu tõttu jäi 
see tegemata.

Kaius Mölder

Eramu ajas tossu välja
Teisipäeva lõuna paiku sai häirekeskus teate tähelepanelikult 
linnakodanikult, kes märkas, et Rakveres Karja tänaval tuleb 
kahekordse elumaja aknast suitsu. 
Kuna päästjad võtavad majapõlenguid täie tõsidusega, siis 
reageeriti sündmusele võimalikult kiiresti. Kohale tuli ka mee-
dikute ekipaazh.
Sündmuskohal selgus aga, et pliidi kütmisel tekkis mingi tõrge 
ja kogu suits imbus ruumidesse, mis otsis väljapääsuteed hoo-
pis akna kaudu. Majas hakkas tööle ka suitsuandur, kuid tossa-
vast aknast jõudis päästjatele juba teada anda juhuslik möö-
duja.
Päästjad tuulutasid maja ja meedikud vaatasid perenaise ter-
visliku seisukorra üle. 
Ida päästekeskuse pressiesindaja Lili Lillepea sõnul võisid 
sündmuste ahela Karja tänaval käivitada kas siis halvasti hool-
datud küttesüsteemid, pühkimata korsten või valesti valitud 
küttematerjal. „Aeg-ajalt tuleb hooldada oma küttekoldeid, 
siis jäävad päästjatel sellised väljakutsed olemata ning hulle-
mate tagajärgedega ei pea tegelema,“ lisas pressiesindaja. See-
ga, küttesüsteemide hooldamisega ei pea algust tegema enne 
kütteperioodi algust, vaid aastaringselt.

Kaius Mölder

Kaubik sõitis bussile otsa

Meedikud kontrollisid majaperenaise tervist, temaga oli kõik 
korras. 

Foto: Kaius Mölder

VARGUSED
Ööl vastu 26. maid tungiti 
Kadrina vallas Kadapiku kü-
las talu rehealusesse ning 
küüni, kust varastati metal-
lilõikur, murutrimmer, 
kompressor ja hoovil seis-
nud traktori pealt aku. Kah-
ju 790 eurot.
22. mail avastati, et Võsul oli 
sisse murtud suvilasse, kust 
varastati televiisor väärtuse-
ga 800 eurot. Samal ajal 
avastati, et ka teises suvilas 
on vargil käidud ja varasta-
tud telekas, polaroidkaame-
ra ja suitsuandur. Kahju on 
485 eurot.
Ööl vastu 23. maid varastati 
Tapalt Rohelisel tänavalt 
sõiduauto Audi 80 registri-
märgiga 431TFU. Kahju on 
900 eurot.
Ööl vastu 21. maid tungiti 
Laekvere vallas Rahkla külas 
hoonetesse ja varastati mu-
rutraktor, kohvimasin ning 
tööriistu. Kahju on 2030 eu-
rot. Samast kohast varastati 
ka ehitusteenust pakkuvale 
mehele kuulunud tööriistu, 
kahju 817eurot.

AUTOGA VASTU PUUD
22. mail kell 23.29 teatati 
häirekeskusele, et Tapal Par-
gi tänaval on sõiduauto sõit-
nud vastu puud. Päästjad 
eemaldasid akult juhtmed 
sõiduauto süttimisohu välti-
miseks. Sündmus anti üle 
politseile.
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MÕNE REAGA

JURIST ANNAB 
NÕU

Naisteajakiri Buduaar on 
12 000se tiraa�zhiga väljaanne, 
mis sai alguse samanimeli-
sest veebikeskkonnast. Kõne-
aluse netilehekülje üheks po-
pulaarsemaks alateemaks oli 
ja on tänase päevani foorum, 
mille kaudu muuhulgas ka 
ostetakse-müüakse kasuta-
tud asju. Buduaari turg on 
aga hoopis omapärane näh-
tus: virtuaalmaailmast koliti 
tagasi reaalellu.
Kas Buduaari turg on üleslöö-
dud ja veidi rumalate blondii-
nide kogunemispaik? Koht, 
kus on tähtis vaid väline sära? 
„Kõik on taju küsimus,“ kom-
menteeris Buduaari looja 
Marge Tava. „Oleme roosa va-
huga taotluslikult liialdanud, 
sest masendavat ja halli on 
meie elus liiga palju.“
„Tegelikkuses on nii, et kui 
kellegi poole näpuga näitad, 
suunad kolm sõrme auto-
maatselt enda peale. Inimesi 
on igasuguseid. Kunagi ei tea, 
miks keegi on selline, nagu ta 
on, või miks keegi oma asju 
turule müüma tuleb. Kindel 
on aga see, et siia on tulnud 
müüma vaid tegusad ja ette-
võtlikud naised - see väärib 
lugupidamist, mitte näpuga 
näitamist.“

Missioon
Marge Tava rääkis, et kõiki te-
ma tegemisi kannustab mis-
sioon naisi finantsiliselt hari-
da. “Olen ülikoolis lõpetanud 
majandusteaduskonna, aga 
pean tunnistama, et seal ei 
õpetatud oma elu juhtima ja 
finantsvabadust saavutama. 
Olen oma vaba ja voolava 
suhte rahaga aja jooksul loo-
nud. Raha on nii elementaar-
ne asi, et kõik inimesed peak-
sid sellest palju rohkem tead-
ma. Raha peab vabamalt 
ringlema ja selles osas täidab 
Buduaari turg oma missiooni 
- õpetab naisi majandusliku-
malt mõtlema,“ jätkas ta.
„Soovitan naistel mitte virise-
da,“ lausus ta. „Tuleb mõelda, 
mida elult soovid. Sa ei saa 
jõuda eesmärgini, kui ei tea, 
kuhu jõuda tahad. Ka tuleks 
välja rookima sõpruskonnast 
need, kes sinu eesmärki ei 
toeta. Suhtle inspireerivate 
inimestega. Ka mentor pole 
paha mõte. Minul näiteks on 
mentor. Kui ma ei leia prob-
leemile kohe head lahendust, 

siis istun temaga maha ja 
arutame asjad läbi. Ise ei 
pruugi kõiki võimalusi näha 
ja siis on hea, kui keegi aitab.“
„Tuleb olla nutikas,“ jätkas 
Tava. „Näiteks riided, mida sa 
ei kasuta, müü maha! Pane 
kuulutus internetti või tule 
müü Buduaari turul. Samuti 
võid korralda sõbrannadega 
väikese koosviibimise, kus 
kohvi ja koogi kõrval saate 
pakkuda riideid, mida ise ei 
vaja. Ka maksuametit ei pea 
kartma. Oma isiklikke asju 
võib müüa, uue kauba müü-
misega on lood muidugi tei-
sed. Lisaks sellele, et kappi te-
kib lisaruumi ja rahakotti ra-
ha, õpetab selline elustiil rõi-
vaid ka paremini hoidma. Ei 
viska hoolimatult riideid pe-
sumasinasse, mõtled, kuidas 
paremini hoida, et turuväär-
tus oleks kõrgem.“
Ka kulud soovitab ettevõtja 
hoolega üle vaadata, sest 
kuude ja aastate peale kogu-
neb palju selliseid kulusum-
masid, mis oleksid võinud ol-
la olemata. „Kulude optimee-
rimine on väga tähtis, eriti 
püsikulud. Näiteks mobiili-
pakett - kui see on aastaid 
muutumatu olnud, siis tasub 
uurida, kas ikka maksate tu-
ruhinda või on vahepeal pal-
ju soodsamaid lahendusi tul-
nud. Kindlasti tasub õppida 
kauplema! Ma tean, see pole 
eestlastele omane, aga küsija 
suu pihta ei lööda. Kasvõi 
siinsamas Buduaari turul: 
hind ei ole ju kivisse raiutud - 
kui ise ei küsi, siis kohe kind-
lasti paremat hinda ei saa.“

Buduaar on elustiil
„Buduaar ja kõik sellega kaas-
nev on välja kasvanud 12 aas-
ta tagusest veebikeskkonnast, 
mille toona algatasid hoopis 
ühed poisid,“ selgitas Marge 
Tava. „Mina investeerisin sel-
lesse ettevõtmisesse kümme 
aastat tagasi. Esimene pabe-
rajakiri ilmus 9 aastat tagasi. 
Buduaari veebikeskkonnas 
muutus foorum väga popu-
laarseks, meil oli tol ajal 
400 000 ostu-müügikuulu-
tust. Tuligi mõte, et kutsume  
ka päriselt kokku need inime-
sed, kes osta ja müüa soovi-
vad. Tänaseks oleme sünd-
must korraldanud üle terve 
Eesti juba kuuendat aastat.“ 
„Buduaar on elustiili ajakiri,“ 
jätkas ta. „Õige pea tulevad 
meil suuremad muudatused. 
Nagu naistele omane, teeme 
ka Buduaarile korraliku 
haircut´i (juukselõikus inglise 
keeles; siin mõeldud muutust 
– toim. ). Tuleb uus logo, uus, 
lihtne ja puhas uudisteleht, 
oleme üle vaadanud oma aja-
kirja sisu ja seda pisut muut-
nud ning kaasanud Eesti oma 

ala tipptegijad. Lugemist on 
tulevikus rohkem, lisaks ilu- 
ja moeteemadele õpetame 
enam naistele ka elementaar-
set finantstarkust, jagame lu-
gejaga inspireerivaid edulu-
gusid ning käsitleme muid 

selliseid teemasid, mis aita-
vad elust rohkem rõõmu tun-
da.“
Lisaks 12 000se trükiarvuga 
Buduaarile annab firma välja 
teismelistele suunatud ajakir-
ja Buduaar Teen ja toiduaja-

kirja Jamie, mille võtmesõ-
naks on tervislikkus ja maits-
vad toidud. Buduaar operee-
rib internetis ka suurimat tur-
gu b-turg.ee, kus on üle 600 
000 kuulutuse ja enam kui 
150 000 kasutajat.

Marge Tava: turul kauplemine 
õpetab ettevõtlikkust
Möödunud laupäeval rivis-
tus Rakvere Põhjakeskuses 
üles enam kui sada müüjat, 
keda käis väisamas 12 000 
külastajat – toimus teist-
kordne Buduaari turg Lää-
ne-Virumaal.

Katrin Kivi

BUDUAARITARBUDUAARITAR

Rääkides Buduaari lugejatest mainib Marge Tava väljendit „buduaaritar“. Kes on 
„buduaaritar“, kas tema ise?
„Mind võib nimetada välja kasvanud buduaaritariks,“ naeris ta. „ Mina olen lihtsalt 
buduaaritaride abiline, kes loob neile võimalused olla buduaaritar.  Üldiselt pean 
ma buduaaritari all silmas aktiivset Buduaari lugejat ja veebkeskkonna ning fooru-
mi kasutajat, kes lööb kaasa oma kommentaaridega foorumi või uudistelehe arute-
ludes.“ 
Tava kinnitusel on budaaritare umbes 10 000, kes elavad täiesti oma elu ja ei ole kui-
dagi Buduaari kollektiiviga seotud. „Igal ühel omad jutud: kes räägib kaasa ilutee-
madel, keda huvitavad rohkem pere- ja suhteprobleemid, osad neist aitavad ka 
meie keskkonnas korda luua ning meil kehtib ka selline tore süsteem, et iga kom-
mentaari ja postituse eest saavad buduaaritarid punkte, mille eest saab endale eri-
nevaid auhindu võtta.  Buduaaritaride elu on aktiivne ka väljaspool meie poolt pa-
kutud mõõtmeid-  nad korraldavad suuremaid ja väiksemaid koosviibimisi, mis po-
le Buduaari meeskonnaga kuidagi seotud. Buduaaritarid elavad täiesti iseseisvat elu 
ja mul on väga hea meel, et Eestis on palju naisi, kes just tänu meie foorumile on 
leidnud endale mõttekaaslasi ja uusi sõbrannasid, kellega koos sportima minna või 
kellega üheaegselt lapseootust nautida.“

Marge Tava Põhjakeskuses enda ja laste riideid müümas.
Foto: Martin Lätt

Rakvere koolid vas-
tasid evakuatsiooni-
nõuetele
Päästeameti Ida päästekes-
kuse tuleohutuskontrolli 
büroo kontrollis 19. mail 
evakuatsiooninõuete täit-
mist Virumaa 37 haridu-
sasutuses. Kontrollkäigust 
teavitati vahetult haridu-
sasutusse saabudes. Rakvere 
linnas kontrolliti 6 haridu-
sasutuse hoones evakuat-
siooninõuete täitmist ja ei 
tuvastatud mitte ühtki tu-
leohutusnõuete rikkumist. 
Ida päästekeskus tunnustab 
ja tänab Rakvere Linnavalit-
sust ning haridusasutusi, 
kes tuleohutusnõudeid täi-
davad. 

Lugeja küsib: Vahetasin 
poole aasta pealt tööandjat 
ja sooviksin kasutada uue 
tööandja juures õppepuh-
kust. Kas tööandjal on õigus 
paluda mul tuua kinnitus 
vanalt tööandjalt, kui palju 
kasutasin sel aastal vana 
tööandja juures õppepuh-
kust? Tööandja väidab, et 
õppepuhkust on õigus aasta 
peale saada üksnes 30 ka-
lendripäeva ja seda isegi siis, 
kui tööandjat vahetada.
Vastab Tööinspektsiooni 
tööinspektor-jurist Anne 
Simmulmann.

Täiskasvanute koolituse 
seaduse (edaspidi TäKS) §-s 
8 reguleeritud õppepuhkuse 
saamise õigusega määratak-
se kindlaks õppepuhkuse 
maksimummäär konkreetse 
tööandja ja töötaja vahelises 
suhtes, mitte töötaja üldine 
õppepuhkuse maksimum-
määr kalendriaastas. See tä-
hendab, et kui töötajal on 
mitu tööandjat korraga või 
ka erineval perioodil aasta 
jooksul, on tal õigus saada 
30 õppepuhkuse päeva ka-
lendriaastas igaühe juurest.
Riigil ei ole andmebaasi, mis 
sisaldaks infot õppepuhkuse 
kasutamise perioodide koh-
ta, samuti ei ole töötaja tei-
sel tööandjal kohustust an-
da informatsiooni töötaja 
õppepuhkuse kohta. Küsitav 
on, kas endisel tööandjal on 
ka õigus sellist infot ilma 
töötaja loata anda, kuivõrd 
tegemist on töötaja isiku-
andmete avaldamisega.
Seega on tööandjal kohus-
tus anda õppepuhkust 30 
kalendripäeva kalendriaasta 
jooksul ka juhul, kui töötaja 
on samal aastal teise töö-
andja juures juba õppepuh-
kust kasutanud. Samuti on 
töötajal õigus saada puhku-
setasu iga tööandja käest. 
Taseme- ja tööalase koolitu-
se eest maksab tööandja 
töötajale keskmist kalendri-
päevatasu 20 kalendripäeva 
eest. Ülejäänud 10 päeva on 
tasustamata puhkus (TäKS § 
8 lõiked 2 ja 3).
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www.ogelektra.ee

Pakume Sulle asjalikku väljaõpet oma ala meistrite käe all, konkurentsivõimelist ja 
stabiilset töötasu.
Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. Lisainfo telefonil 
5334 0040 Toivo Murakas.

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni 13 tundi. Täpne 
tööaeg lepitakse kokku töövestlusel.

Töö toimub vahetustega pikkusega kuni E-P 08:00-18:00.
Tobia küla, Rakvere vald. Tasuta buss Rakverest tööle ja tagasi.

Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa. Tasuta buss 
Rakverest tööle ja tagasi.

Kulinaariatsehh- vahetustega E,K, 08:30-17:00; T,N,R 08:30-
18:00; P 08:30-21:30
Pagaritsehh- vahetustega E-P, öine vahetus 16:00-05:00
Suitsutustsehh- vahetustega E-R, 08:00-17:00
Lihatsehh- E-R  07:00-16:00

Parimat väljaõpet, tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi, tulemusliku töö 
korral korralikku palka.

TToooottmmiisseessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee KKaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee

JJaahheellaattttuu  vvõõeettaakkssee  ttööööllee

KOKK ja LAOHOIDJA -KLIENDITEENINDAJAID
PAGAR

TÕSTUKIJUHT-
KAUBALADUSTAJA

LIHUNIK
VORSTIVORMIJA

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi

Suitsutustsehhi

Lihatsehhi
Tööaeg:

Tööaeg:
Töökoht:

Töökoht:

Tööaeg:

Pakume Sulle:

Klienditeenindajaid vajatakse kauplustesse: 
Elektra (Tobia küla), Väike-Maarja, Tamsalu kauplusesse 
Pille-Riin ja Türi.

Hoiame oma inimesi
ja anname tegijatele

võimalused arenemiseks!

Töö/koolitus

VAJAD TÖÖD? 
OTSID TÖÖTAJAT? 
Parim võimalus selleks
on avaldada kuulutus

Kuulutajas.

Võta ühendust 322 5090
reklaam@kuulutaja.ee

PAKUN TÖÖD

• Aaspere Eakate Kodu võtab 
tööle hooldaja. Tel 5306 5835

• Stik Autoremont pakub tööd 
koristajale juulikuuks. Vaba-
duse tn.12 Raido 5096 184

• Pakume tööd puhastustee-
nindajatele Rakveres ja Tapal. 
Tel 5259 495

Omniva on 
Eesti Posti 
uus nimi

Tule meie toimekasse ja 
usaldusväärsesse 

Tamsalu kandepunkti 
meeskonda

KIRJAKANDJAKS
(puhkuste asendajaks)

Lisainfo
telefonil 504 4979 

Kandideerimiseks
saada oma CV aadressile 

cv@omniva.ee

KOOLITUS

• Kogemustega majahoidja ja 
kojamees soovib leida tööd. 
Tel 5742 0668

• Rakvere JK Tarvas kut-
sub 2002. – 2008. aastal 
sündinud tüdrukuid jalg-
pallitrenni. Info carina@
jktarvas.ee, tel 5100 746

• Rakvere JK Tarvas kutsub 
treeningutele 2006. – 2009. 
aastal sündinud poisse jalg-
pallitrenni. Info jktarvas@
jktarvas.ee, tel 5344 9925

OTSIN TÖÖD

• Pakkuda suveks tööd 
k l i e n d i t e e n i n d a j a n a 
puhkuseasendajale Rakvere 
Põhjakeskuses Lastemaa 
kaupluses. Lisainfo 5064 
307, martin@lastemaa.ee

• Pakun tööd autoremondi-
lukksepale (mootorid, käi-
gukasti remont). Hea palk. 
kristo@k-kummid.ee

• Vajan metsameest B-kat. 
juhiloaga. Minu varustus. Rak-
verest. Tel 5673 5648

•Pakume tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• AS GoBus  Rakvere regioon  
võtab tööle  bussijuhi. Tel 
5347 9780

• Pakkuda tööd kopp-laaduri 
juhile. Nõutav B- ja C-kat. 
juhiluba. Töö Rakvere linnas. 
CV saata marek.holding@
gmail.com

• Eesti-siseseid vedusid teostav 
transpordiettevõte otsib veoki-
juhti. Ettevõte asub Viru-Ka-
balas. CV saata kati.nouakas@
tktk.ee või info saamiseks he-
listada 5165 212

• Poolhaagiskallurile vajatak-
se juhti. Telefon 372 5010 433

• Võtan tööle väikeekskavaa-
torijuhi. Vajalik C-kategooria 
juhiluba. Võib ka osalise tööa-
jaga. Tel 5143 783

• Vajame autojuhti  Soo-
me-Eesti tööle,  L, P vabad. 
Telefon 372 5308 3700

• Vajame autojuhti Skandinaa-
viasse sisetööle. Ttelefon 372 
5308 3700

• Talu Lääne-Virumaal Võipere 
külas otsib kohusetundlikku 
karjakut ja lüpsjat. Elamine 
kohapeal. Palk vastavalt või-
metele. Tel 5242 139

• Vajatakse sigalasse talitajat. 
Tel 5082 696



Kuulutaja reede, 29. mai 20158

Kingituseks 
kaasa 

järelkäru

PAKKU-
MINE

PAKKU-
MINE

HUSQVARNA 
KEVADPAKKUMISED!

MURUTRAKTOR 
HUSQVARNA TS 238 / TS 242

2499 € / 2859 €
KINGITUSENA KAASA JÄRELKÄRU 275. 
Järelkäru väärtus 245 €

ROHULÕIKUR 
HUSQVARNA 525RX / 525RXT

445 € / 499 €
KINGITUSENA KAASA KÕRVAKLAPID 
PLEKSSIRMIGA.
Kõrvaklappide väärtus 41 €

HUSQVARNA 
AUTOMOWER® 320 / 330X

2425 € / 2999 €
KINGITUSENA KAASA LAADIMISJAAMA KATE.
Katte väärtus 195 €

HUSQVARNA LB 348V 

499 €
KINGITUSENA KAASA NIIDUKI 
HOOLDUSKOMPLEKT.
Hoolduskomplekti väärtus 11,30 €

PAKKU-
MINE

PAKKU-
MINE

www.husqvarna.ee

Pakkumised kehtivad kuni 30.06.2015.

Aed

Muru õhutamiseks on parim 
viis muruga kaetud pinnases-
se vertikaalsete sisselõigete 
või sälkude tegemine. Muidu-
gi võib selle protseduuri läbi 
viia käepäraste vahenditega 
n-ö kirvemeetodil, kuid see 
on tüütu ja ebaefektiivne 
ning kasu asemel võib asjast 
lõpuks hoopis kahju sündida. 
Palju mõistlikum on kasutada 
selleks spetsiaalset masinat, 
näiteks bensiinimootoriga 
muruõhutajat Viking LB 540.
Lääne-Virumaal saab sellise 
tööriista rentida või osta näi-
teks ForestPlus OÜ müügisa-
longist Laada tänaval või sa-
ma ettevõttega seotud kaup-
lusest Väike-Maarjas.
„Õhutamine parandab muru 
aluspinna hingamist, veeo-
mastust, eemaldes sambla, 
kuivanud murujuured ning 
talvise kuivanud kulu,“ selgi-

tas ettevõtte esindaja Riin 
Sats. „Kuigi tööriist on mõel-
dud eelkõige muru õhutami-
seks, kasutatakse seda väga 
sageli ja tõhusalt just sambla 
eemaldamiseks – tulemus on 
ootamatult hea.“
„Murupinnal, mida regulaar-
selt kord-paar aastas õhuta-
takse, kasvab muru oluliselt 
kiiremini, murutaimed on 
tervemad ja tugevamad ning 
murupind näeb oluliselt pa-
rem välja.“
Aeraator eemaldab murust 
umbrohu, sambla, vana nii-
detud rohu ja väga levinud 
muruvildi. Tööriist teeb mu-
rukamarasse vertikaalsed sis-
selõiked, et muru korralikult 
õhutada ja et toitained jõuak-
sid juurteni. „Masin korjab 
kõik üleliigse kogumiskotti ja 
järele jääb just kui lage põllu-
maa,“ lisas Riin Sats. „Õhuta-
tud pinnasele külvatakse uus 
muruseeme ja lisatakse soovi 
korral väetist.“
„Aeraator on klientide seas 
populaarsuse võitnud just tä-
navu,“ lisas ta. „Kuna seda 
masinat aga aasta ringi ja pi-
devalt vaja ei lähe, siis on 
mõistlik mõelda rentimisele, 
millist teenust meie ettevõte 
ka pakub.“
Lisaks kõnealusele muruõhu-

tajale saab ForeksPlusist ren-
tida ka teisi aiatöös vajalikke 
abivahendeid. 25eurose tasu 
eest (sellele lisandub veel ta-
gatisraha) võib rentida mul-
lafreesi, hekipügaja, uue tee-

nusena ka oksapurustaja. „Ja 
loomulikult me ka müüme, 
hooldame ja remondime kõi-
ki aia- ja metsatööriistu,“ li-
sas Riin Sats.

Aeraator parandab muru
Kui teie armastatud ja 
hoolitsetud muru ilmutab 
väsimuse märke või kui 
võimust kipub võtma sam-
mal, siis vajab see kindlas-
ti värskenduskuuri. Abi 
võib olla muruõhutajast 
ehk aeraatorist.

Aivar Ojaperv

ForestPlus hooldustehnik Andrus Onk tutvustab muruõhutaja 
„siseorganeid“. 

Foto: Aivar Ojaperv



Kuulutaja reede, 29. mai 2015 9Aed

Kuigi kevadised õitsejad hak-
kavad õitsemist lõpetama, on 
just praegu hea aeg vaadata 
välja sobivad lilled ning need 
peenrasse istutada. Soovitan 
oma aeda istutada ühte liiki, 
kuid erinevate õievärvidega 
püsililli.

Kevadel istuta püsililli
Varajastest õitsejatest võiks 
aias kindlasti koha leida ker-
apriimula ning karukell. 
Priimulad on lihtsad, aga vä-
ga ilusad õitsejad ajal, mil 
loodus on alles lehte puhke-
mas. Samuti saab värvidega 
mängida ning luua niiviisi ae-
da kas ühevärvilisi või kir-
jusid laike. 
Karukell on samuti tänu-
väärne taim, kuna selle ilu ja 
omapära õnnestub nautida 
kaks korda: siis, kui taim õit-
seb, ning teisel korral siis, kui 
õis on ära õitsenud. Karukell 
moodustab paari aastaga ke-
na väikse puhma. 
Omapärased kellukatüüpi 
õied puhkevad õide umbes 
mai algul ning õitsevad ligi 
kuu aega. Pärast õitsemist 
moodustuvad omapärased 
karvased seemnetutid, mis 
on samuti dekoratiivsed ning 
sobivad igasse püsilillepeen-
rasse. 
Praegu – mai lõpu poole - 
hakkab õitsema igihaljas 
ibeeris. Paari aastaga moo-
dustub ühest taimest üsna lai 
puhmas, millel on nahkjad 
rohelised igihaljad lehed. Ma-
dala taime kohta on ibeerisel 
suhteliselt suured õied, mis 
katavad õitsemise ajal kogu 
puhma.
Värve mai lõppu – juuni algu-
sesse annab tuua lehvikja 
kurekellaga. See liik on mada-
lakasvuline ning ilusate 
suurte õitega. Taim moodust-
ab kiiresti ilusa puhma ning 
jääb kompaktseks ja madal-
aks. Hea on ka see, et silma-
torkava õiega taim nõuab 
vähe hooldamist. 

Too aeda värvikirevust 
õite ja lehtedega 
Selleks, et ka suvel oleks aias 
piisavalt värve, võiks püsilil-
lepeenrasse istutada 
päevaliiliaid. Praegusel ajal 
on valik suur ja lai - alustades 
madalakasvulistest ning lõ-
petades täidisõieliste sortide-
ga. 
Madalakasvulistest päevaliili-

atest julgen soovitada „Stella 
d’Orot“, sest sel on ilusad 
kuldkollased õied ning taime 
kõrguseks on umbes 30 senti-
meetrit. Omapärane on an-
tud sort ka oma veidi kitsa-
mate lehtede poolest. 
Õitegurmaanidele julgen aga 
soovitada täidisõieliste 
päevaliiliate sorte. Eraldi 
tooksin välja eelmisel aastal 
laineid löönud „Voodoo Dan-
ceri“, millel on mustjad kolla-
ka keskosaga õied.
Ei saa jätta rääkimata ka oma 
lemmikutest – hostadest. 
Näiteks Plantest Grupp OÜ 
pakub hostasid müügiks ligi 
sadat sorti. 
Hostasid ei julgeta aedadesse 
aga eriti istutada, sest teod 
kipuvad nende lehti kah-
justama. Mullu leidsin prob-
leemile lahenduse, mida jul-
gen soovitada: teograanulid. 
Kuna hostade valik on väga 
lai, ei taha ma siinkohal ühte-
gi sorti eraldi välja tuua. Kui 
on plaanis hosta istutada, 
peaks valikul lähtuma kahest 
asjast: kui kõrge peaks sort 
olema ning kui värvikirev 
võiks olla hosta leht. 
Hostade puhul tuleb silmas 
pidada, et taim tuleb istutada 
varjulisse kasvukohta, ainult 
nii tulevad õiged värvid esile. 

Sügiski pole kaugel
Üsna tihti arvatakse, et au-
gustiga lõppeb õitseaeg aias 
ära. Viimasel aastatel olen 
soovitanud tuua sügisesse 
päikest särava päevakübara-
ga. Sellel taimel on ilusad 
kuldkollased õied ning õit-
semine algab augustis. Õisi 
jätkub hilissügiseni. Taime 
valikul soovitan valida mada-
lakasvuline sort, kuna siis on 
puhmas ilus ja tihe. 

Värvilaike võib juurde tekita-
da ka erinevate kukeharjade 
kombineerimisega. Lihavate 
lehtedega kukeharjad õit-
sevad rikkalikult augustist 
külmadeni. Levinumaks 
õievärviks on roosa, ent lisaks 
õiele mängib rolli ka leht. 
Aretatud on nii punaseleheli-
si kui ka rohe-valgekirjusid 
sorte. Tasub proovida ja 
katsetada. 
Nüüd, kui maasikataimed on 
peenras uusi kasve ajamas, 
on aeg teha peenar korda 
ning vajadusel istutada väl-
jaläinud taimede asemele 
uued. Soovitan kasutada 
frigomaasikaid, kuna need 
hakkavad kandma juba sel 
aastal. Samuti soovitan 
proovida erinevaid sorte.
Varajastest maasikasortidest 
tasuvad kindlasti proovimist 
nii „Sonata“ kui ka „Hone-
oye“. 
Vana hea „Polka“ võiks asen-
dada sordiga „Sonata“, mis 
on uuem ning parem – „Pol-
ka“ ja „Elsanta“ ristand. An-
tud sorti võiks eelistada just 
seetõttu, et mari on suurem 
ning taim ise on haiguskind-
lam ja kardab vähem külma. 
Julgen soovitada ka sorti „Ho-
neoye“, millel on ühtlase 
suurusega magusad viljad, 
taim ise on korraliku kesk-
mise saagiga ning hea hai-
guskindlusega. 
Hilisematest sortidest tasub 
kasvatamist „Senga Senga-
na“: marjad on suured, 
punased ning maitsvad. Taim 
on keskmise saagikusega, sa-
mas on sel hea talve- ning 
põuakindlus. 
Üle võiks vaadata ka vaari-
kapeenra. Hõredamatesse 
kohtadesse võiks pista kasva-
ma sordi „Polka“ taimed. 

Tegemist on remontantsordi-
ga, mis tähendab, et taim an-
nab saaki samal aastal 
kasvanud vartel, mistõttu ka 
viljad valmivad suhteliselt 
hilja, augusti keskel. Vaata-
mata hilisusele on marjad 
suured, maitsvad ning taim 
annab saaki kuni külmadeni. 
Mari sobib nii lauamarjaks, 
moosiks, sügavkülmuta-
miseks kui isegi veini tegemi-
seks. 

Värve tänasesse päeva
Suvelilledega võiks tuua aeda 
ajutisi värve. Sel aastal on 
moes seguistutused. Ampli-
tesse ja rõdukastidesse on 
soovitav istutada erinevaid 
taimi lehtdekoratiivsetest 
õiterikasteni. Petuuniatest on 
moodi tulnud uuemad sor-
did, millel on erilised õievär-
vid ning omapärased triibud. 
Mugulbegoonia pole enam 
aastaid ainult surnuaialill.
Petuuniate puhul tuleb sil-
mas pidada, et kogu taime 
välimus on oluline. Valiku 
tegemisel tasub eelistada ge-
neetiliselt madalakasvulist 
petuuniasorti. Ripp-petuunia 
puhul on oluline jälgida, kui 
lihtne on taime hooldada ja 
kui tihti peab ära noppima 
vanu õisi. 
Begooniaid on soovitav kom-
bineerida teiste suvelilledega 
nii peenras, potis kui ka am-
plis või rõdukastis. Väga hästi 
toovad mugulbegoonia õie 
värvi esile tumedalehelised 
sordid. 
Suvelille valikul tuleb jälgida, 
et kogu taim näeks kena ning 
elujõuline välja. Mida peen-
em sort, seda kvaliteetsem 
peab olema taim. Väljaven-
inud suvelilled peaksid olema 
juba minevik. 

Hea aeg taimede 
istutamiseks
Vaatamata jahedatele öö-
dele on päevasooja piisa-
valt ning taimede istutami-
seks on paras aeg käes.

Andre Talu,
Plantest Grupp OÜ
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Hommikune sagin Rakvere 
turul annab märku, et taime-
de ja lillede müügiaeg on ala-
nud. 
Ometi on saabunud sooje-
mad ilmad, mis rõõmustavad 
nii taimekasvatajaid kui ka 
aiapidajaid. Taimemüügisek-
tor täitub kiiresti müüjatega. 
Kasvatajad, kes on aastaid ja 
isegi aastakümneid turul oma 
taimi müümas käinud, kaup-
levad suurel pinnal suure sor-
timendiga. Nad teavad täp-
selt, mida tasub pakkuda ja 
mille järele on nõudlust. 
Hangitakse uusi seemneid ja 
huvitavaid lillesorte.
Aedades on puhkenud õitsele 
viljapuud ja toominga õie-
vaht annab märku, et aeg on 
kartul vakku panna. Ainuüksi 
ühel päeval oli turul kartuli-
seemnetest müügil „Laura“, 
„Marabell“, „Vunda“, „Impa-
la“, „Solist“, „Maret“ ja „Ga-
la“. 
Tomatitaimed on turul müü-
gil olnud kogu maikuu. Paar 

esimest nädalat oli ostmine 
kesine, sest külm hirmutas 
aiapidajaid. Müügi tipp saa-
bus kuu teisel poolel. 
Ühel päeval võib turult leida 
20-25 sorti tomatitaimi. On 
neid, mis kannavad puna-
seid, oranzhe, kollaseid, tu-
medaid ja päris musti vilju. 
On madalaid potitomateid 
(30-50 cm kõrgused), pool-
kõrgeid ja kõrgekasvulisi. 
Enamik ostjatest eelistab ikka 
eestimaist „Mallet“, „Matot“, 
„Valvet“, „Visa“ ja „Viljat“. 
Samuti on välja kujunenud 
kindlad kurgisordid, mida 
kõige rohkem nõutakse: „Ag-
nes“, „Adam“, „Dirigent“ ja 
„Melody“. Need on väiksevil-
jalised ja väga saagikad.
Maitsetaimede kasvav popu-
laarsus kajastub ka turul: isti-
kutena on müüa till, petersell 
(tavaline, kähar), seller (leht-, 
vars-, juur-), basiilik (4 sorti), 
meliss, piparmünt, aedsalvei, 
lavendel, iisop, sidrunmonar-
da ja pune. 

Hästi erksalt hakkavad silma 
salatitaimed, sest ka neid on 
mitut värvi. Tavalise kõrvitsa 
kõrvale on asunud rohelise, 
kollase ja triibulise suvikõr-
vitsa taimed. Kastide viisi on 
letil kapsa-, kaalika- ja maa-
sikataimi. 
Teise suurema müügipinna 
täidavad turul lilled ja lilletai-
med. Paljud suvelilled ja 
amplitaimed on juba õites 
ning nende valimine on ost-
jale kergem, sest taime kasvu-
kuju ja ilu on kohe näha. Suve 
teisel poolel õitsevad lilled 
nagu näiteks astrid tuleb aga 
valida pildi järgi. 
Valik on aga suur. Iga aastaga 
on rippuvate lillede valik täie-
nenud uute ja kirevate sorti-
dega. Toon mõned näited: 
bacopa (valge, roosa, helesi-
nine), puispetuunia ehk väik-
seõieline petuunia jne. 
Paljud lilleamplid on juba 
valmis kujul müügil. Müüjad 
oskavad taime kohta ka vas-
tavat infot jagada, sest oma 

kaupa peab tundma. 
Peenral, rõdukastis ja aiavaa-
sis on ilusaks lisakujundajaks 
dekoratiivsete lehtedega ilu-
taimed – viltleht, ilunõges, 
hõbepael, padipõõsas ja la-
mav käokuld. 
Kevadel ja enne jaanipäeva 
käiakse lähedaste kalmudele 
lilli istutamas. Tasub alati tu-
rult läbi tulla, sest begooniate 
valikus on mugul-, roos- ja 
semperbegoonia.
Turul müüdavad lilled on 
hoole ning armastusega kas-
vatatud ja väga kaunid. Ostjal 
on suur valikuvõimalus ja 
alati saab hinnas kokku lep-
pida, sest paljudel ostjatel on 
tekkinud ostja-müüja soe su-
he, ehk niinimetatud suusõ-
naline kliendikaardi kasutus.

Riina Mitt,
OG Elektra ASi turu admi-

nistraator

Taimedega kauplemine on täies hoos

Viimastel aastatel on Eestis 
suurt populaarsust võitmas 
monokroomsed ehk ühevär-
vilised kompositsioonid aia-
kujunduses. Näiteks säravval-
getest püsikutest peenarde 
võlu seisneb selles, et nad ei 
vaheta kogu hooaja jooksul 
oma värvi. 
Eriti efektsed näevad valges 
peenras välja erinevate lehte-
dega taimed, mida traditsioo-
nilises kirjus peenras tähelegi 
ei pane. Kui on soov proovida 
midagi uut ja huvitavat, tasub 
leida aias kasvõi väike maala-
pike ning luua sinna valge või 
sinine kompositsioon. 
Selline mõte tekkis ka Raivo 
Riimil, kui ta käis Kunderi 
Seltsi rahvakoolis aiaplaanide 
koostamise koolitusel. Prakti-
kahimulised olid kohe nõus 
talgutel kaasa lööma.

Peenra rajamine algab 
kündmisest
Maia Simkin, Kunderi Seltsi 
aiandusringi eestvedaja, õpe-
tas, kuidas söötis maale lille-
peenart rajada. Kõigepealt 
tuleb istutusalale kuju anda. 
Et mitte keset murukamarat 
umbropsu kaevama hakata, 
tasub istutusalale nööriga 

soovitud kuju maha märkida.
„Mätaste väljakaevamine al-
gab peenra välisservast, labi-
datäis ühelt poolt ja teiselt 
poolt, mätas välja ja nõnda 
jõutakse iga ringiga peenra 
keskele,“ juhendas Maia.
Tagurpidipööratud mätas on 
väärt materjal kompostihun-
nikus, kuid talgulised kasuta-
sid mättaid õueala lohkude 
täitmiseks. „Istutusala tuleb 
murupinnast eraldada kaeva-
tud renniga, et vältida muru-
kamara peenrasse kasvamist. 
Siis on hiljem hõlpsam ka nii-
ta,“ selgitas Simkin. „Istutus-
muld peaks olema neutraalne 
ning koosnema kompostmul-
last, millesse on segatud na-
tuke liiva, puutuhka ning tur-
vast ja see kõik peab olema 
korralikult vähemalt labida-
sügavuselt läbi kaevatud ja 
umbrohu juurikad eemalda-
tud.“ 
„Istutusmaterjal tuleb valida 
selliselt, et ühte peenrasse sa-
tuksid ühesuguse mullastiku-
nõudlusega taimed,“ jätkas 
ta. „Samuti peab jälgima tai-
mede kõrgust ja läbimõõtu, 
et peenar oleks täidetud, kuid 
mitte ülekoormatud ning et 
kõik taimed ka kenasti vaa-
deldavad oleksid.“
Kevadel on aedades õitsvaid 
valgeid lilli väga palju. Lumi-
kellukesed ja krookused on 
juba puhkama läinud, aga 
tulpide, nartsisside ja hüat-
sintide õitseaeg on käes. 
Sibullilled pistetakse uuesti 
mulda alles sügisel, mil nad 
on kosunud ja sibulat kasva-
tanud, seejärel mullast välja 

võetud ja kuivatatud. Nartsis-
side õige mahapanekuaeg on 
august, tulpidel septem-
ber-oktoober.

Vanaaegne piimapütt ku-
junduselemendiks
Raivo Riimi valge peenra üks 
serv jäi vastu kiviaeda, millel 
ilutsesid peremehe sõnul iga-
sugused aiast välja kaevatud 
esemed – rattad, mutrid ja 
poldid. Ka vana Soome kelk 
oli aiale tõstetud, andes tuge 
teisel pool kiviaeda laiutavale 

põldmarjahekile. 
Valge peenra „skulptuuriks“ 
sai aga vanaaegne plekist pii-
mapütt, mis kujutab süm-
boolselt piimajõge, kui nõu 
etteotsa istutatud valged lil-
led sealt „välja voolama“ hak-
kavad.
Ja siis algas istutamine. Iga-
üks oli midagi oma aiast küla-
kostiks kaasa toonud. Piima-
püti suus leidsid koha marga-
riitad ja kaukaasia hanerohi. 
Püti kõrvale piibelehed ja 
floksid. Valgeid karikakraid –„ 

armastab-ei armasta-lilli“ - 
tuli Raivo oma kätega istuta-
ma. 
Seejärel juhatas ta talgulised 
lillepeenra juurde, kus kasvas 
kohe-kohe õidepuhkev valge 
murtudsüda.
„Vaadake, millised vanaaeg-
sed topeltõitega valged nart-
sissid siin veel kasvavad,“ de-
monstreeris ta rõõmsalt 
imeilusate lõhnavate õitega 
suurt maa-ala. „Need panen 
sügisel valgesse peenrasse,“ 
lubas ta. 

Murtudsüda leidis aga uue 
kodu kiviaia ääres.
Valge peenra servas leidsid 
koha veel kadakkaer ja jänku-
sabad, keskosas lupiinid. 
Ruumi jäeti hiljem istutatava-
tele tsinniatele ja lõvilõuga-
dele.
„Suvelilli on paras aeg hakata 
istutama mai lõpus, juuni al-
gul, kui öökülma oht on möö-
das,“ selgitas Maia Simkin. 
„Lõppkokkuvõttes peaks is-
tutusala koosnema siiski pea-
miselt püsikutest, kuid esi-
mesel aastal, kui püsikud veel 
tillukesed, tasub valgete õite-
ga suvelilli gruppidena vahele 
istutada. Ja kindlasti on soo-
vitatav aktsent, näiteks mõni 
siniste õitega taim – miks 
mitte kukekannus, kes on 
teadaolevalt taluaia taim ning 
sobib kiviaia, piimapläsku ja 
Soome kelguga ideaalselt,“ 
teavitas kogenud aiandusgu-
ru.
Huvitav, rõõmsameelne ning 
töökas seltskond on see, mis 
ikka ja jälle innustab Kunderi 
Seltsi aiahuvilisi koos mõne 
talgupäeva ette võtma. Lisaks 
eespool kirjeldatule on käi-
dud õunapuude oksi lõika-
mas Kullengal, Sõmerule ra-
jati talgukorras suur kivik-
taimla ning suvel ootab ees 
turbapeenra rajamine Vae-
külla. „Üks veesilm on ka 
plaanis, et talvel teoorias õpi-
tu ka praktiliselt läbi saaks 
tehtud,“ teatas Kunderi Seltsi 
aianduskursuste juhendaja 
Maia Simkin.

Galerist Riim kutsus 
aiahoolikud valget peenart rajama
Kunstigurmaan ja galerist 
Raivo Riim kutsus oma 
Uhtna lähedal asuvasse 
maakodu aeda Kunderi 
Seltsi „aiahoolikute“ gru-
pi, et üheskoos rajada val-
ge lillepeenar.

Ülle Kask

Raivo Riim valges peenras joogaharjutusi tegemas. 
Foto: Ülle Kask

Kartul
Varajane kartul
Salat
Roheline sibul
Till
Petersell
Värske kurk, väike
Värske kurk, poolpikk
Varajane kapsas
Redis
Tomat
Peet
Värske hapukurk
Värske küüslauk
Maasikad (Poola, Kreeka)

Maasikad (Eesti)

Aprikoosid
Murelid
Mustikad 250 g
Mesi 
Kanamunad (kodused)
Värske räim
Toorpiim 
T, N, L  9 - 12

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 28. mai 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

0,25
1,00
3,00
3,50
10,00
6,00
2,00
1,50
1,00
1,00
2,00
0,50
6,00
8,00
2,80
16,00
4,00
4,00
2,50
6,50
0,15
1,20
0,67

0,40

5,00

4,00
2,50

5,00

8,00

4,00

5,00

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
punt
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
karp
kg
tk
kg
liiter

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* võõrasemad, kevadised lõikelilled, köögivilja-, 
püsiku- ja suvelilletaimed 
* tööstuskaup (riided ja jalanõud) * kasutatud 
riided

Reedel, 29. mail turul REIN JOOSTI rooside müük
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Eesti Kohtuekspertiisi Insti-
tuudis (EKEI) asuvad ruumid, 
kuhu ka oma maja inimestel 
asja pole - piisab vaid inime-
se ruumis viibimisest, kui ta 
oma DNA sinna maha jätab. 
EKEI direktori Üllar Lanno 
sõnul on DNA sees kõigis 
inimkudedes, hammastes, 
luudes, nahapinnalt irduva-
tes naharakkudes ja kõikides 
kehavedelikes. „Inimene jä-
tab oma personaalse jälje iga-
le poole ja seda on peaaegu 
võimatu vältida. Piisab vaid 
hetkelisest ruumisviibimisest 

või näiteks mõne toasoleva 
objekti katsumisest,“ rääkis 
Lanno

Võimalik teha erinevaid 
teste
„DNA analüüsi kasutatakse 
mitmel põhjusel, näiteks isi-
ku samasuse, katastroofiohv-
rite või isaduse tuvastami-
seks,“ rääkis Lanno. „Suur osa 
analüüsidest on seotud kuri-
tegevusega, ja neid tehakse 
automatiseeritult 24 tundi 
ööpäevas ja aastaringselt. Kui 
proovid on võetud ja analüü-
situd, siis saavad andmeid 

ühiselt kasutada kõik Euroo-
pa riigid.“
Euroopa-siseselt toimib het-
kel ühine andmebaas, mis tä-
hendab, et kui inimesel on 
Eestis sekeldusi ja välismaal 
olles võetakse temalt DNA 
proov, siis on tema segane 
minevik välisriigi esindajatele 
kohe näha. 
Üha enam aitavad andme-
baasides olevad andmed ta-
bada kurjategijaid. Ka kohtu-
tes on test ära teeninud suure 
usalduse.
Näiteks viimastel aastatel on 
DNA testide abi kasutatud 

kahe mahuka kriminaaljuh-
tumi uurimisel:  üks neist on 
lõpetatud nn kurikamõrvari 
juhtum ja teine jätkuvalt uu-
rimise all olev Ida-Virumaal 
toimepandud traagiline kuri-
töö ehk väikese Varvara tap-
mise juhtum. 
Testide tulemused on mängi-
nud väga suurt rolli. „Mõle-
mal juhul on tegemist väga 
suuremahuliste DNA eksper-
tiisidega. Kui võtta suurusjär-
gud, siis kurikamõrvari eks-
pertiiside koguarv jäi kolme 
ja viie tuhande vahele. Narva 
juhtumi uurimise käigus on 
tehtud ligikaudu kümme tu-
hat ekspertiisi ja uurimine 
käib aina edasi,“ sõnas Lan-
no.

Kohtus arvestatav tõend
Lanno ütles, et DNA analüü-
side tulemustel on hea repu-
tatsioon ja see on arvestatav 
tõend kohtupidamise käigus. 
Analüüs on peaaegu 100prot-
sendilise tõenäosusastmega. 
EKEI analüüsib aastas üle 
35 000 proovi.
Vähem kui kümme aastat ta-
gasi maksis üks test tuhan-

deid kroone, praeguseks on 
aga hind kordades langenud. 
Teatud mõttes on see rõõ-
mustav teadmine isegi kurja-

tegijate jaoks, sest lisaks me-
netluskuludele peavad nad 
kinni maksma ka DNA testide 
maksumuse.

DNA aitab nii tuvastada 
isadust kui ka kuritegusid lahendada
Alates viimase aastatuhan-
de lõpust on DNA analüüs 
Eestis üha laialdasemalt 
kasutatav. Tavainimese 
jaoks tihti kriminaalfilmi-
de valdkonda jääv analüüs 
ei ole enam nii kallis kui 
aastaid tagasi ja seega 
leiab üha enam kohtume-
netlusi, mille üheks tõen-
dusmaterjaliks nimetatud 
test on.

Kaius Mölder

DNA ANALÜÜS

Möödunud aastal tehti Eestis 4657 kriminalisti-
ka-, 1972 kohtupsühhiaatria-, 2381 kohtuarst-
likku ja 467 kohtutoksikoloogiaekspertiisi ning 
üle 11 973 uuringu, millest suurima osa moo-
dustasid narkojoobes juhtimisel tabatud ini-
mestele tehtud ekspertiisid ja toimingud and-
mekogudega, mis sisaldavad kurjategijate sõr-
mejälgi ja DNAd.
Ühe DNA eraanalüüsi maksumus on 57 eurot.
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post: 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

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

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres. Hind 14 200 €. Info tel 
5333 3651

• Müüa otse omanikult 1toaline k.m. 
korter Rakveres koos mööbli ja muu 
sisustusega (külmik, boiler). Talvine 
küte võimalik endal reguleerida. 
Hind 17 000 €, tingi! Tel 5664 8311

• Müüa ahiküttega korter (29,7 m2) 
Rakveres Pikal tänaval. Tel 5590 3864

• Müüa Vinnis 1toaline korter. Hind 
kokkuleppel. Tel 529 1819

• Müüa Kadrina alevis Kalevipoja 
10 1toaline korter. II korrus. Tel 
5392 2445

• Müüa Väike-Maarjas 1toaline 
korter. Kiire! Tel 5230 428

• Müüa 2toaline korter (I korrus) 
Rakveres, otse omanikult. Hind 25 
000 €. Tel 5326 9908

KINNISVARA

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
100 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile 1toaline puuküttega 
möbleeritud korter Rakveres (II k., 
külmkapp, TV, vesi väljas, kesklinna 
10 min.). Info tel. 5330 4937

• Üürile anda väike 1toaline remon-
ditud korter Sõmerul. Hind 119 €/
kuu + kom.kulud. Tel 5664 4088

• Anda üürile Vinnis 1toaline kesk-
küttega korter (IV korrusel) otse 
omanikult. Tel 5624 4605

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

• Üürile anda 1toaline ahiküttega 
korter Tapal. Üür 30 € + kom.mak-
sud. Tel 5623 4575

• Anda üürile pikemaks ajaks 2toa-
line k.m. korter Rakvere kesklinnas 
(osal. möbl., II k., külmik, TV). Üür 
160 € + kom.kulud. Tagatisraha nõue. 
Tel 5884 1201

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37 II korrus. 
Hind 180 €. Tel 5034 972, info@ko.ee

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter  Tallinna 71-5. Tualett, 
dušikabiin, gaasipliit, vesi, boiler. 
Mööblit pole. Hind 160 €. Tel 5100 
276

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

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

• Ostan 2toalise korteri Rakvere 
linnas, võib vajada kap. remonti. 
Tel 5187 979

• Soovin osta remonti vajava 
2-3toalise korteri Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5188 770

• Soovin osta remonti vajava korteri 
Rakvere kesklinnas. Tel 5550 0588

• Soovin osta remonditud 2-3toalise 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 
5162 260

• Soovin osta Rakveres maja või 
krundi. Tel 5656 4857

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamukrundi Rakvere linnas 
või lähiümbruses. Tel 5187 979

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 
5292 781

• Soovin osta remonti vajava garaaži 
Rakveres või Lääne-Virumaal.  Tel 
5550 0588

• www.toonklaas.ee

•  Mü ü a  Au d i  8 0  B 4  1 9 9 2 .  a 
bensiin+gaas, sõidukorras. Hind 
600 €. Tel 5184 451

• Müüa Audi 80 B4 1992. a. Üv 
03.2016.  a,  kaasa talverehvid 
valuvelgedel. Hind 500 €. Tel 5236 
447

• Müüa heas korras Ford Galaxy 2,0 
97.a 85 kW, 7 kohta. Hind 900 €. Tel 
5342 5932

• Müüa Ford Mondeo Turnier 
97. a 1,8DT 66 kW tumeroheline 
metallik. 2x el.aknad, esiklaasi el. 
soojendus, juhiiste el. reguleeritav, 
ABS, el.peeglid, reg. roolisammas, 
kesklukk, sign.,  esitulede korrektor, 
udutuled, 14 ’’ veljed (2x4 M+S 
lamellrehvid velgedel), kärukonks, 
tehn. seisukord hea. 10 a ise omanik. 
Hind 560 €. Tel 5152 665

•Müüa GAZ 53-52, UAZ (kastikas), 
ZIL 130 (ka osadena). Tel 5031 849

• Müüa puksiirauto MAN 93. a, 
kraanaga. Heas korras. Hind 6000 €. 
Tel 5558 3686

• Müüa Mazda 6 Elegance univ, 1,8 
bens, 2004. a, üv 05.2016, roostet 
minimaalselt, enamus lisad (kliima, 
püsikiirush jne). Hind 2400 €. Tel 
57407733

• Müüa Mazda 320F 2003. a 1,6 72 
kW. Ülevaatus mai lõpuni. Hind 480 
€. Tel 5566 0031

• Müüa NIVA 2123 (kastikas) bens-
gaas 2002. a. Hea tehn. seisuk., 
esineb värviparandusi, läbivat 
roostet pole, konks, kesklukk, rauad, 
korralik. rehvid M+S. Küsi lisa, hea 
metsa-  ja tööauto. Hind 1900 €, tingi! 
Tel 5663 7200

• Müüa Opel Meriva 2006.  a 
mahtuniversaal, galvaniseeritud 
kere, ls 74 000 km, hooldusraamat. 
Hind 6000 €. Tel 5741 8150

• Müüa Peugeot 206 luukpära, 
1,4 bens, 2001. a, üv 03.2016, 
panoraamkatuseluuk, kõik el lisad, 
hind 990 €. Tel 57407733

• Müüa sõidukorras väikekaubik 
Seat Inca 1,90d 47 kW 99. a. Hind 
500 €. Tel 5342 5932

• Müüa Seat Toledo 1999. a 74 kW 
1,6 bensiin. Tel 5569 7736

• Müüa Škoda Octavia 74 kW, 2000. 
a. Tel 5163 491

• Müüa Škoda Roomster 2011. 
a, 1,2 TDi. Väga ökonoomne ning 
praktiline. Hind 7100 €. Tel 5381 9921

• Müüa Toyota Avensis 2005. a 
diisel üv 11.2016, nahksisu, väga 
heas korras. Tehtud täishooldus. 
Järelmaksu võimalus. Tel 5111 
461

SÕIDUKID

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

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

RENTIDA KORTERID 
JA ÄRIPINNAD

ÜÜRILE ANDA 1 3 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
53331805 OLEV; LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Müüa Pajustis, Linnu 15 kolmandal 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
84,8 m2.HIND 28300 EUR . Helista 
53331805 Olev

Müüa 2-toaline korter Rakvere 
südalinnas F. G. Adoffi 12. Korter 
asub viiendal korrusel. Üldpind 
49,6 m2. HIND 28500 EUR. Helista 
53331805

Müüa Huljal, Tõnismäe 21 esimesel 
korrusel 4-toaline korter. Üldpind 
89 m2. HIND 12600 EUR. Helista 
53331805

Müüa 2-toaline korter Levalas Tamna 
tänaval esimesel korrusel. Üldpind 
42,6 m2. HIND 6900 EUR. Helista 
5530227 Eino

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 160-200 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda äriruumid Rakveres, 
Rägavere 35 teisel korrusel. Suuruses 
12 m2, 20m2, ja 50m2. HINNAD: 12 
m2 60 EUR, 20m2 80 EUR ja 50m2 145 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa ajaloolise hõnguga 2-toaline 
ahiküttega korter Rakveres Piiri 
tänaval teisel korrusel. Üldpind 
43,9 m2. HIND 23900 EUR. Helista 
5530227 Eino

UUS HIND! Müüa Rakveres Koidula 
2 kolmandal korrusel 3-toaline 
korter. Üldpind 49 m2. HIND 28900 
EUR. KAUPLE! Helista 5530227 Eino

Müüa Venevere keskusest ca 2 km 
kaugusel privaatses kohas heas 
korras talumaja, aida, kaevu ja 
lagunemisohus kuuriga. Üldpind 
82,7 m2, krundi pind 4684 m2. HIND 
21000 EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Väike-Maarja vallas Eipris 
talumaja. Kõrvalhooneteks on saun, 
kelder, ait, laut ja pumbamaja. 
Üldpind 286 m2, krunt 8,6 ha. HIND 
29900 EUR . Helista 53331805 Olev

Müüa ilus 4-toaline maja Rägavere 
vallas Jõekaldal. Üldpind 100 m2, 
krunt 2,3 ha. HIND 75000 EUR. 
Helista 53331805 Olev

Mü ü a  V i n n a  v a l l a s  Ve a d l a s 
rehiahjuga rehielamu. Krundi pind 
3000m2. HIND 11000 EUR. Helista 
53331805 Olev

MÜÜA ELAMUMAA

Müüa kinnistu Essu külas. Kinnitul 
on ladu-katlamaja (613,4m2), 
kütusepumpla ja kütusehoidla. Krunt 
6 533 m2, elekter. HIND 28000 EUR. 
Helista 5233830 Lisete

Müüa elamumaa Kadrinas. Krundil 
vundament. Olemas ehitusluba, 
maja projekt,  elektr i ,  vee-  ja 
kanalisatsioonileping. Maad 1317 
m2. HIND 10000 EUR.  Helista 
5530227 Eino

• Müüa 2toaline ahiküttega suure 
rõ d u g a  ko r t e r  re n ov e e r i t u d 
kortermajas Rakveres Ilu pst 6. Fotod 
ja kirjeldus www.kv.ee. Hind 26 500 
€. Tel 5874 5469

• Müüa Rakveres 2toaline ahiküttega 
korter (36 m2). Vesi, kanalisatsioon, 
vajab remonti. Hind 15 500 €. Tel 
5569 5227, õhtuti

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Võidu tn 53. V korrus, 49 m2. Tel 
5373 0689

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas Koidula 2,  vaatega Turu 
platsile, üp 38,9m2, III k., omanikult, 
Hind 25 000 €. Tel 5660 3420

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  a h i kü t t e ga 
ko r t e r  R a kv e re s.  Ke s k m i s e s 
s e i s u k o r r a s ,  t s e n t r a a l n e 
veevarustus ja kanalisatsioon, WC 
ja pesemisvõimalus olemas. Toimiv 
ühistu ja väiksed kommunaalkulud. 
Hind 27 000 €, tingimisvõimalus. 
Info telefonilt 52 93 990

• Müüa 2toaline korter Kundas. 
Hind 3500 €. Tel 5673 4299

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  a h i kü t t e ga 
renoveeritud korter (42 m2, II k) 
Väike-Maarjas Ehitajate tee 3-12. 
Tel 5343 1978

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Laekveres. II k., remonditud, aiamaa. 
Sobib suvekoduks. Hind 6000 €. Tel 
5340 5688

• Müüa Kohtla-Järvel kesklinnas 
2toaline möbleeritud korter (37,7 
m2). Hind 4000 €, tingi! Tel 5384 4102

• Müüa ilus 3toaline korter Rakvere 
kesklinnas Veski tn 7. Hind 43 000 €. 
Tel 5024 944

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

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

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Jaama pst 13. Hind 21 000 €. Tel 
5690 1544

• Müüa 3toaline päikesepoolne 
korter Tamsalus Tähise põik. II 
korrus, 52 m2, majal oma katlamaja, 
odavad kom.maksud, internet, 
aiamaa, kauplus, kool, bussijaam 
lähedal. Hind 5800 €. Tel 5858 3437

• Müüa 3toaline korter Tamsalus 
Ääsi 17 (65 m2). Keskmine seisukord. 
4/5, rõdu, tsentraalne soe vesi. Hind 
3500 €, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa remonditud ja möbleeritud 
3toaline korter Väike-Maarjas. Tel 
5648 0612

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

• Soodsalt müüa 3toaline korter 
Tapal Üleviste tn otse omanikult.  
Прадаëтса 3-комнатая квартира 
в Тапа. Kõigi mugavustega, uksed-
aknad vahetatud, kõik teenused 
lähedal – postkontor, kool, lasteaed, 
bussi- ja raudteejaam. Hind 5700 €. 
Tel 5391 5613, 32 77 907, 5840 9350

• Müüa Kundas Kasemäe tn 3toaline 
korter (I k., keskmine seisukord). 
Teenused lähedal, mereni 3 km. 
Hind kokkuleppel. Tel 5519 610

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

• Müüa maamaja Haljala vallas 
Tatruse külas. Hind 25 000 €. Tel 
5348 0212

• Müüa maja Väike-Maarja vallas 
Eipri  külas.  4 tuba ja köök + 
abihooned. Krunt 1,04 ha. Hind 
29000 €. Lisainfo tel 5812 7303

• Müüa maja Näpil Kuuse tn 7. 
Tel 5054 575

• Müüa maja (144 m2), Rakverest 
12 km. Väga hea hind. Tel 5542 180

• Müüa maja (krunt 1,1 ha) Väike-
Maarja vallas. Kodutehnika. Tel 
5226 957

• Müüa suvila Rakvere vallas Päide 
külas Metsa 13. Krunt 2400 m2, 
500 m2 metsatükk, maja, saun, 
garaaž, kaev, naabrivalve. Rakvere 
kesklinnast 7 km. Kiirmüük! Hind 
25 000 €, tingi! Tel 5551 8067

• Müüa kinnistu Rakvere linnas. 
Üldpind 1000 m2, asukoht soodne (1 
km tsentrist), vesi ja kanalisatsioon 
krundi piiril. Tel 5349 1087

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

• Anda üürile 2toaline korter Rak-
veres Lennuki tänaval. Üür 125 € + 
maksud. Tel 5373 5526

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

• Üürile anda soodsalt 3toalisest 
korterist 2 tuba. Asub Veltsis. Tel 
5742 0668

• Anda üürile osaliselt möbleeritud 
3toaline k.m korter Rakveres Võidu 
tn. 5 korrus. 220 € + kom.kulud. Info 
5011 478

• Üürile anda k.m. korter. Tel 5836 
1490

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

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685
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VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  TREILERI RENT

 Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

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

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

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

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

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

PORSCHE 924     2,0         82/85

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

AUTO, MOTO,
TRAKTORI, 

MURUTAKTORI JA 
KÕIK MUUD AKUD. 

Palju soodsa hinnaga kaupa 
kohapeal. 

Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. 

Tel 32 58 970, 5260 545

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

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

• Ostan kaubiku või sõiduauto, mil-
lel puudub ülevaatus ja vajab vähest 
remonti. Tel 5031 849

• Ostan autoromu. Tel 5840 1818

•  O s t a n  VA Z i d e  u u s i  p l e k-
ke, ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Samas os-
tan VAZi varuosadeks. Tel 5157 395

• Ostan Volga 24 tagumise stange 
ja muid osi, võivad olla kasutatud. 
Tel 5187 053

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

• Ostan võrri, motika ja nende osi. 
Tel 5031 849

• Ostan T-25 ja vanema Jawa osi. Tel 
5558 5956

• Ostan komplektse võrri või mo-
peedi. Ei pea olema töökorras. Tel 
5562 2919

• Ostan auto järelkäru (kasutatud). 
Tel 5742 0668

Kandejõud 10 T
Tõstejõud 2 T

KADRINA KADRINA 

VEO- JA VEO- JA 
PUKSIIRTEENUSPUKSIIRTEENUS

• Müüa Toyota Yaris 1,3 bensiin 64 
kW 2008. a, ls 56 000 km. Tel 5160 968

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

• Müüa Volvo 240 universaal, diisel, 
91. a, ls 187 000 km. Väga heas korras. 
Hind 2000 €. Tel 5558 3686

• Müüa uus motoroller  Shark 
LH50QT-14. Tel 5526 208

• Müüa VAZ 2109 mootor (1500 
cm3). Hind 100 €. Tel 5342 5932

• Müüa haagis Zubrjonok 1988. 
a, norm. korras, üv ja kindlustus 
olemas, asub Rakveres. Hind 200 €, 
tingi. Tel 5663 7200

• Müüa odavalt uusi ja kasutatud 
rehve ning velgi (13-15 tolli). Tel 
5291 004

• Müüa uued rehvid velgedel (14 
tolli). Hind 40 €/tk. Tel 5660 3408

• Müüa Volvo S80 plekkveljed 
naelrehvidel (4 tk). Hind 100 €. Tel 
5342 5932

TEENUSED

• Niidan muru (ka murutraktoriga). 
Tel 5742 0668

• Raidertüüpi muruniidukiga 
n i i t m i n e ,  k õ r g r o h u 
n i i t m i n e  v a s a r n i i d u ki g a , 
trimmerdamine. Guidoks OÜ, 
hel õhtuti 5190 8253

• Metsa väljavedu MTZ-82-ga. Vaja-
dusel koos lõikusega. Info 51 46 788

• Pakume muruniitmis- ning trim-
merdamisteenust. Tel 5562 2929

•  M u r u n i i d u k i t e , 
murutraktorite, trimmerite, 
võsalõikajate ja saagide remont 
ja hooldus. ForestPlus OÜ Laada 
20, Rakvere 32 55 332, 5853 6925

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

•Teen siseviimistlust, plaatimist ja 
vannitubade remonti. Tel 5874 6389

• Toru- ja üldehitustööd. Tel 5069 
683

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega elektrik teeb korte-
rites ja eramutes elektritöid (Ida- ja 
Lääne-Virumaal). Tel 5666 7300

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Värvime teie maja. Teeme ül-
dehitus- ja viimistlustöid. REGI OÜ, 
5562 6123

• Teen Rakvere piires sanitaar-
remonti (korterid, eramud). 
Vajadusel värvin teie maja. Tel 
5345 3914

• Puitmaja fassaadi soojustami-
ne ja renoveerimine. Kuuride ja 
terrasside ehitus. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel: 58 889 999

• Fassaadid. Küsi lisa tel 5695 4670

•  T e o s t a m e  f a s s a a d i t ö i d 
( a r m e e r i m i n e,   k ro hv i m i n e, 
soojustus). Ka sisetööd. Tel 5302 
0848

• Kõnniteede paigaldamine UNI- 
ja muudest kividest ning muud 
ehitus-remonditööd õues. Tel 
5606 9271

• FIE Mart Nestor renoveerib vanu 
ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane 
nõustamine. Tel 5646 0674

• Aknad-uksed. Remont, hooldus 
ja paigaldusteenus. Tihendite ja 
klaaspakettide vahetus. Tel 5116 
641

•  P a i g a l d a m e  a k n a i d  j a 
u k s i .  Te o s t a m e  k a  a k e n d e 
ja uste remonttöid, hooldus ja 
paketivahetus. Tel 5307 8178

•  A i a m a j a d e ,  v ä l i k ö ö k i d e , 
s u i t s u a h j u d e ,  k e l d r i t e  j a 
kõrvalhoonete ehitus. Materjalid 
otse tootjatelt. Nõustamine ja 
hinnapakkumine meie poolt. Tel 
5685 6320

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ning väravate 
ehitus. Hind soodne. Tehtud töödele 
arve ja garantii. www.kodupuit.ee 
Tel: 58 889 999

• Kaevetööd, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Tel 5143 783

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e  j a 
k a n a l i s t a t s i o o n i t r a s s i 
ehitustöid, septikute paigaldus. 
Tel 5373 3385

•  Te o s t a m e  v ä l i s v e e -  j a 
k a n a l i s a t s i o o n i t r a s s i 
e h i t u s t ö i d .  M ü ü m e  j a 
p a i g a l d a m e  s e p t i ku i d  j a 
r e o v e e m a h u t e i d .  Te h t u d 
töödele garantii. Küsi pakkumist: 
tel 5089 375

• Tööd Bobcatiga. Tel 5143 783

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

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Autoremonditööd. Teostame 
sõiduauto veermiku-, piduri-, 
mootoritöid, hammasrihma 
vahetust, hooldustöid. Asume 
Tallinna tn 38 Rakvere. Info ja 
aegade broneerimine tel 5569 
5292, Margus

• Maxi Grupp OÜ pakub liivapritsi 
teenust. Tel 5827 1622

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 8487, 
Vaiko

• Pottsepp ehitab küttekoldeid 
ja korstnaid. 25 a kogemust. Tel 
5069 683

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Parandan kolded, korstnad. 
Teen uue korstnaotsa. Tel 5395 
6740

• Pottsepatööd, plaatimine ja muud 
ehitus-remonditööd. Tel 5606 9271

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste lik-
videerimine. Tel 5552 8487

•  K o r s t n a p ü h k i m i s -  j a 
pottsepateenused. Tel 5221 165

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

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

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

• Transporditeenus multilift kal-
luriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 
324 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

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

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

• Veoteenus väikekalluriga (kande-
võime 1,5 t või 4 ruumi küttepuid). 
Tel 5691 5810
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EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

PAIGALDAME TÄNAVA
JA ÄÄREKIVE, 

PIIRDEAEDADE EHITUS, 
HALJASTUSTÖÖD, 

TERRASSIDE EHITUS, 
LAMMUTUSTÖÖD. 

Tel 5361 3091, 

e-post: pavement@solo.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

VEE- ,  
KANALISATSIOONI-  

ja 
KÜTTESÜSTEEMIDE 

ehitus, hooldus ja 
remont.

 
3244103, 56621147,

enki.erel@gmail.com

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Veoteenus kaubikuga. Tel 5380 
4643

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

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

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849
• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298

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

• Mullafreesi rent! Hind koos tööga 
soodne! Labidas jääb sirgeks ja selg 
terveks! Tel 5567 5755

• Viin Rakveres tasuta ära elekt-
ri- ja gaasipliidi, pesumasina ja 
muud vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

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

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 
454 853

• Pehme mööbli remont ja veotee-
nus. Tel 3227 822, 5061 547

• Soodsalt müügil uued overlokid ja 
õmblusmasinad. Garantii. Iga päev 
8-21. Tel 5588 429

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Korteriühistute juhtimine, raa-
matupidamine. Tel 5347 8168

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

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
Tel 515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole!   Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• Õhtujuht sisustab teie ürituse. 
Tel 5535 885

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtujuhtimine. Tel 514 
9885

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850
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KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista 
ja küsi infot

tel. 5811 7740 ja 5348 5514

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

* 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

Tel 5549 113

KÜTTEPUUDE 
LÕIKAMINE, 

LÕHKUMINE JA 
KA LADUMINE. 

• 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

Kanalisatsiooni- ja sadeveetorus-
tike survepesu ning ummistuste 
likvideerimine, settepaakide 
tühjendamine ja puhastamine, 
kanalistasioonipumplate puhas-
tamine, imbkaevude ja torustiku 
pesu, välistrasside veega täitmine 
ja surveproovid (vajalik 0,5´´ või 
1 ¼´´ sisekeermega ühendus). 
Fekaali, liiva, muda imemine ja 
transport. Sulatame jäätunud ka-
nalisatsioonitrasse.
Veepaagi maht 6 m³, imupaagi 
maht 6 m³.
FEKA EKSPRESS OÜ, 
info 5381 9930

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

• Kevadine garaažide suurpuhas-
tus! Tel 5079 984

• Müüa palju korralikke süle- ja 
lauaarvuteid. Garantii ja vahetus-
võimalus. Tel: 56 454 853

• Müün poiste jalanõud (30-33 suu-
rus). Hinnad soodsad. Tel  5238 948

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

• Müüa tunnelkasvuhooneid 
soodushindadega 3x4;  3x6 
karkass terasest  ja  kaetud 
purunematu plastikuga. Hind 
koos tranpordiga 350 €; 440 € Tel. 
5673 0411

•  M ü ü a  s o o d s a l t  u u e d 
dušikabiini pendeluksed (ost. 
17.04). Paigaldamine tasuta. Tel 
5852 8509

• Müüa mööbel, kapp, laud. Tel 
5594 7776

• Müüa Rakveres vana palksaun 
äraviimiseks. Helista ja tule 
vaatama. Tel 5278 283

• Müüa ideaalses korras vanaaeg-
sed käsiõmblusmasinad ja jalaga 
õmblusmasinad Singer (väga heas 
korras). Tel 5174 186

• Müüa taimetoed ja elektritara 
postid. Tel 5395 0313

• Müüa email pliidikest (100 €), 
plekist ahjukest 15 € sektsioon. Tel 
5236 447

• Müüa käiguvahetusega meeste-
jalgratas FUJI. Läbisõit ca 1000 km. 
Info tel 5845 1829

• Müüa kasutatud murutraktor 
(muruniiduk) ExMark zeroturn, 
0-pöördega, 27-28 hj diisel, lõike-
laius 1,50 m. Hind 4800 €, tingitav! 
Tel 5372 7762

• Müüa soodsalt korralik Tako van-
kerkäru + lukuga kookon. Küsi lisa 
ja pilte.  Hind 65 €Tel 5551 9995

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

KODU

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan puupliidile malmist emai-
litud veenõu. Tel 5174 186
• Ostan pedaalidega lasteauto 
(nõukogudeaegne, plekist), võib 
vajada tõsist remonti. Tel 5349 9216
• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan igasugust vana koduteh-
nikat ja vanametalli, vanu raa-
matuid, toidunõusid, mööblit. Tel 
5673 8790
• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
õlleankru, saunaahju, pliidiplaadi, 
pliidi- ja ahjuukse. Tel 5031 849

• Ostan vanu Vene mudeleid. Tel 
5463 7570

• Ostan Vene-aegseid ehteid: 
merevaigust kaelakee (huvita-
vad ka muud merevaigutooted) 
ja vanu ehteid (sõled, prossid, 
mansetid jne), käekellasid, kuld- 
ja hõbe ehteid, vanu söögiriistu ja 
palju muud. Maksan teie soovi-
tud hinna. Alati aus asjaajamine 
ja aitan ka hinnata. Tel 5872 5458

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

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel 
32 405 42

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

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

Samas müüa murutraktori 
käru ja Honda mullafrees 

ning mootorite varuosasid 
Lääne-Virumaal.

Tel 5372 7762

Müüa kasutatud ja uus 
murutraktor ja muruniiduk

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

VEOTEENUS KAUBIKUGA 
Renault Master 2010

ABISTAN LAADIMISEL, KÜSI PAKKUMIST !

Tel 507 6267
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• Müüa küttepuid (lepp 33 ja 50 cm). 
Kuulutus ei aegu! Tel 5695 1163

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud 
(lepp, kask jne). Tel 5192 4320

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

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
(sanglepp ja hall lepp). Tel 5137 659

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa 3meetrist küttepuud. Tel 
5171 522

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

• Müüa lõhutud lepa küttepuid. Tel 
5691 5810

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

• Müüa küttepuid laotult 2m3 
ja 5m3 puidust konteinerites, 
30-60cm kuivad ja toored. 
Samuti võrkkottides jäägid. Hind 
kokkuleppel. Tel 501 3862

• Armesser OÜ müüb soodsa 
hinnaga kuivi ja värskeid lõhutud  
küttepuid (lepp) kohaletoomisega. 
Jä re l ma k s  ja  ku l u d o ku m e nt. 
Boonusena kaks 60L kotti kuivi 
kütteklotse. Tel 5122 025

• Müüa küttepuud (kask, metsakuiv 
kuusk) kõik mõõdud. Tel 5645 0678

KÜTTEPUUD

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.
ee

• Müüa ehituslikku saematerjali 
n i n g  t e r r a s s i - ,   v o o d r i -  j a 
põrandalauda.  Erinevad profi ilid, 
pikkused ja laiused.  Vedu tasuta.  
Tel: 5282268

• Müüa kasut. valged silikkaatkivid 
(ca 500 tk). Hind 50 €. Ostja transport.
Asuvad Rakveres. Tel 5663 7200

• Müüa soodsalt suured bituumen 
katuseplaadid. Tel 5804 4580, õhtuti

EHITUS

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

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

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

• Müüa kuuse- ja vaarikaistikuid. 
Tel 5398 1891

• Mü ü a  s o o d s a l t  t o m a t i -  j a 
paprikataimi. Tel 5561 1125

•  Mü ü a  s o o d s a l t  k a s u t a t u d 
korpustaru (Langstrothi raamile, 
5 korpust koos raamidega, 2 põhja). 
Tel 5129 628

• Müüa kasutatud mesilastarud 
30 raami + magasin ja höövelsaag 
väikese gabariidiga (380 W). Tel 
5386 6881

• Müüa küülikuid. Tel 5686 8990

• Müüa traktor T-40. Tel 5565 0445

• Müüa kvaliteetset lambasõnnikust 
v a l m i s t a t u d  k o m p o s t i . 
Transpordivõimalus.  Lisainfo 
telefonil 5053 340, 5259 239

• Pakun sõnnikut. Tel 5685 8009

PÕLLUMAJANDUS

Tel 5549 113

ODAVAD LÕHUTUD 
JA KUIVAD 

KÜTTEPUUD

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

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

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

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

• Ostan armatuurrauda, 150mm 
laepaneele ja i-kandetala. Tel 
5039 650

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 21
Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

• Soovin osta väikese koera väikeseid 
kutsikaid. Tel 5122 502

LOOMAD METS
• Müüa saetud ja lõhutud küttepuid, 
pikkus vastavalt soovile, transport. 
Tel 5293 945

• Müüa 17 m3 50cm lõhutud leppa. 
30 €/m3. Tel 5821 5093

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID 

JA RAIEÕIGUST. 

Tel 5171 522
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TUTVUS

MUUD

• www.toonklaas.ee

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

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

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

• Müüa uus plastpaat (2,45x1,20 
m) - 375 € ja kestvusaku. Rakvere 
Motopood. Tel 5648 6638

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

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

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

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
likvideerimisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Tel 5031 849

• Ostan ja hindan vanu rahasid, 
märke, medaleid, ordeneid. Aus 
kaup ja korralik hind! Tel 5590 6683

• Ajaloohuviline ostab Saksa 
tääknoa, kiivri, vormi, vöörihma 
jne. Maksan hästi! Tel 5665 5551

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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! Tel 
5079 984

VANAVARA

TEATED
• Kodusoojust hoidev 50-55aastane 
sale naine leiab kooseluks mehe. 
KOOD 5

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pöönin-
gult, toast ja aidast, külast 

ja linnast: kapid, kummutid, 
toolid, lauad, puhvetid, peeg-
lid, kirj.lauad, kunstiteosed 
(maalid, graafi ka jm) kirjan-
dus, postkaardid, fotod, albu-
mid, hõbeesemed, toidunõud, 
lühtrid, õlilambid, küünlaja-

lad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

pandlad, mõõgad, aumärgid, 
vormid), pildiraamid, män-

guasjad, 
mündid, märgid, paberraha 
jpm. Valikuliselt ostame ka 

nõuk.aegset kraami. 
RAHA KOHE. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

KOJUKUTSED on kõikides 
GROSSI kaupluste 

asupiirkondades 
üle Eesti TASUTA. 

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

KORRALDA 
MEELDEJÄÄV 

SUVEÜRITUS !

PAINTBALL 
VARUSTUSE RENT

Tel 507 6267

Seoses tegevuse 
lõpetamisega palub 

POHLA POOD 
klientidel 

komisjonimüügis 
olevad asjad 

ÄRA VIIA 

30. juuniks 2015.

  OÜ Trakauto
  E-R 9-16
  Lepna tee 3
  Tel 5210 534

Kallid 
RÄTSEPATÖÖKOJA 

truud kliendid! 

Teie truud teenindajad 
pakuvad alates juunist 

tasuta KLIENDIKAARTI, 
millega on võimalik saada 

erinevaid soodustusi. 

Täpsema teabe saamiseks 
tule kohale või helista. 

Rätsepatöökoda Laada 12. 

T-R 11-18, L 10-14, 

mob 5908 2755, 32 43 159

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

*AA ühendab mehi ja naisi, 
kes jagavad üksteisele oma 
kogemusi, jõudu ja lootust, 

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 

kuulumiseks on soov 
joomine lõpetada.

*AA-l ei ole liikmemaksu. 
Me majandame end ise 
omaenda annetustest.
*AA ei ole seotud ühegi 

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 

organisatsiooniga.
*AA ei sekku 

ühiskondlikku ellu.
Meie peamine eesmärk on 

püsida kaine ja aidata ka 
teistel alkohoolikutel 

joomine lõpetada.
Kui sul on alkoholiprobleem 

ja sa soovid lõpetada joomise, 
siis tule, võib-olla leiame 

koos lahenduse. 
AA rühmad käivad koos 

Rakveres Pikk tn 19 
(sissepääs hoovi poolt) 

laup. kell 18.00

Müüa kvaliteetsed 
KUULDEAPARAADID. 

Kohaletoimetamine 
Rakvere piires tasuta. 

Hind 20 €. Tel 5013393

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

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

Loe kuulutusi 
www.kuulutaja.ee

Südamlik kaastunne lähedastele 

HILDA PLUTŠI 

kaotuse puhul. 

Avo ja Ardi peredega

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

Seal kus sulgeb eluraamat, 
algab mälestuste maa
Mälestame kallist tädi 
LEONORE LEPPA

Õetütred Aime, Valle, Aili, 
Tiina ja Ilme peredega

Peeter Toominga nimelise fotopreemia 
pälvis Vivian Ainsalu
Haljala valla Peeter Toominga nimelise fotopreemia pälvis tä-
navu Vivian Ainsalu võistlustöödega „Ballett“. 
Fotokonkurss teemal „Helid pildis“ oli pühendatud tänavuse-
le muusika-aastale. Fotopreemia anti välja üheksandat korda. 
Kokku esitati 64 võistlustööd, sealhulgas Aserbaidzhaanist, 
mis andis konkursile rahvusvahelise mõõtme.
Facebooki kaudu korraldatud avalikul hääletamisel selgitati 
välja kõige enam rahvahääli saanud võistlustöö. Selleks osu-
tus Mahammad Ismayilovi foto „Traditsiooniline tulekahju“. 
Haljalast pärit väsimatu rännumees, looja ja publitsist, foto-
graaf ja rezhissöör Peeter Tooming pani aluse Haljala valla fo-
topreemia väljaandmisele.
Fotopreemia antakse üle Peeter Toominga sünnipäeval 1. 
juunil. Võistlustööde hulgast valiti eksponeerimiseks välja 20 
tööd, millega on võimalik tutvuda Haljala rahvamajas.

Kuulutaja

Kohaliku omaalgatuse programmi 
kevadvoorus jagati Lääne-Virumaal 
ligi 47 000 eurot
Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) Lääne-Viru maa-
kondliku komisjoni ettepanekul rahastatakse 2015. aasta ke-
vadvoorus 28 projekti kogumahus 46 437,85 eurot.
Kokku esitati maakondlikule komisjonile hindamiseks 66 
taotlust, pärast tehnilist kontrolli läks maavanema moodus-
tatud viieliikmelisele komisjonile hindamiseks 62 taotlust.
Kõige populaarsem oli kogukonna arengu meede. Sinna lae-
kus 37 projektitaotlust, millega küsiti toetust 61 929, 42 eurot.
Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arengu meetmesse lae-
kus 29 projektitaotlust, millega küsiti 49 940,41 eurot toetust.
Kuna kevadvoorus laekus taotlusi oodatust vähem, siis tava-
pärase 65/35 protsendilise rahajaotuse asemel otsustati jätta 
sügisvooru ligi 50 protsenti vahenditest ehk 42 556,77 eurot.
Tugevamate projektide jaoks soovitab maavalitsus käia kind-
lasti maakondliku Arenduskeskuse MTÜ konsultandi juures 
nõustamisel. Uue vooru tähtaeg on 1. oktoober, voor avatak-
se reeglina kuu aega enne tähtaega.
Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on kohaliku aren-
gu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku 
initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise kaudu ning 
kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu.
Kohaliku omaalgatuse programmi rahastatakse Eesti riigieel-
arvest. Alates 2013. aastast haldab regionaalministri haldus-
ala kohaliku omaalgatuse programmi SA Kodanikuühiskonna 
Sihtkapital (KÜSK).

Kristel Kitsing

MÕNE REAGA
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Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotelefon 516 
2473 
virumaa@varjupaik.ee,-
virumaa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, 
selgitus Virumaa varju-

paigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Bim - Väike Maarja vallast, Pikevere 
külast on leitud isane koer, kes 
reageerib nimele Bim. Oma iseloo-
mult on ta sõbralik ja heatahtlik, 
ent kellegi usaldama hakkamiseks 
läheb siiski aega. Seetõttu on 
oluli-ne, et inimesel, kes Bimi 
endale koduloomaks võtab, oleks 
ennekõike aega ja tahtmist koeraga 
tegelda. Vaid nii on võimalik Bimi 
uskuma panna, et inimesi pole 
põhjust karta. Koer saab hästi 
läbi teiste looma-dega, mistõttu 
sobib talle ka kodu, kus juba keegi 
ees ootamas. Bimile on tehtud 
kõik vajalikud vaktsi-neerimised, 
tal on olemas nii mikrokiip kui 
lemmiklooma pass.

Larri on emane keskmises vanuses 
koer, sobib väga hästi majavalvuriks, 
sest oskab oma territooriumi hoida. 
Saanud vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi ning lemmiklooma 
passi. 

Punapea on 06.05.15 Jõgeva vallast 
Siimusti alevikust leitud isane 
koer. Iseloomult on Punapea väga 
sõbralik, sobib kõigiga, ent võib 
siiski ka maja valvata, sest oma 
territooriumi tunneb. Armastab 
väga mängida, ja oskab ilusti 
jalutamas käia. Ta on ka igati 
terve, ning saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ning kiibi, ja 
omab lemmiklooma passi.

Vasja on noor isane kass, saanud 
u s s i r o h t u ,  v a k t s i n e e r i t u d , 
mikrokiibistatud, kastreeritud ja 
kasutab ilusti liivakasti.09.05.15 
Rakvere linnast Lennuki tänavalt 
omaniku surma tõttu varjupaika 
sattunud. Ise-loomult on Vasja 
väga sõbralik, sobib nii laste kui ka 
teiste loomadega, ning armastab 
väga mängida, kuid ka süles istuda 
ja nurru lüüa. Sobib ideaalselt ka 
lihtsalt niisama seltsiliseks, sest 
soovib väga suhelda.

Taadu on 4 aastane isane kass, 
kes saabus meie juurde tervislike 
probleemidega- nimelt tulid tal 
karvad maha ja kiisu ei tundnud 
ennast eriti hästi. Selgus et tal on 
allergia tolmu, kirpude ja lestaliste 
vastu, ning seega sobib koju kus ta 
saaks käia õues värske õhu käes. 
Iseloomult on Taadu väga sõbralik, 
sobib ideaalselt sülekassiks ning 
sõbraks, ning talle meeldib ka 
mängida, eriti just palidega. Sobib 
ka teiste loomadega, eriti väikeste 
koertega. Saanud parasiiditõrjed, 
u s s i r o h u ,  v a k t s i n e e r i t u d , 
mikrokiibistatud ning kastreeritud.

Vladimir on umbes 1 aastane 
isane kass, saanud ussirohtu, 
vaktsineeritud, mikrokiibistatud, 
kastreeri-tud ja kasutab ilusti 
liivakasti.

Tatjana - Viru Nigula vallast 
Kab e l i  kü l a s t  l e i t u d  u m b e s 
pooleteise aastane emane kass. 
Vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja steriliseeritud. Iseloomult on 
Tatjana veidi umbusaldav, seega 
tahab inimesega en-ne tutvust 
teha, kuid laseb end siiski paitada 
ja ka sülle võtta, lihtsalt ise ei tule. 
Aga kui juba süles, siis hakkab ka 
nurrumootor tööle, ning mõne 
aja pärast on ka usaldus võidetud. 
Sobib hästi kas eakamale inimesele 
seltsidaamiks või siis ka noorele 
perele, kuigi väga mängida ei taha 
vaid on pigem selline kes armastab 
diivanil lebada ja koos perega 
televiisorit vaadata. Välimuselt 
on Tatjana vahva, ilusa koheva 
kasukaga ning jänkut meenutava 
sabajupikesega.

Natalja - Viru Nigula vallast 
Kab e l i  kü l a s t  l e i t u d  u m b e s 
pooleteise aastane emane kass. 
Vaktsineeritud, mikrokiibistatud 
ja steriliseeritud. Iseloomult on 
Natalja veidi umbusaldav, seega 
tahab inimesega enne tutvust 
teha, kuid laseb end siiski paitada 
ja ka sülle võtta, lihtsalt ise ei tule. 
Aga kui juba süles, siis hak-kab ka 
nurrumootor tööle, ning mõne 
aja pärast on ka usaldus võidetud. 
Sobib hästi kas eakamale ini-
mesele seltsidaamiks või siis ka 
noorele perele, kuigi väga mängida 
ei taha vaid on pigem selline kes 
armastab diivanil lebada ja koos 
perega televiisorit vaadata.

„Võtsin Delfi toimetusega 
kontakti ja pakkusin välja, et 
selline võimalus on olemas,“ 
rääkis Eino Tänavots. „Delfi 
omakorda kontakteerus poisi 
vanematega, Markuse pere 
võttis minuga ühendust, tä-
nas pakkumise eest, ja nii me 
jutule saimegi.“
Markuse unistus täitub 12. 
juunil. Nimelt toimub päev 
hiljem, 13. juunil Tapal Eesti 
ja Balti meistrivõistluste 
etapp veoautokrossis, kus ka 
Tänavots stardis. Tapa rada 
on võistluste eelõhtul küll re-
serveeritud n-ö pärisvõistle-
jate treeninguteks, kuid sa-
mas lähedal asub veel 
Tamsalu rada. Tänavots ise 
ehitab-remondib oma bagi 
Tamsalus ja ta kinnitas, et 
Markuse sõiduprooviks leiab 
ta kodurajal kindlasti aega.
„Planeerisimegi nii, et Mar-
kuse perel oleks Haapsalust 
üks tulek: noormees saab sõi-
ta, järgmisel päeval saavad 
aga kõik autokrossi vaadata,“ 

märkis Tänavots. „Bagis ja 
veoautos sõitmine annab pi-
sut erineva emotsiooni. 
Usun, et Markusel avaneb hil-
jem võimalus ka veoautot 
proovida – mõni kabiini-
meestest vast ikka nii lahke 
on, et lubab proovida. Siis 
saab noormees ka võrdluse, 
kumb rohkem meeldib.“

25 aastat vahet
Eino Tänavots (taas)liitus 
veoautokrossiga alles mullu 

ja kohe esimesel hooajal saa-
vutas Eesti meistrivõistlustel 
veobagide klassis neljanda 
koha. „Pooleaastane krossi-
sõitmise kogemus on mul 
veel nõukogude ajast,“ rääkis 
ta. „1989. aastal ehitasin töö-
kaaslase eeskujul endale bagi. 
See oli GAZ 53 mootoriga – 
sellist klassi toona Eestis ei 
viljeletud, ülejäänud selts-
kond oli GAZ 51 mootoriga. 
Seepärast käisin võistlemas 
peamiselt Lätis, Eestis sai teh-
tud vaid paar-kolm sõitu.“
Seejärel tuli aga Eesti Vabariik 
ja „ellujäämiseaastad“. Täna-
vots sai bagipisiku tagasi alles 
2013. aastal ja seda üsna ju-
huslikult, kui selliseid lugusid 
juhuseks võib nimetada.
„Puutusin kokku Järva-Jaani 
Vanatehnika Varjupaigaga,“ 
rääkis ta. „Pakkusin neile väl-
ja, et annetan oma vana bagi 
tulevastele põlvedele vaata-
miseks. Aga lihtsalt niisama ei 
tahtnud viia – tegin auto ikka 
enne korda, sõitis omal jalal. 
No ja siis see juhtus: varjupai-
ga-Tuve ässitas, et neil seal ka 
krossirada, mingu ma ja teh-
ku mõni kiirem ring.“
Tänavots läkski ja vana la-
hingratsu trikid olid kiired 
meenuma. Lisaks tutvus ta 
Tamsalu mehe Rainer 
Freienthaliga, kes mootorite 
ja raua peale mihkel, olnud 
mitmele rallisõitjalegi meh-
haanikuks.
„Võtsime pähe, et ehitame 
täiesti uue bagi. Projekt algas 
2013. aasta lõpus ja järgmise 
aasta hiliskevadel olin Tapal 
esimesel etapil juba rajal, kui-
gi unetuid öid oli selle saavu-
tamiseks tohutult palju.“

Olgu mainitud, et Tänavots 
kajastas oma bagi ehitust ja 
sellega kaasnevaid muresid 
kohusetruult ka Automoto 
foorumis.

Esimese hooga neljan-
daks
Mullusel avahooajal oli Täna-
vots, nagu mainitud, kokku-
võttes neljas. „Ega ma tiitlitest 
veel esialgu unista,“ lausus ta. 
„Ehitan uut mootorit ja kui 
selle valmis saan, ehk siis. 
Suuri toetajaid on meie alal 
raske leida, iga mees teeb nii 
palju, kui rahakott kannatab.“
Eesti veoautokrossi meistri-
võistlustel on kavas viis etap-
pi, millest 13. juuni võistlus 
Tapal on teine. Balti meistri-
võistlused koosnevad neljast 
etapist, Tapa osavõistlus on 
selle hooaja esimene. 
EMV arvestuses osaleb kolm 
võistlusklassi – kabiiniautod 
GAZ 51/52 ja GAZ 53 ning 
veobagid, mille jõuallikana 
kasutatakse põhiliselt GAZ 53 
mootoreid (lubatud on ka 
ümberehitatud GAZ 51). BMV 
parimad selgitatakse klassi-
des GAZ 51/52 ja veobagid.
Tapa võistluse starti on eelin-
fo põhjal oodata vähemalt 
kümmet autot igas klassis. 
Võisteldakse ühisstartidega 
sõitudes, toimub kaks poolfi-
naalsõitu ja finaal igale klassi-
le. Lisaks võistlevad Tapal 
programmiväliselt vete-
ransõitjad.
Tapa veoautokrossi ühisstar-
tidega sõidud algavad 13. juu-
nil kell 15, kuid juba paar tun-
di varem viiakse läbi vaba-
treeningud ja kvalifikatsioo-
nisõidud.

Bagimees Tänavots aitab täita 
kurdi noormehe unistuse
Tänavu märtsis kirjutas 
Delfi kuulmispuudega 
15aastasest Haapsalu 
noormehest Markusest, 
kelle suur unistus on sõita 
veoautokrossi. Artikkel 
jõudis ka alaga tegelejate 
Facebooki kommuuni ning 
bagisõitja Eino Tänavotsa 
kõrvu. Suhtlus viis selleni, 
et peagi avaneb Markusel 
võimalus Tänavotsa GAZi 
mootoriga veobagi rooli is-
tuda ning teha sellega mõ-
ned kiiremad ringid.

Aivar Ojaperv

Eino Tänavotsa uus ja vana bagi.
Foto: erakogu
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Uued eestvedajad loodavad 
taastada Mõedaku baasi ku-
nagise tuntuse. Aga selleks, et 
konkurentsitihedas maailmas 
ellu jääda, ei saa loota enam 
ainult suusahooajale ja suvis-
te spordilaagrite korraldami-
sele, vaid juurde tuleb leida 
uusi teenuseid ja tegevusi.

Ei künnagi suusaradasid 
üles
„Kuna MTÜ Rägavere Valla 
Huviklubi alustas oma tege-
vust motospordiga, siis kar-
detakse ekslikult, et oleme 
ühed hullud, kes künnavad 
oma tsiklite ja ATVdega nüüd 
spordibaasi täitsa üles,“ lau-
sus spordibaasi uus juhataja 
Kristiina Tänavots. „Tegeli-
kult pole see kaugeltki nii. 
Traditsiooniliste asjadega ta-

hame kindlasti jätkata, aga 
uusi tegevusi tuleb juurde. 
Sealhulgas muidugi ka ekst-
reemmatkad ATVdega.“
Mõedaku baasi omandivorm 
on mitu korda vahetunud, 
viimati tegeles selle haldami-
sega omanikuks olev vald ise. 
Aga spordibaasi majandami-
ne pole õigupoolest omava-
litsuse ülesanne ja seepärast 
on viimatine otsus, et baas 
antakse MTÜ kasutusse, ilm-
selt mõistlik.
„Vallaga on meil suhted head, 
nõu ja jõuga aitavad sealsed 
eestvedajad meid alati,“ kin-
nitas Tänavots.
Lisaks spordibaasile endale 
sai MTÜ oma haldusalasse ka 
17 hektarit baasi ümbritsevat 
maad. „Ruumi on, aga samas 
peame arvestama, et siin on 
looduskaitseala ja palju pii-
ranguid,“ tõdes juhataja.
Üks uutest teenustest Mõe-
dakul on paintball – see uus 
moeharrastus, kus värvigraa-
nulitega laetud relvadest saa-
vad teineteist tulistada nii 
lapsed kui ka täiskasvanud. 
Nagu mainitud, jätkatakse te-
gevust ka n-ö motoriseeritud 
aladel – Rägavere Valla Hu-
viklubil oli krossirada baasi 

vahetus läheduses juba va-
rem. Aga Viru suusamaratoni 
jääb korraldama teine organi-
satsioon – MTÜ Mõedaku.
„Tööd on palju,“ kinnitas Tä-
navots. „Peamaja oleme jõud-
nud juba kõpitseda, aga korv-
palli- ja tenniseväljak on nii 
amortiseerunud, et need tu-
leb ilmselt täiesti uued ehita-
da. Tahame korda teha ka 
peamajast eemal oleva vana 
sauna, kuid jätta selle ajas-
tuhõnguliseks.“

Laager tehnikahuvilistele 
lastele
Alates juuni lõpust hakkab 
Rägavere Valla Huviklubi kor-
raldama tehnikalaagreid las-
tele vanuses 9-12 aastat. 
„Meil on 8 ATVd ja 6 hobiba-
gi,“ rääkis Tänavots. „Noorte-
le pakuvad need kindlasti hu-
vi. Korraldame kolm kolme-
päevast laagrit: juuni lõpus, 
juulis ja augustis. Hind on 
115 eurot lapse kohta, hinna 
sees on nii ööbimine, toit, 
koolitus kui ka ATVde ja bagi-
dega sõitmine.“ Täiendavat 
infot saab meiliaadressilt in-
fo@moedaku.eu.

12. juunil esinevad Virumaa 
publikule kaks Eesti Muusi-
ka- ja Teatriakadeemia kaasa-
aegse improvisatsiooni õppe-
jõudu - Anne-Liis Poll ja Jaan 
Krivel. Kontsert toimub ree-
del,  12. juunil algusega kell 
17 Rakvere Kolmainu kirikus.
Anne-Liis Poll on laulja, häi-
kija (hääleimprovisaator), 
koorijuht ja õppejõud. Ta on 
loonud hääletehnika ja imp-
rovisatsioonioskuste arenda-
miseks oma meetodi hääle-
mängud, mida on tutvusta-
nud meistrikursustel nii Ees-
tis kui ka välismaal. 
Jaan Krivel on lõpetanud Ees-
ti Muusika- ja Teatriakadee-
mia magistrantuuri klarneti 
ja kaasaegse improvisatsioo-
ni erialal. Lisaks õpetajaame-
tile on ta laulja Eesti Rahvus-
meeskooris. Kahe muusiku 
üheshingamine tagab hetke 
meeleoludest ja impulssidest 
kohapeal sündiva muusika. 
Tegelikult on tegemist kont-
sertnäitusega, kuna on esitle-
tud ka Jaan Kriveli fotod. Fo-
tograafia alal on Krivel tun-
tust kogunud ennekõike 
portreefotograafina. Tema 
pildid RAMist on ära märgi-
tud ka Pentaxi asta portreefo-
to konkursil 2014. Jaan Kriveli 
jaoks on nii fotograafia kui 
muusika hingelähedased 

ning kahe kunstiliigi süntees 
pakub talle parimat eneseväl-
jendusvõimalust.
Muusikud on valinud oma 
kontserdipaigaks Rakvere 
Kolmainu kiriku. Jaani piltide 
seast valiti välja kaksteist eri-
neva karakteriga pilti, mille 
seob ühtseks kontserdi kesk-
ne nimipilt Elu Puu. Kõik pil-
did on põnevatete karakteri-
tega, inspireerides muusikuid 
looma improvisatsioonides 
erinevaid meeleolusid.
Harukordseks teeb kontserdi 
see, et kogu looming sünnib 
sealsamas kohapeal. Kontsert 

on akustiline, mis tähendab, 
et muusikud ei kasuta või-
mendust ega elektroonikat. 
See annab võimaluse näidata 
naturaalsete instrumentide ja 
hääle võlu ning võimalusi. 
13. mail toimunud Elu Puu 
kontsertnäitus Tallinnas Vaba 
Laval näitas, et laval tekkiv 
muusikaline atmosfäär on 
nakkav. Muusika tekitamise 
viis ja seisund saab olla vaid 
väga vahetu ning aus ja pub-
lik tajub seda väga hästi. 

Kuulutaja

Kontsertnäitus Rakvere 
Kolmainu Kirikus

Mõedaku spordibaasis 
puhuvad uued tuuled
Alates selle aasta märtsist 
on Mõedaku spordibaasi 
ametlik haldaja MTÜ Rä-
gavere Valla Huviklubi. 
Ametlik selles mõttes, et 
tegelikult ajab MTÜ spor-
dibaasis asja juba aasta al-
gusest.

Aivar Ojaperv

Kristiina Tänavotsa kinnitusel tuleb Mõedaku spordibaasi edukaks majandamiseks leida tradit-
siooniliste tegevuste kõrvale uusi. 

Foto: Aivar Ojaperv
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30. mai - 1. juuni kell 17
Animafilm
(Perefilm)

DRAAKONI PESA

30. mai - 1. juuni kell 19 ja 20:45
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav)

KURAKÄSI

Vaba aeg
KUHU MINNA Pandivere päev toob põnevaid 

võistlusi ja rohkelt puhkpillimuusikat
6. juunil peetakse Väike-Maarjas 28. korda kodukandipäeva – 
Pandivere päeva.
Pandivere päev algab, nagu tavaks, külakülakonverentsidega. 
2. juunil kell 18 kogunetakse Rastla külas Mardi-Tõnu talus 
Ilmar Lauri peres ja 4. juunil kell 18 Uuemõisa külas Kalevi 
talus Peter Kase peres. 
Külakonverentsidele oodatakse külaelanikke ja neid, kes neis 
külades on varematel aegadel elanud, aga ka kõiki teisi huvi-
lisi. Ühiselt meenutatakse küla ajalugu, räägitakse huvitava-
dest seikadest, mis külaelust on mällu sööbinud ja mida ta-
sub mäletada-meenutada ning arutletakse koos vallajuhtide-
ga külaelu üle laiemalt. 
Külarahval aitab ajalugu meenutada Väike-Maarja muuseu-
mi juhataja Marju Metsman, Uuemõisa külas ka küla mine-
vikku põhjalikult uurinud Eino Tomberg. 
Pandivere päeva eelõhtul on huvilistel võimalus osaleda Väi-
ke-Maarja peatänavat Pikka tänavat tutvustaval ringkäigul. 
Kuulda saab Pika tänava hoonete ja inimeste lugusid. 
See tänav on läbi aegade olnud koolitänav ja kaubatänav, tee 
vallamajja, seltsimajja, kõrtsi ja surnuaiale, ka sepale, veskile, 
fotograafile, raamatupoodi, külanõukokku. Jalutusretke käi-
gus avatakse Väike-Maarja muuseumis näitus “Eesti lipp”, 
kus teiste seas on eksponeeritud kaks ajaloolist Pikal tänaval 
tänaseks juba hävinud hoonetel lehvinud lippu - kunagise 
Böckleri maja ja Pikk 12 maja lipp. 
Jalutuskäigu alguseks kogunetakse Väike-Maarja gümnaasiu-
mi algklasside maja õuel.
Pärast jalutuskäiku saab seltsimajas vaadata Tapa linna näi-
teringi etendust „Lesed“, autor Sławomir Mrozhek, lavastaja 
Tiit Alte.
Pandivere päeval on suur laat seltsimaja taga platsil. Laada-
müüjate hulka on oodatud erinevate toodete pakkujad nii 
koduvallast kui kaugemalt. 
Peotuli süüdatakse ka seekord kirikus ja tuuakse piduliku 
protsessiooniga peoplatsile, kus on kavas kaks suurt isetege-
vuslaste kontserti. 
Sportliku poole pealt on kavas palju põnevust pakkuv võist-
kondlik mitmevõistlus „Väike-Maarja võtab mõõtu“. 
Võistluse juhatab sisse pildi-mälumäng, kus võistkondadel 
on vaja 15 minuti jooksul valla kaardil määratleda viieteist-
kümnel fotol oleva objekti asukoht. Lisaks on kavas veel 
elektrooniline laskmine, sopsuvõistlus, mudelautode võidu-
sõit ja noolevise. Individuaalselt on võimalik võistelda lask-
mises, nooleviskes ja sopsuvõistluses.
Kuni 10aastased lapsed saavad end proovile panna eelmisel 
aastal väga populaarseks osutunud kergejõustiku mitme-
võistluses, kus aladeks „Vormel 1“ võidujooks, kaugushüpe, 
pehme oda vise, süstikjooks, teivashüpe liivakasti ja ristikeks. 
Lapsed saavad aladega tutvust teha ja proovida neid pool 
tunde enne võistluse algust võistluspaigas. 
Ka sel aastal on seltsimajas kasutatud raamatute laat. Kõik 

Ilve Tobreluts

O Kõrts, 
Jõe 3a, Võsu
Ürituste algus kell 22.  Pilet 2 eurot. Kella 23ni sissepääs tasuta
29. mail videodisko DJ Margus Roots
30. mail muusikat igale maitsele DJ Magnus Eek

Rakvere Muusikakooli ansamblite kontsert
Kolmapäeval, 3. juuni kell 18 Rakvere Rahvamajas. Esinevad: Häälekad, Uuduur ja Skriim. 
Tasuta.
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Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

Sealiha veerand

Klassikaline saslõkk

2,35

5,40

/kg

/kg

€

€

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Tallinnas Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Seajalg /kg0,70 €

Jätkuvalt soodsad lihatooted ja hakkliha

TÖID TEOSTAVAD PARIMAD MEISTRID, TÄHTAJAD LÜHIKESED

•Parandame ehteid

Valmistame uusi

Graveerime

Prillide laserjootmine

•

•

•

Ostes suverehvid meilt,

paigaldus TASUTA!

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17:00

Tel 5900 0140,
5599 4444

Kaunis kevadine
kangavalik!

Kogu kaup

-20%

Selle kupongi esitamisel
29.05 ja 30.05

KAUPLUSES

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Otsite
professionaalset

IT partnerit?
Vaadake:

www.visioline.ee

Esitage oma küsimus kohe!

Skype teel (tugi.visioline)

või helistage 501 6105!

Visioline on Virumaa suurim

ärikliendile suunatud IT teenuseid

ja lahendusi pakkuv ettevõte.

Võtke ühendust!

IT audit potensiaalsele

kliendile 199EUR!
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