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Mootorsõidukite varuosade ladu seadis end Rakveres sisse
Mootorsõidukite varuosade 
maaletooja Inter Cars avas 
Rakveres Tõrremäel Põhja-
keskuse lähedal tehnoülevaa-
tuskeskusega sama katuse 
all oma esinduse. Uute sõi-
duautode defitsiit on suuren-
danud varuosade nõudlust ja 
ettevõte loodab kasvatada 
oma turuosa ka Lääne-Viru-
maal.

Katrin Uuspõld

Inter Carsi filiaal Rakveres on ette-
võttele Eestis kuues. „Avasime siin 
esinduse, et olla veelgi lähemal Lää-
ne-Virumaa klientidele, tuua Läti ja 
Poola keskladude kaubad kiiremini 
kohale. Seetõttu loodame, et suure-
nevad ka ostud,“ rääkis Inter Cars 
Eesti OÜ juhatuse liige Vadim Ška-
tov.

Škatov märkis, et Inter Carsil 
on arendatud motointegraatori 
platvorm, mis viib kokku töökoja 
lõpptarbijaga – teistes riikides see 
platvorm juba toimib, Eestis hakkab 
tööle alates juunist. Škatovi sõnul 
on Eestis üle saja töökoja loonud 
oma profiili, et peagi saaksid potent-
siaalsed remondisoovijad nendega 
ühendust võtta. 

Inter Cars korraldab ka rahvusva-
helist võistlust Noor Automehaanik, 
Eesti võistluse tänavune võitja on 
Rakvere ametikooli õpilane Enrico 
Müganen, kes sõidab peagi Ungaris-
se finaalvõistlusele. „Rakvere suurt 
potentsiaali tehnoloogialinnana 
näitab fakt, et juba teist aastat jär-
jest võitis rahvusliku finaali Rakvere 
ametikooli õpilane,“ tõdes Vadim 

Škatov.
Enrico Müganen ütles, et valis 

autotehniku eriala, kuna see vald-
kond talle väga meeldib. „Olen kros-
sikate ja ATVdega sõitnud lapsest 
saati, sellest algas huvi tehnikavald-
konna vastu,“ ütles Müganen. 

Rakvere ametikooli mootorsõi-
dukitehnikute õpetaja Allan Tibar 
rääkis, et autotehnikud on väga 
nõutud ja ka koolis on õppekohale 
konkurents kolm-neli soovijat ühele 
kohale. „Kindlasti paljud arvavad, et 
sel erialal hakatakse suurt raha tee-
nima – ja hakatakse ka, kui ollakse 
ametis hea,“ rääkis Allan Tibar ja 

lisas, et Enricol soovitab ta kindlasti 
kõrgkooli edasi õppima minna au-
toinseneriks. 

Ametikoolid kuuluvad Inter Carsi 
oluliste klientide hulka, keda ette-
võte toetab õppetöös kasutatavate 
varuosadega. Ligi 40% Lääne-Vi-
rumaa tellimustest tuleb tööstus-
klientidelt. 

Rakvere esindust hakkab frantsii-
silepinguga töös hoidma Maxauto 
OÜ, mis rendib Tõrremäe autode 
tehnoülevaatusega samas majas 250 
m² suurust ladu, kus leidub varu-
osi sõiduautodele, veoautodele, 
mootorratastele, rasketehnikale, 

paatidele.
„Ladu keskendub hulgikliendile, 

kelleks on valdavalt autoremondi-
töökojad ja kauplused, aga vajaliku 
varuosa saab ka eraklient,“ selgitas 
Inter Carsi Rakvere esinduse juht 
Danel Raaperi.

Inter Cars SA on üks suurematest 
sõidu-, paki- ja veoautode varuosa-
de maaletoojatest Kesk- ja Ida-Eu-
roopas. Varssavi väärtpaberibörsil 
noteeritud ettevõttele kuulub üle 
500 esinduse Euroopas. Eestis on et-
tevõte alates 2017. aastast, esindused 
asuvad Tallinnas, Tartus, Narvas, 
Pärnus ja Rakveres.

Inter Cars Eesti OÜ juhatuse liige Vadim Škatov avas ettevõtte kuuenda fi liaali Rakveres. Foto: Katrin Uuspõld
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Rakvere linn maksab alustavale perearstile toetust

R akvere linnavolikogu võttis vastu otsuse, mille alusel on võimalik Rakvere linnas 
esmakordselt nimistuga tööd alustavale perearstile maksta ühekordset 25 tuhande 
euro suurust toetust. Sellega loodetakse motiveerida noori perearste asuma tööle 

Rakveresse, kus mitmed tohtrid on lähenemas pensionieale. 
Aasta algul võtsid Rakvere perearstid ühendust linnavalitsusega, et arutada murekohta: 

mitmed neist jõuavad ikka, kus tuleb mõelda mantlipärijale, kuid noori arste napib. 
„Kohtusime praeguste Rakvere perearstide ja ka potentsiaalsete tulevaste arstidega. 

Tekkis küsimus, kas linn aitab noorte arstide tulekule kaasa. Kuna perearstide seas valitseb 
põud, siis mitmed omavalitsused on vastavad toetused teinud,“ rääkis Rakvere abilinnapea 
Laur Kaljuvee ning viitas Haljala, Tapa ning Haapsalu praktikale.

„Summad on suuremad ja väiksemad, mõni omavalitsus tasub praksise püsikulusid nagu 
Haljala, Haapsalu läks aga seda teed, et maksab ühekordset toetust. Kuna tahame, et Rak-
vere elanike jaoks oleks kvaliteetne arstiabi kättesaadav ka viie ja kümne aasta pärast, siis 
otsustasime, et selline meede võiks aidata noori arste siia tuua,“ rääkis Kaljuvee.

Tema sõnul on esialgu tulemas üks arst aastas. „Juhul kui neid on rohkem ja kui meil on 
rohkem kohti, mis vajavad täitmist, siis kindlasti oleme valmis võtma ka rohkem kui ühe 
arsti aastas,“ ütles Kaljuvee.

Rakvere perearst dr Kersti Veidrikul on olnud üle kümne residendi. „Püüame noori 
hoida ja anda neile parimat. Elu on selline, et väga palju loeb kollektiiv, suhtumine noor-
de arsti, inimestevahelised suhted, töötingimused. Väga palju loeb meditsiiniväline tugi: 
lasteaiakohad, koolid,“ rääkis dr Veidrik, kel on ühtlasi Rakvere suurim perearstinimistu 
- 2400 patsienti. 

 „Paljud nimistud on 2000 piiril, õnnetuseks on meil ka üks asendusarsti nimistu, veidi 
üle 300, mis on nö tühjaks jooksnud ja on meie kõigi suur murekoht,“ rääkis dr Veidrik.  

Tema sõnul on omavalitsuse rahaline toetus ning ka tugiteenused väga olulised läbirää-
kimistel noorte perearstidega. 

Katrin Uuspõld

Ajakirjanik Ott Kool sai mälestustahvli

E esti Ajakirjanike Liit (EAL) avas 
Rakveres mälestustahvli kauaaegsele 
Virumaa ajakirjanikule Ott Koolile. 

Tahvel pandi majale Tallinna tänav 30, kus 
praegu asub sotsiaalkindlustusameti Rakve-
re klienditeenindus, kuid omal ajal oli Ott 
Kooli kui Eesti Raadio kohaliku korrespon-
dendi tööruum.

„See on esimene kord, kui Ajakirjanike 
Liit austab oma kunagist liiget mälestus-
tahvliga,“ ütles avamisel EALi esimees Helle 
Tiikmaa. „Ott Kool kuulus liitu kogu oma 
ajakirjaniku tegevuse aja – 1962. aastast 
ajakirja Noorus mittekoosseisulise kaasau-
torina, hiljem Eesti Raadio Virumaa korres-
pondendi ja lõpuks ka vabakutselise ajakirja-
nikuna. 1988. aastal nimetati Kool küll tee-
neliseks ajakirjanikuks, kuid auliikmeks liit 
teda võtta ei jõudnud. Nüüd austame tema 
teeneid sel moel,“ lisas Tiikmaa.

Rakvere linnapea Triin Vareku sõnul 
teati Ott Kooli terava silma ja sulega, avara 
silmaringi ja suure südamega reporterina, 
kes paistis silma maalähedaste lugudega. 
„Rakvere linn on uhke Ott Kooli ja tema 
panuse üle, samuti selle üle, et meie teekond 
Nõukogude Liidust lahkulöömiseks algas ju 
seeläbi just Rakverest,“ ütles Varek.

Tahvli paigaldamise eestvedaja, Viker-
raadio toimetaja ja EALi juhatuse liige Piret 
Kriivan ütles, et 40 aastat ajakirjanikuna 
töötanud Ott kool oli mitmele põlvkonnale 
ajakirjanikele see, kelle poole vaadati üles, 
kelle moodi taheti ja püüti olla.

„Peame oluliseks tema kauaaegset tööd 
Eesti Raadios, tegutsemist virulaste eest-
seisjana ja Eesti riigi iseseisvuse taastajana. 
Sestap ka see tahvel tõeliselt suurele ajakirja-
nikule, kes tõstatas küsimusi, mis leidsid la-
henduse. Kui ta rääkis Virumaa külaelu päe-
vaprobleemidest, siis olid need justkui kogu 
Eesti probleemid,“ rääkis Piret Kriivan.

Ajaloolane Olev Liivik tõi välja, et Ott 

Kooli roll fosforiidisõjas ja võitluses iseseis-
vuse taastamise eest on suur. „Õnnetuseks ei 
antud Ott Koolil niikaua elada, kui paljude-
le teistele, kes fosforiidisõjas tegevad olid. 
Tema mälestused oleksid väga huvitavad. 
Näiteks Juhan Aare sai oma loo ära kirjuta-
da, see ilmus umbes samal ajal, kui Ott Kool 
suri. Ott Kool, kelle roll on olnud kõige 
suurem, on lükatud tahapoole. Mis puudu-
tab ajakirjandust ja avalikustamist, on Ott 
Kool minu hinnangul siiski esikohal,“ ütles 
Liivik.

Tahvel valmistati Ott Kooli kolleegide ja 
austajate annetustest. Esialgu plaaniti mä-
lestustahvel avada mullu 12. novembril, Ott 
Kooli sünniaastapäeval, kuid see lükkus tä-
navu 25. maile, mis samuti oluline Ott Koo-
liga seotud tähtpäev – sel päeval, täpselt 36 
aastat tagasi läks eetrisse tema autorisaade 
„Mikrofoorum“, milles esimest korda räägi-
ti kavatsusest hakata Virumaal kaevandama 
fosforiiti.

Kuulutaja

Mõne aasta eest valminud uus tervisekeskus Rakveres pakub head töökeskkonda ja võiks olla atraktiivne 
ka alustavale perearstile, eriti nüüd, kui linn on otsustanud maksta ka ühekordset toetust. Foto: Marimai 
Kesküla

Rakvere linnapea Triin Varek avamas Ott Kooli mälestustahvlit. Paremal EALi esimees Helle Tiikmaa, vasakul 
EALi juhatuse liige Piret Kriivan. Foto: EAL
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Järgmisel õppeaastal algavad Rakvere 
munitsipaalkoolides tunnid hiljem
Alates 2022/2023. õppeaas-
tast on Rakvere linna munitsi-
paalkoolide - Põhikooli, Vaba-
duse kooli ja Reaalkooli tundi-
de alguse uus aeg 8:45. Sa-
ma kellaaja valis koolipäeva 
alustamiseks ka Rakvere Rii-
gigümnaasium. 

Katrin Uuspõld

Seni on Rakvere koolide tunnid ala-
nud Rakvere Põhikoolis kell 8:30, 
Reaalgümnaasiumis ja Gümnaasiu-
mis kell 8:00.

Rakvere abilinnapea Laur Kalju-
vee sõnul tingis vajaduse ühtlustada 
koolitundide algusaega uue põhi-
koolide töö- ja tehnoloogiakeskuse 
valmimine, mis hakkab teenindama 
kõigi kolme Rakvere põhikooli õpi-
lasi.

Aruteludes koolidega jõuti kok-
kuleppele, et parim alustamise aeg 
on 8:45. “Lisaks töö- ja tehnoloo-
giakeskuse kasutamisest lähtuva 
ühtlustamisega tingisid otsuse koo-
lipäeva algus just selleks ajaks sättida 
paljud uuringud, mis kinnitavad, et 
hilisem koolipäeva algus parandab 
laste tervist ning õpitulemusi,” lisas 
abilinnapea. Ta viitas, et ka sotsiaal-
ministeerium ning Tervise Arengu 
Instituut on soovitanud hilisemat 
koolipäeva algust. 

“Uuringud väidavad, et kell 8:00 
algav koolipäev on kohandatud 
täiskasvanute unevajaduste jär-
gi. 2013/14. õppeaastal läbi viidud 
Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise 
uuringu alusel magab ligi 40% noor-
test koolipäevadel alla soovitusliku 
määra. Sama uuringu andmetest on 
ka näha, et need lapsed, kes maga-
vad vähem, hindavad oma tervist 
kehvemaks, nende õppeedukus on 
kehvem, nad tegelevad vähem spor-
diga ning nende hulgas on vähem 
neid, kes pole kunagi alkoholi tarvi-
tanud,” rääkis Kaljuvee.

Abilinnapea avaldas arvamust, 

et hommikune lisaaeg võib olla hea 
võimalus suurendada kehalist aktiiv-
sust. “Kui on rohkem aega, ei pea ehk 
last enam autoga kooli viima? Lapsel 
on võimalus minna kooli iseseisvalt, 
seda kas siis jalgsi, jalgrattaga või 
ühistranspordiga,” pani ta ette. “Ja 
kui tõesti on perele parimaks lahen-
duseks autoga liikumine, jääb sellisel 
juhul siiski ehk veidi rohkem aega, 
et ei peaks sõitma autoga otse koo-
litreppi, vaid jõuaks peatuda eemal, 
pakkudes lapsele võimalust osa koo-
liteest jalgsi läbida?”

Kaljuvee sõnul muudetakse ka 
Rakvere linnaliinibusside hommi-
kusi sõidugraafikuid 5-15 minuti 
võrra, et ühistranspordiga kooli 
minevad lapsed õigeks ajaks kooli 
jõuaks. 

Rakvere Põhikooli direktor Lea 
Pilme ütles, et on väga päri uurin-
gutega, mis näitavad, et teismeliste 
organism ei ärkagi varakult. “Meie 
kool on aasatakümneid alustanud 
8.30. Oleme teinud koolis küsitlusi, 
enamik on olnud väga rahul 8.30 al-
gavate tundidega. Kui nüüd tunnid 

algavad 15 minutit hiljem, siis see 
meid väga palju ei mõjuta. Küll ole-
me praktiseerinud nö nulltundi juba 
varem ehk alustamegi teatud asjade-
ga kella kaheksast, näiteks õpiabi-
tund, liiklusring, konsultatsioonid, 
juhtkonna koosolekud. Need 15 
lisaminutit annavad meile väga 
hea aja õpiabiks, õpetajate koostöö 
jaoks, koosolekute pidamiseks, et ei 
peaks pärast tunde kõike seda tege-
ma,” rääkis Pilme.

Mis puudutab kella kaheksaks 
tööle minevaid vanemaid, kes oma 
lapse enne kooli tõid, siis Pilme siin 
probleemi ei näe. “Rakvere on suh-
teliselt väike linn, lapsed võivad ise 
kooli jalutada, õppida iseseisvust. Ja 
kui nad tulevadki kaheksaks kooli, 
siis on see aeg, kus lapsed leiavad 
endale kooli juures ise tegevuse, 
mängivad omavahel, suhtlevad,” 
rääkis Lea Pilme. 

Rakvere koolide uksed on ka uuel 
õppeaastal avatud sarnaselt varase-
male ning õpetajad on koolis alates 
kaheksast. Koolipäeva seitsmes tund 
lõppeb kell 15:30.

Suurkiskjaid kaitstakse ja ohjatakse tegevuskava järgi

K ümneks aastaks tehtud te-
gevuskava koostamisel on 
arvestatud nii ökoloogilise, 

majandusliku kui ka sotsiaalse as-
pektiga, et nii suurkiskjad kui ini-
mesed saaksid oma keskkonnas toi-
metada rahumeelselt. 

Keskkonnaameti peadirektor 
Rainer Vakra sõnul on suurkiskjate 
kaitse- ja ohjamiskavas määratletud 
hundi, ilvese ja karu populatsiooni-
de arvukuse minimaalne piirmäär, 
millest allapoole ei tohi loomade 
arvukus langeda. „Kava koostamise 
käigus otsiti huvirühmadega koos-
töös tasakaalupunkti, et suurkiskjad 
oleksid jätkuvalt loomulik osa meie 
loodusest, kiskjakahjud loomapida-
jatele oleksid talutavad ning ühis-
konnas ei suureneks põhjendamatu 
hirm nende väärikate ja looduses 
vajalike loomade ees,“ ütles Rainer 
Vakra.

Arvestatud on ka Eesti suurkisk-
japopulatsioonide osakaaluga Balti 
regioonist ning ühiskonna taluvus-
piiriga. „Nii peaks suurkiskjate arvu-
kus püsima soodsates ja sellistes pii-
rides, kus võimalike kiskjakahjude 
hulk ja kokkupuuted inimestega ei 
ületa mõistlikku piiri,“ selgitas ohja-
miskava üks koostaja Jaanus Remm 
OÜ-st Rewild.

Keskkonnaameti jahinduse peas-
petsialist Margo Tannik märkis, et 
võrreldes varasema kavaga lepiti 
kokku, et karu poegadega pesakon-
dade minimaalne arvukus peaks 
igal aastal olema senise 60 asemel 
70. „Hundi puhul suureneb vara-
sem, 15–25 kutsikatega hundikarja 
lävend 20–30 karjani. Ilvese puhul 
korrigeeriti pesakondade arvukuse 
minimaalset piiri varasema 100–120 
poegadega pesakonna asemel 80 pe-
sakonnani,“ ütles Tannik

Keskkonnaameti edaspidised ot-
sused jahipidamise korraldamisel 
lähtuvad ka kahjustuste määradest, 
liikide järelkasvust ja muudest sar-
nastest tingimustest. Lepiti kokku, 
et kuigi juba pea kümmekond aastat 
arvukuse madalseisul oleva ilvese lä-
vendiks pandi paika 80 pesakonda, 
ei hakata ilvese küttimise taasalus-
tamist Eestis arutama enne, kui siin 
on teada vähemalt 100 pesakonda.

Pruunkaru asurkond on Eestis 
väga heas seisundis – hinnanguli-
selt elab praegu Eestis kokku ligi 
950 karu ehk aastas sünnib üle 100 
pesakonna. Viimastel aastatel on 
ka karu tekitatud kahjustused me-
sitarudele ja silopallidele oluliselt 
suurenenud. Kahjude kontrolli all 
hoidmiseks jätkatakse pruunkarude 

arvukuse piiramist. Et nuhtlusisen-
dite kujunemist vältida, tuleb ini-
mestel jätkuvalt oma vara, näiteks 
mesitarusid ja silorulle, korralikult 
kaitsta.

Huntidel läheb samuti hästi. Kava 
näeb ette selliste alade loomise, kus 
saaksid tekkida stabiilsed loodusli-
kud hundikarjad, mis eeldatavasti ei 
tee loomapidajatele nii suuri kahju-
sid nagu nuhtlusisendid ja täidavad 
tõhusalt oma olulist ökoloogilist 
rolli looduses.

Ilvesel on nendest liikidest läinud 
paraku kõige kehvemini. Ka pärast 
kuueaastast jahikeeldu ning peamise 
saaklooma ehk metskitse arvukuse 
taastumist ei ole ilvese arvukus hea-
le tasemele jõudnud. Lähiajal plaa-
nitakse täpsemalt uurida, miks suur 
osa ilvese järelkasvust hukkub.

Kava rõhutab vajadust teha põh-
jalikumaid uuringuid ning võtta ka-
sutusele innovatiivseid seiremetoo-
dikaid, korrigeerida seadusandlust, 
parendada kahjuennetust ja kahjude 
kompenseerimist ning parandada 
kõikide osapoolte teadlikkust. Aas-
tateks 2022–2031 kinnitatud kavaga 
saab tutvuda Keskkonnaameti ko-
dulehel. 

Kuulutaja

Foto: pixabay.com
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Konfl ikti karude ja huntidega saab inimene ise ennetada

K arude ja huntide rüüstetöö-
de ennetamiseks soovitab 
Keskkonnaamet loomaoma-

nikel ja mesinikel oma vara kisk-
jatõrjeaedadega kindlustada ning 
ennetada ka teisi lihtsaid toidu leid-
mise võimalusi.

Hõlpsasti kättesaadav toit mee-
litab metsloomi inimese lähedusse. 
Nii on sellelgi aastal juba aset leid-
nud esimesed juhtumid, kus karu on 
käinud mõne mesila kallal või hunt 
leidnud kerge kõhutäie kaitseta lam-
bakarjast.

„Et karul ei oleks lihtne mesitaru-
sid lõhkuda ja hunt ei kipuks loo-
makarja murdma, soovitame tarude 
ja karjamaade ümber paigaldada 
korralikud elektrikarjusega kiskja-
tõrjeaiad. Need annavad kiskjatele 
selge sõnumi, et see vara kuulub kel-
lelegi teisele ja neil ei ole sealt ker-
get kõhutäit loota. Nii ei kujune aja 
jooksul ka lihtsa saagiga harjuvaid 
nuhtlusisendeid,“ ütles Keskkon-
naameti looduskaitse peaspetsialist 
Tõnu Talvi.

Kiskjakahjude ennetamiseks teh-
tud kulutusi hüvitab Keskkonnaa-
met kuni 50% ulatuses. Selleks soo-
vitab Keskkonnaamet mesinikel ja 
loomaomanikel esitada taotluse.

Eelmisel aastal riigile teada an-
tud kiskjakahjude juhtumite eest 
hüvitab Keskkonnaamet kahjustusi 
kokku vähemalt 302 025 euro ulatu-
ses, sellest 222 717 eurot makstakse 
karukahjude ja 79 212 eurot eelmisel 
aastal tekkinud hundikahjude lee-
vendamiseks. Ilvesega tekkis karja-
kasvatajatel konflikte väga vähe.

Mesinikele korvatud karukahjude 
summad on võrreldes paari eelmise 
aastaga suurenenud. Enim teatati 
ametile mesitarude rüüstamistest 

Harju, Põlva, Valga ja Viljandi maa-
konna mesilates. Lisaks mesitarude 
rüüstamisele murdsid karud Harju-
maal vähemalt 27 lammast ja Lää-
ne-Virumaal ühe vasika.

Hundikahjude eest on hüvitiste 
taotlused võrreldes varasemate aas-
tatega oluliselt vähenenud. Kõige 
enam makstakse hundikahju hüviti-
si Rapla, Viljandi ja Järva maakonna 
lambakasvatajatele. Lisaks lammas-
tele said möödunud aastal hundi 
saagiks vähemalt 22 vasikat, 4 kodu-
kitse, 3 koera ja üks poni.

Karukahjude kasvu taga on selgelt 
karude arvukuse suurenemine. Sa-
mas on aastate jooksul suurenenud 
ka mesinike hulk ja nende teadlik-
kus kiskjakahjude kompenseerimi-
sest. 

Karusid meelitavad inimeste 
juurde ka näiteks avatud komposti-
kastid või muud kättesaadavad toi-
dujäätmed. Samuti võivad karusid 
elamute juurde meelitada lähedala-
suvasse metsatukka söögiks viidud 
õunad, pirnid ning loomakasvatuses 
tekkivad jäätmed. Selleks, et karud 
ei hakkaks inimeste kodude ümbru-
ses sagedamini ringi liikuma, tasub 

koduõuedel ja nende lähedal vältida 
ka teisi lihtsaid toidu leidmise või-
malusi.

Hundi murtud kari- ja lemmik-
loomade arv oli mullu viimase 
kümnendi väikseim. Ka ei tekkinud 
2021. aastal erinevalt mõnest eelmi-
sest aastast ulatuslikke ja üksteisele 
järgnevaid lammaste murdmise see-
riaid. „Kindlasti saab selliste arengu-
te taga näha nii korralike kiskjatõr-
jeaedade ja karjakaitsekoerte tõhusat 
mõju, aga ka nuhtlusisendite ära 
küttimist,“ sõnas Tõnu Talvi.

Keskkonnaamet tuletab meelde 
tõsiasja, et metsloomad käituvad 
instinktide järgi – kui nende rajale 
satub ahvatlev ja kergesti kättesaa-
dav saak, ei jäta nad oma võimalust 
kasutamata. „Nii nagu inimene lu-
kustab oma auto ja kodu ning ei jäta 
rahakotti lohakalt laokile, tuleks 
ka mesila- ja loomaomanikel oma 
vara kahjustamist ennetada. Kaitse-
ta jäetud vara kahjustamise eest ei 
ole mõistlik metsloomi süüdistada,“ 
ütles Keskkonnaameti looduskaitse 
peaspetsialist Tõnu Talvi.

Kuulutaja

Mesila ümber on elektrikarjusega kiskjatõrjeaed, mis mesikäpad eemal hoiab. Foto: Britta 
Kalgan

S el laupäeval, 28. mail peetak-
se Rakvere külje all Sõmerul 
üheksandat korda maaelu-

festivali. Ürituse korraldaja Maia 
Simkin Rakvere vallavalitsusest 
ütles, et festival on traditsiooniline 
koos laada, paraadi, rikkaliku kul-
tuuriprogrammi ja paljude looma-
dega. „Seekord tulevad ka küülikud, 
keda varem ei ole olnud, samuti 
tuleb Ranna Rantšo loomaaed, saab 
teha ponisõitu, näha lammaste pü-
gamist, mängida minifarmis, hüpata 
airjumpiga – traditsioonilised asjad 
on nagu varemgi,“ loetles Simkin. 
„Festival algab hommikul kell küm-
me läbi Sõmeru kulgeva paraadiga, 
mille motoks on tänavu „Maal on 
tore“ ning marsivad kõik, kelle mee-
lest maal tore on.“

Ajale iseloomulikult osalevad 
tänavusel festivalil ka siinsed Uk-
raina sõjapõgenikud, kes pakuvad 
müügiks oma käsitööd. „On hea 
meel, et nad ei istu käed rüpes, vaid 
tegutsevad. Nad on teinud kaunist 
käsitööd, millega kauplema tulevad. 
Tean, et nende seas on populaar-
ne helmestest ehete valmistamine, 
kindlasti tulevad müügile ukraina 
lipuvärvides käevõrud ja prossid, 
aga veel palju muud,“ rääkis Maia 
Simkin.

Laadapoolel saab soetada mitme-
sugust käsitööd, toidukaupa ja roh-
kelt taimi, lastele ja noortele on töö-
toad – tegevust jagub tervele perele.

Kultuuriprogramm kestab terve 
päeva ja on hajutatud kolme lava 
vahel. Rakvere valla kultuurinõunik 
Siiri Saarmets rääkis, et esimest kor-
da on festivalil põhulava. „Tegemist 

on põhupakkidega piiratud alaga 
vallavalitsuse ees, kus võivad esine-
da kõik, kes tahavad ja millal taha-
vad,“ rääkis Saarmets. Üks esineja-
test on näiteks Uhtna mandoliinior-
kester, kelle juht Jaanus Põlderilt ka 
põhulava idee pärineb. 

„Kui hakkasime kultuuriprog-
rammi planeerima ja oli kokkusaa-
mine oma valla taidluskollektiivi-
dega, siis Jaanus Põlder ütles, et igal 
aastal on olnud kultuuriprogramm 
ühtemoodi, nüüd võiks olla mida-
gi teisiti ning pakkus välja Norras 

nähtud vabalava idee,“ rääkis Siiri 
Saarmets.

Esinemisi jagub ka kultuurihoovi, 
mis asub vallavalitsuse fuajees, seal 
esinevad valla laste ja eakate kollek-
tiivid, samuti ukrainlannad Ruslana 
ja Sofia.

Katusega pealava on tuttavas ko-
has ning suuremate kooride päralt. 
Seal näeb ka kahe andeka ukraina 
õhuakrobaadi etteasteid, kellest üks 
on Ukraina meister oma vanusek-
lassis. „Päeva lõpetab ELVI (Eile 
Laulsime Veel Ilusti), kes teeb to-

Maaelufestival kutsub uudistama 

Loomad on lahutamatu osa maaelufestivalist. Foto: Ardo Lint

redat külakapellimuusikat,“ nimetas 
Saarmets.

Katrin Uuspõld
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OÜ Puider  Pajus  s 
pakub tööd 

TÕSTUKIJUHILE. 
Tööaeg 8.00-17.00. 

Soovi korral 
väljaõpe kohapeal. 

Info tööpäevi   10 -16 
telefonil  +37252 94854

KATARIINA KELDER

Katariina Kelder vajab 
ABITÖÖLIST 

(nõudepesija, koristaja), 
osalise tööajaga.

kelder@katariina.ee 
Tel 504 0320

PAKUN TÖÖD

• Pottsepp otsib suveks abi-
list. Sobib kutsekooli lõpeta-
vale noormehele. Tel 5552 8487

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

• Pakun tööd üksikule kena-
le naisele Rakveres laserra-
vi tegijana, väljaõpe, maju-
tuse võimalus. Tel 554 6490, 
kiire!

• Seoses ehitustööde mahtu-
de suurenemisega võtab OÜ 
NOWAP tööle ehitustöölisi. 
Tel 551 5789

• Otsime oma meeskonda 
mööblitislerit - eritellimus-
mööbli valmistamine tööjoo-
niste järgi algusest lõpuni koos 
paigaldusega. Kandidaadilt 
ootame: iseseisva töö oskus, 
jooniste lugemise oskus, va-
rasem töökogemus tislerina, 
kohusetundlikkus, täpsus ja 
hoolsus, ausus ja töötahe, suu-
dad oskuslikult oma tööüles-
andeid planeerida. Ettevõte 
pakub: täiskohaga töökohta, 
huvitavat ja mitmekesist tööd, 
kohapealset täiendavat väl-
jaõpet, sõbralikku ja toetavat 
meeskonda, tulemusest sõl-
tuvat palka. Porsa EST, riho@
porsa.ee

• Kohvik Rakvere kesklinnas 
pakub tööd kokale. Kasuks 
tuleb töökogemus kokana, 
kuid olulisem on kirg toidu val-
mistamise vastu. Saada kohe 
CV hotell@artcafe.ee Lisainfo 
tel 522 4873

• Aaspere Eakate Kodu pa-
kub tööd kokale. Tel 5302 
7604

• Artur šašlõkibaar pakub 
tööd klienditeenindajale. 
Tel 5629 8277

• Pakun tööd kogemustega 
metsveotraktori juhile Saksa-
maal. Info tel 5562 8782

Info ja kandideerimine
TEGUTSEME KA TAPAL.

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

• Pakkuda tööd külalis-
korterite teenindajale! 
Teenindaja ülesanneteks 
on voodipesude komp-
lekteerimine ja korteri-
te koristamine vastavalt 
broneeringutele; abitööd. 
Vajadusel külaliste korte-
ritesse juhatamine. Töö-
auto. Vajalik B-kategooria 
juhiluba. Sobib kõigile, 
kes armastavad puhtust, 
huvitavat ja vahelduvat 
töökeskkonda. Töö sobib 
ka aktiivsetele õpilastele. 
Tööd pakkuda aasta läbi. 
Tööpäev algab kell 11.00. 
Tööaeg keskmiselt 2-4 tun-
di päevas (sh. nv). Töötasu 
(bruto) 300-500 €. http://
www.apartments24.ee. 
info@apartments24.ee. Tel 
5667 7273

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

• Pakume tööd taksojuhti-
dele. Võimalik teenida kuni 
1700 €/kuus. Vajalik teenin-
dajakaart. Tel 528 2659

• Võtan tööle roomikekska-
vaatori juhi. Võib ka pooleko-
haga või osalise töö ajaga. Tel 
514 3783

• Otsime enda meeskon-
da C-kategooria auto-
juht-operaatorit surve-
pesuautole. Tel 5194 4298

Kuue lapse ja õpetajatöö kõrvalt 
ülikooli: alles täiskasvanuna 
sain aru, mis mind huvitab!
Birgit Afanasjev on emaks 
kuuele lapsele ning töötab Ta-
pa Gümnaasiumis esimese 
klassi klassijuhatajana. Pere 
ja töö kõrvalt õpib naine Tartu 
Ülikooli eripedagoogika eriala 
esimese kursuse sessioonõp-
pes. Kuidas ta selleks kõigeks 
aega ja jaksu leiab?

Lauri Kool
Eesti Töötukassa

Birgit on sündinud ja kasvanud Tar-
tumaal Võnnus, aga elab juba ligi 20 
aastat Tapa linnas. „Kuna mu mees 
on kaitseväelane, kolisime Tapale 
elama. Meie peres kasvab kuus last 
– noorim on kaheaastane ning va-
nim 18-aastane ja lõpetab sel aastal 
gümnaasiumi. Nende vahele jäävad 
lapsed vanuses neli, kuus, neliteist 
ja kuusteist,“ tutvustab Birgit oma 
suurt pere. 

Erialalt on Birgit Tallinna Üli-
kooli sotsiaaltöö magister, kuid 
töötanud on reaalselt selles vald-
konnas ainult ühe aasta. See-eest 
Tapa Gümnaasiumis on ta õpetaja-
na töötanud vahepausidega kokku 
üheksa aastat. „Tulin algselt kooli 
asendusõpetajaks, kuid see töö hak-
kas kohe meeldima ja asusin sel eri-
alal end täiendama,” meenutab ta. 
Aastatagune otsus ülikooli minna 
tekkis aga sellest, et Birgit töötas 
kaks aastat tavakooli HEV ehk ha-
riduslike erivajadustega laste klassis. 
„Mul tekkis sügav huvi eripedagoo-
gika vastu. Tundsin, et teen oma 
unistuste tööd ning see paelub mind 
tõsiselt, aga samas sain aru, et mul 
puuduvad akadeemilised teadmised 
antud valdkonnas,“ rääkis naine.
Ja nii ta õpibki täna Tartu Üli-
kooli eripedagoogika eriala esi-
mese kursuse sessioonõppes. Ehk 
kohe-kohe on lõppemas esimene 
aasta. Muide, kui bakalaureusek-
raadi saab kolme aastaga, siis eri-
pedagoogi või logopeedi kvalifi-
katsiooni saamiseks on vaja kind-
lasti lõpetada ka magistriõpingud. 
Ehk siis kokku kestavad õpinguid 
eripedagoogika erialal viis aastat, 
nii et veel neli aastat on minna. 
„Miks minna täiskasvanuna õppima? 
Sest täiskasvanuna valisin eriala, mis 
mind tõeliselt huvitab. Tunnen, et 

õpin teadmiste, mitte hinnete pärast, 
kuigi ka hinded on mingil määral 
olulised,” ütleb Birgit. „Õpin selleks, 
et oma tööd paremini mõista ja teha. 
Oskan õpitava käigus saadud tead-
misi seostada igapäevaelu ja -tööga.“
Birgiti sõnul ei tähenda ühe eriala 
omandamine, et sellega haridustee 
piirdub. „Võib juhtuda, et õpitud 
eriala tegelikult ei sobigi või ei vasta 
ootustele. Raske on teha tööd, mis 
on vastumeelne või kus eduelamus 
puudub. Otsus uuesti õppima asuda 
seisab tihti julguse ja mugavuse taga. 
Unistuste nimel tuleb mugavustsoo-
nist välja astuda ja tegutsema hakata! 
Olen õnnelik, et 40-aastasena, suure 
pere emana ja täiskohaga töötajana 
jagus mul julgust ja tahtmist liikuda 
unistuste suunas.“

Kuidas mahutada 
õppimine oma igapäeva-
ellu suures peres?
„Õppimine suure pere kõrvalt eel-
dab head planeerimist ja distsiplii-
ni,“ nendib Birgit. „Täiskasvanud 
õppijana tuleb pidevalt arvestada 
töö- ja perekohustustega. Ja pere 
tugi on äärmiselt oluline. Mind 
aitab see, kui panen paika päe-
va- või nädalaplaani, kus on kindel 
õppimisaeg. Õpin vajadusel vara-
hommikul või nädalavahetusel.“
Ta lisab, et õpingute jooksul tuleb 
vähendada tegevusi, mis nii-öelda 
raiskavad aega nagu näiteks tele-
viisori vaatamine ja sotsiaalmee-
dias viibimine. Samas ei tohi ära 

unustada pere, sõprade ja tutta-
vatega koosveedetud aega. Täis-
kasvanud õppijana tuleb pidevalt 
leida tasakaal õppimisele kulu-
va aja ja muude tegevuste vahel. 
Birgit saab ka töötukassa poolt iga-
kuist tasemeõppe toetust, kuna õpib 
täiskoormusel. „Sain toetusest teada, 
kui külastasin töötukassa karjää-
rinõustajat, kes rääkis muu olulise 
info kõrval ka nimetatud rahalisest 
toetusest. Summa pole väga suur, 
kuid piisav selleks, et motiveerida 
täiskoormusel õppima,“ innustab ta 
teisigi õppima minema.

Sooviksid ka 
midagi uut õppida?
Töötukassa toetab nii töö kaotanud 
inimesi, kui ka neid, kel pole eri-
alast haridus või kelle oskused on 
vananenud. Tasemeõppes osalemi-
se toetus 292 eurot kuus ja töötu-
kassa toetab just nende erialade ja 
ametite õppimist, kuhu on tulevi-
kus vaja rohkem töötajaid ning kus 
juba praegu sobiva ettevalmistusega 
inimesi napib. Erialade valik on lai, 
õppida saab üle Eesti ja nii eesti kui 
vene keeles.

Tagasi koolipinki minek ei ole 
igale inimesele ühtmoodi lihtne – 
mõnikord kummitavad meid hal-
vad kogemused näiteks kaardikepi-
ga vehkiv geograafiaõpetaja. Oma 
plaane on hea arutada spetsialistiga. 
Töötukassa karjäärinõustaja juurde 
saavad tulla ka töötavad inimesed ja 
nõustamine on kõigile tasuta.

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees otsib tööd. 
Omab kogemusi, tööva-
hendeid ja autot. Tel 5358 
1431

Ka pere ja töö kõrvalt on võimalik õppida, see tähendab lihtsalt suuremat ajaplaneerimist 
ja distsipliini. Foto on sümboolne. Foto: Eesti Töötukassa
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

NÄDALAPAKKUMISED 27. mai-02. juuni

SOODUSPAKKUMISED! 27. mai - 02. juuni

1.18
5.90 €/kg

1.44

Kentucky ahjušnitsel
400 g
Nõo

4.38
8.76 €/kg

5.24

2.98
7.45 €/kg

3.64

Kohupiimapasta sidruni-laimi
(laktoosivaba)
300 g
Tere

Metspähkel piimašokolaadis
90 g
ZM Foods

2.74
5.48 €/kg

3.14

1.24
24.80 €/kg

1.54

1.78
5.93 €/kg

2.14

Sealihasnäkk Jerky Pork
(kuivatatud)
50 g
Maks & Moorits

1.38
9.20 €/kg

1.78

India pähkel tumedas šokolaadis
90 g
ZM Foods

1.58
2.28

1.14
3.80 €/kg

1.18

0.58
3.63 €/kg

0.68

0.84
5.60 €/kg

1.08

0.42
4.20 €/l

0.64

1.64
al 4.69 €/kg

Seedermänni seemned
50 g
Golden Nut

2.54
50.80 €/kg

1.28
9.14 €/kg

1.98

Kartulikrõpsud Estrella
Party Pack
180 g / 3 sorti

1.68
9.33 €/kg

2.48
3.31 €/kg

3.28

1.48
16.44 €/kg

1.88

A+ A

A+ A

4.08
4.88

3.38
3.98

Seahakkliha
(pakendatud)
1 kg

Teriyaki BBQ grill-liha
500 g
Rannarootsi

Grillviiner juustuga Rakvere
500 g
HKScan

Mustikakisell Largo
1 kg

Proteiinipuding Profeel
150 g / 2 sorti
Valio

Kanasupp Mamma
300 g
Saarioinen

Juust Saare
(viilutatud)
150g
2 sorti

Juust Saare
(viilutatud)
150g
2 sorti

Juust Saare Leet
(viilutatud)
150 g
Mo Saaremaa

Dipikaste Farmi
(aiaürtidega)
200 g

Pulgajäätis Idüll
100 ml / al 61 g
2 sorti

Jogurt Skyr Baltais
(kirssidega)
160 g

Kummikommid
al 300 g
3 sorti

Röstitud maapähklid Estrella
140 g
2 sorti

Pähklikreem Nusica Duo
750 g

A+ A A+ A

1.18
13.11 €/kg

1.58

A+ A 09.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Grillvorst röstsibulaga
1 kg

HEA HIND!HEA HIND!

HEA HIND!



Kuulutaja reede, 27. mai 2022 11SOODUSPAKKUMISED

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

SOODUSPAKKUMISED!
27. mai - 02. juuni

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

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

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

KPN Vein Murviedo Reserva
13,5%          l, 0,75
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Torudepuhastusvahend
Mr.Muscle
1 l

Dušigeel Old Spice
Captain
250 ml

Gaseeritud puuviljavein Wõlu
rabarberiga
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein Wõlu
rabarberiga
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Nõudepesumasina kapslid
Fairy
al 24 tk
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Fairy
al 24 tk
2 sorti

Deodorant Old Spice
Captain
al 50 ml / 2 sorti

KPN vein Blue Nun
11%, 0,75 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Teliani Valley Alazani
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Teliani Valley Alazani
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Georg. tähisega vein
Hardys BIN
al 12,5%, 0,75 l
2 sorti / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Aramis V.S.
30%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Jägermeister
35%, 1 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Brändi Imperial XII XO
36%, 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill Ruby
38% 0,5 l
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Riga
Black Balsam
45% 0,5 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Raseerija Gillette
Mach3
+ 2 tera
1 tk

+0.10

Muu alk. jook Cooler
4%, 0,275 l / 6 sorti
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Sensodyne
Sensitivity & Gum Whitening
75 ml

Hambapasta Blend-a-Med
75 ml
3 sorti

Kassitoit Cat Cat
(linnulihaga)
1 kg

Põrandapesumatt
Vileda Active Max
1 tk

Gaseeritud puuviljavein Wõlu
(rabarberiga)
6%, 0,75 l
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Kondoom Durex
Pleasuremax
3 tk

1.98
2.98

3.28
5.88

6.56 €/l

0.78
1.14

7.80 €/l

4.98
5.84

66.40 €/l

1.38
1.98

18.40 €/l

2.18
2.98

0.73 €/tk

5.88
8.88

2.94 €/tk

4.98
7.18

1.66 €/tk

2.74
3.98

54.80 €/l

2.08
2.88

8.32 €/l

1.58
1.88

6.08 €/kg

2.48
4.18

2.76 €/l

5.68
8.88

al 0.20 €/tk

1.88
2.48

1.18
1.78

2.95 €/kg

1.28
1.68

10.88
16.98

1.68
2.48

420.00 €/kg

1.08
1.28

0.05 €/tk

Raseerija Gillette
Mach3 Start
+ 3 tera
1 tk

Hambahari Colgate Slim
Soft
1 tk

Suuvesi Colgate Plax
Soft mint
500 ml

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Colgate
Whitening
100 ml

2.68
3.98

17.87 €/l

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Pesupulber Ariel
260 g
2 sorti

Pesugeel Perwoll
(15 pesukorda)
900 ml
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Fairy
al 24 tk
2 sorti

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

7.58
10.78

al 0.27 €/tk

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

Lutt NUK Happy Kids
0-6 kuud / 6-18 kuud
1tk

2.28
3.48

0.94
1.04

0.05 €/tk30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Säilituskotid Smile
(soonsulguritega)
al 20 tk pakis
2 sorti

Püksmähkmed Pampers
Premium Care
al 20 tk / 3 sorti

0.84
0.98

0.03 €/tk

25 tk

20 tk

Puidust sööginõud
Go Green
20 tk / 3 sorti

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Liim Loctite Super Bond
Original
4 g

30.06

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Kassieine La Murr Chunks
4x100 g / 2 sorti
Kassieine La Murr Chunks
4x100 g / 2 sorti
Kassieine La Murr Chunks
4x100 g / 2 sorti

GT Vein Teliani Valley Alazani
al 11 75 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

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

www.cormet.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Cleancar OÜ
Posti 4, Rakvere

+372 5567 7577
www.cleancar.ee

cleancarou

Autopesula

KINNISVARA

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni 
sõidu kaugusel) 1toaline keskküttega 
korter, I korrus. Korter vajab reno-
veerimist. Hind 16 000 €. Tel 511 0478

• Müüa renoveeritud majas 2toaline
korter. Vinni, Kiige 2. II korrus, rõdu, 
rahulikud naabrid. Vajab remonti, 
elamiskõlbulik. Hind 25  000 €. Tel 
5306 4984

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

• Müüa 4toaline korter Näpil. Tel 
5398 2904

• Müüa garaažiboks aadressil Karja 
45a, Rakvere. Info telefonil 525 3515, 
Ülari

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) 
koos renoveerimist vajavate hoo-
netega, Tapa vallas, Lehtse alevikus, 
hea raudteeühendus, Tallinnast 
75 km, rajatud on uus puurkaev. 
Sobib maakoduks. Võimalik on 
vahetus korteri või põllu- ja met-
samaa vastu. Hind 23 000 €. Tel 511 
0478

OST

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

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

• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa või 
Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

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

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

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

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

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

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
maamaja, vana talukoha või kin-
nistu. Tel 5697 5317

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

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Ukraina pere soovib üürida 2-3toa-
lise korteri Tapa linnas, pakkumised 
tel 511 0478

• Võtan üürile maakodu Rakverest 
kuni 30 km kaugusele, periood juu-
ni-oktoober. Võiks olla sauna olemas-
olu! Tel 5348 4711

ANNAN ÜÜRILE

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

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

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

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

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

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

• Anda üürile 3toaline korter Rakve-
res, Laada tänaval. Info tel 5192 4190

ÄRIPINNAD

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

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas 
korras, konditsioneer jm), bussijaama 
vastas Vilde 14, Rakvere. Tel 5648 
6638

• Ettevõte ostab laopinna Rakveres 
50-100 m2 suurusega, kõrgete lagedega 
ja soojustatud. Tel 529 2781

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

•  Müüa mootorratas Xinling CX-
M250E, 2008. a, chopper, heas korras, 
miks mitte ka naisterahvale, tuule-
klaas, nahkkotid taga, must ja kroomi 
värvi. Hind 1250 €. Tel 508 0364

• Müüa Audi A4 Avant, punane, uni-
versaal, 2,5TDI, 2003. a, kas tervikuna 
või ositi. Hind kokkuleppel. Tel 508 
0364

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

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

• Müüa Volkswagen Boro 1999. a, 1.9, 
66kW, diisel, värske ülevaatus, hind 
1400 €. Samas müüa Peugeot 407, 
2007. a, 1,8 bensiin, heas korras, hind 
2000 €. Tel 5632 3142

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

OST

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

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

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

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

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

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

• Ostan kiiremas korras GAZ kallur 52, 
tervikuna või taga ratast koos veljega. 
Tel 508 0364

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Kaeve, ekskavaatori, kallurveod, 
poolhaagis teenus. Pinnase koori-
mine, tasandamine vundamentide, 
parkimisplatside, rajamine-trasside 
kaevamine (kanalisatsioon, vesi, 
elekter), reoveemahutite, septikute, 
imbväljakute paigaldus ja muud eri-
nevad tööd. Tel 5809 0936

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. http://www.sauna-
tünn.ee. Tel 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

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

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

RKAMD EHITUS
www.rkamdehitus.ee
RENT tel 5300 2086, 
EHITUS tel 501 7047

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

KAEVETEENUSED

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

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

EHITUSTEENUS

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

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

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

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

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

•  Vannitubade renoveerimine. Tel 
5556 8172

• Plaatimistööd, vannitubade hool-
dus ja parandustööd. Tel 5380 4757

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

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

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

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

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

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

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

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

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

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

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

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

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

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

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

Korterite, vannitubade 
ja trepikodade remont. 

Tel 5553 0770

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 5553 0770
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Katuse, fassaadi ja 
muud üldehitustööd. 

Tel 5553 0770

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Lammutustööd koos 
prahi ära veoga. 

Tel 5553 0770
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

www.kuulutaja.ee
LOE

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

HINNAD ALL.

Motopood

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

Info tel 5648 6638

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

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Kortermaja trepi-
kodade remont ja
 renoveerimine. 
Tel 5553 0770

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

+372 5656 0739

+372 5623 1139

nurmesoy@gmail.com

Niitmisteenus 

Lääne-Virumaal

Murutraktoriga niitmine

Käsiniidukiga niitmine

 Jäätmaa niitmine

 Trimmerdamise võimalus

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Terrasside, puukuuride 
ja muude varjualuste 

ehitamine. 

Tel 5553 0770

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED
• Valmistan uksi aknaid. Tel 5349 
6065

• Metsaäärne talu (suur viljapüü- ja 
marjaaed) pakub mesitarudele korje-
kohta; samas ära anda seisma jäänud 
silikaati. Tel 5332 8780

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

• Muruniitmine: muruniitjaga, mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Õhukonditsioneerid, soojuspumbad. 
Õhk-õhk, õhk-vesi soojuspumpade müük 
ja paigaldus. RR Küte OÜ. rmati@hot.
ee. Tel 5343 5668

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

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

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
ühemehebändilt. Tel 514 9885

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

KODU

• Majapidamise tühjendusmüük - 
nõudest mööblini. Info tel 504 1979

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

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

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

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

• Soodsalt müüa kõrge seljatoega dii-
van kolmele inimesele (ka magades) 
ja tugitool. Täispuidust ümmargune 
laud, lillepostament ja õmblusmasin 
VERITAS. Tel 558 8429

• Ära anda Võru sektsioonikapid. Tel 
5911 8146

• Müüa hauapinke ja tühjad mesita-
rud. Tel 5566 3501

• Müüa mesipuud koos inventariga. 
Tel 5349 6065

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

• Müüa kasutamata Konvekt-
siooniahi. Metos Bistrot bake off  
-konvektsioonahi sobib väikestesse 
köökidesse, kohvikutesse ja kioski-
tesse. Digitaalne juhtimine; 4 siini 
600x400 mm; 99 programmeerita-
vat 4 astmelist küpsetusprogrammi; 
siinide vahe 75 mm, siinid on ee-
maldatavad; temperatuuri regulee-
rimine 65-270°C; taimer; niisutus; 
sisevalgustus; roostevaba terasest 
korpus. Hind 1099 €. fabien.cremo-
na@emu.ee. Tel 5853 1761

• Lemmu kivi – dekoratiivkruus. 
Looduslik ja ehe mitmevärviline ees-
timaine lihvitud kivi teie koduaeda, 
õue, kiviktaimlasse, teele, kalmistule 
jne. Müüme järgmistes fraktsioonides: 
5-10 mm; 10-20 mm; 20-40mm ja 5-40 
mm. Hinnad alates 60 €/tonn. Trans-
pordivõimalus. Tel 505 3340, 525 9239

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

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

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

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuu-
ri, või garaažinurgast vanaraua. Tasuta 
ei taha, maksan raha. Tel 517 4143
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MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

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

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

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

EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Ostan Narva plokke, terveid mitte 
katkiseid, hinnaks alla euro tükk. Tel 
508 0364

METS

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa maal vabalt peetavate kanade 
mune. Tel 5395 4059

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

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

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

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

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

LOOMAD

•  Müüa saksalambakoera kutsikad, 
sündinud 21.04.2022, vanemad koha-
peal näha, tava karvaga, sirge seljala-
sed, loovutamine kahe nädala pärast. 
Hind soodne. Harjumaa, Kuusalu vald. 
Tel 5667 3749

• Ära anda isepäine emane toakass, 
kes ei soovi sülle. Tel 51991609

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

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

• Müüa mesilaspered. Pered on 10-el 
ja 6-el langstroth raamil, Buckfast F1 
mesilasemad. Hind on vastavalt 200 € 
ja 150 €. Asuvad Väike-Maarja kandis. 
Tel 508 3318

VANAVARA

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

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

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

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

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

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

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

TEATED

• Kallid naised, kutsun teid enda 
juurde! Pakun ripsmete lash lifti, 
lamineerimist, keemilist värvi-
mist. Kasutan looduslikke tooteid, 
sisaldab Repair vitamiine. Info tel 
5679 4783

• Taaskasutuskauplus Maara Rak-
veres, Laada 14- (vana Turuhoone, 
Turukaubamaja ja Keskväljaku 
vahel) - Müügil meestele pükse 
vööümbermõõduni 124 cm
• ABI ALKOHOLI sõltuvuse korral,
98 %. Hiina meditsiin. LY CHINI OÜ. 
Tartu. Vajalik eel registreerimine. Tel 
505 8381

ANNEMÄE AIAND 
MÜÜB:

Amplitaimi ja 
teisi suvelilli.

Kurgi-, tomati-, 
paprika ja teisi 
köögiviljataimi.

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

Tel 506 9685, 5648 7435

TUTVUS

• 67-aastane naine otsib sõpra. Tel 
5552 8916
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 

HIND
KÕRGEIM 
HIND

 Kartul 25 kg võrk 17.00

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.50

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

Vaarika tomat, imp. kg 3.50

Kobartomat, imp. kg 3.50 4.00

Salatikurk, imp. kg 3.50

Väike kurk, imp. kg 3.50 4.00

Väike kurk, Eesti kg 6.00

Redis punt 1.00 1.20

Maasikad, imp. kg 4.00

Vaarikad, imp. 200g karp 3.50

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 8.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

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

MUU

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

Südamlik kaastunne 
Katrinile kalli 

vanaema
kaotuse puhul.

Töökaaslased OG Elektrast

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

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

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

nartsissid.

 Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee

Võõrnälkjaid tasub aiast järjepidavalt korjata

H ispaania teetigu ja mustpea-
nälkjas on Eestis laialt levi-
nud võõrliigid, kes toituvad 

peamiselt aiasaadustest ja põlluma-
janduskultuuridest, mistõttu on nad 
aiapidajatele tülikad. Kui hispaania 
teetigu või mustpeanälkjas on juba 
aeda sattunud, aitab nende arvu-
kust ohjata täiskasvanud isendite ja 
nende munade järjepidev korjamine 
ning keeva veega hävitamine.

Keskkonnaameti loodushoiutöö-
de büroo juhataja Eike Tammekänd 
meenutab, et võõrnälkjate tõrjumi-
sega on oluline tegeleda järjepide-
valt koostöös kogukonnaga kogu 
naabruses. „Iga isend, kes kevadel 
muneda jõuab, võib suveks anda 
umbes 400 järglast, kes omakorda 
peagi munemisikka jõuavad. Kuna 
looduslikke vaenlasi neil Eestis na-
pib, võivad tõrjumata levilad suvel 
võõrnälkjatest kubiseda,“ sõnas Eike 
Tammekänd. Ta lisas, et üha sooje-
mate talvedega jäävad ka kahjurid 
ellu.

Keskkonnaamet palub mustpea-
nälkjaid ja Hispaania teetigusid tõr-
judes kodumaiseid liike hoida. Pal-
jud kodumaised teod on aiapidajate-
le kasulikud, sest tekitavad huumust 
ja on oluline osa toiduahelast, lisaks 
söövad nad võõrnälkjate mune.

Hispaania teetigu on juba küm-
mekond aastat levinud üle Eesti. 
Rahvapärase nimetusega mustpea-
nälkjas ehk Krynickillus melanocip-
halus on aedadesse jõudnud viimas-
tel aastatel ja praegu teadaolevalt 
enim levinud Harju-, Saare- ja Vil-
jandimaal.

Kaardirakendusse teokaart.kesk-
konnaamet.ee on kõik oodatud 
kandma võõrnälkjate leiukohti üle 
Eesti. Enne nälkja üles andmist ta-

sub Keskkonnaameti kodulehe kau-
du veenduda, kas tegu on Hispaania 
teeteo, mustpeanälkja või hoopis 
mõne kohaliku liigiga. Kaardira-
kenduse kaudu saavad kodanikud ja 
kohalikud omavalitsused vaadata, 
kas nende piirkonnas on võõrnälk-
jad levinud ning vajadusel plaanida 
tõrjetöid. 

Võõrliigid on liigid, mis esinevad 
väljaspool oma looduslikku levilat ja 
on sinna sattunud inimese tahtliku 
või tahtmatu tegevuse tõttu. Näl-
kjate võõrliigid ja teised sarnased 
kahjurid satuvad uutesse piirkonda-
desse peamiselt hoogustunud taime-
kaubanduse kaudu. Inimeste aeda-
desse satuvad nälkjate võõrliigid ja 
nende munad potimulla või taimede 
mullapallidega. Nälkjate arvukusele 
aitavad kaasa niiske ja soe kevad-su-
vi ning pehmed talved.

Kuidas vältida võõrnälkja-
liikide sattumist oma aeda?
Ära too lille- ja põõsataimi oma aeda 
piirkondadest, kus leidub Hispaania 
teetigu ja mustpeanälkjat.

Kontrolli isikute mullapalle, lei-
tud munad ja nälkjad hävita keeva 
veega.

Istikute soetamisel hoia neid 
mõni nädal karantiinis. Seo mul-
lapalli ümber läbipaistev kilekott 
ja kinnita see tihedalt ümber istiku 
varre. Aeg-ajalt kontrolli, kas ki-
lekoti sees on munadest koorunud 
nälkjaid. Olenevalt taimest hoia 
istikut poolvarjulises kohas, kasta 
ja jälgi seda. Hävita kotti sattunud 
isendid keeva veega.

Mida teha, kui võõr-
nälkjad on juba aias?
Kõige tõhusam on täiskasvanud 

isendite ja munade kokku korjamine 
ja keeva veega üle valamine. Hävita-
tud isendid ja munad kaeva umbes 
labida sügavusele mulda või viska 
prügikasti.

Kontrolli regulaarselt aias varju-
lisi ja niiskeid kohti, mida soe õhk 
ja päike lihtsasti ei kuivata. Korista 
lehehunnikud, kaeva kompostihun-
nik ringi, võimalusel lõika lopsakate 
taimede ja põõsaste alused puhtaks. 
Terrassialused, kasvuhoone servad, 
kaevuääred jms kohad on nälkjatele 
sobivad peitumis- ja munemispai-
gad. 

Nälkjate kokku meelitamiseks 
võib kasutada õllelõkse, arbuusi-
koori ja muid mahlaste köögiviljade 
jääke. Paiguta meelituskohtade lä-
hedusse lauajuppe, mille alla saavad 
nälkjad päeval peituda ja kust on 

neid lihtne üles leida.
Nälkjate järjepideval tõrjumisel 

on oluline teha koostööd naabrite-
ga. Vastasel juhul on naabruses neist 
võimatu vabaneda.

Kindlasti ära vii elusaid nälkjaid 
mujale loodusesse (metsaserva, nii-
dule, parki), siis ei levi võõrliigid 
mujale. Looduses saavad nälkjad 
kontrollimatult paljuneda ja edasi 
levida ning varem või hiljem jõua-
vad nad naabruse aedadesse tagasi.

Väldi teomürkide kasutamist. 
Need ei ole Hispaania teeteo tõrju-
misel kuigi mõjusad, küll aga hävi-
tavad mürgid kohalikke kasulikke 
liike. Teomürgid ohustavad ka tigu-
dest toituvaid loomi-linde (nt siilid) 
ja koduloomi (nt kassid ja koerad).

Allikas: Keskkonnaamet

Hispaania teetigu. Foto: Maris Sepp

• NÕUANDELIIN tel 900 5020. 
Kui elumure vaevab ja vajad hin-
geabi, anname soovitusi. Vastame 
eraelu, tööd ja tervist puudutava-
tele küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min
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„Armas apteek, aita“: 
raamatutäis lopsakaid nalju
„Läksin kord apteeki ja apteekri leti ees 
seistes tuli selle raamatu käsikiri äkki nii sel-
gesti meelde, et hakkasin suure häälega 
naerma ja tulin tulema,“ meenutab folklorist 
Marju Kõivupuu, üks apteegihuumori kogu-
miku „Armas apteek, aita ehk see lustlik la-
dina köök“ kolmest autorist.

Kaire Kenk

Kõik raamatusse kogutud lood pärinevad elust ene-
sest ja räägivad apteekides tõestisündinud juhtumitest. 
Apteeker muigab patsiendi üle, vahel muheleb aptee-
gikülastaja apteekri üle. Kirja on need lustakad lood 
pannud proviisorid ja farmatseudid üle kogu Eesti. 
„Oleme mõnda lugu omalt poolt vaid väheke täpsusta-
nud, et kõik lugejad meditsiinialaste naljade nüassidest 
paremini aru saaksid,“ ütleb raamatu teine autor, Tar-
tu ülikooli farmaatsiainstituudi juhataja, farmakog-
noosia professor Ain Raal. „Üks hoiatus on meil küll: 
see raamat on vastunäidustatud neile, kellele ei sobi 
rahvalikud lopsakad ütlemised. Poliitiliselt korrektne 
see raamat ei ole. Aga poliitkorrektsuse tõttu ei tohiks 
heast naljast loobuda. Ehkki praegu valitseb Eestis sol-
vumiskultuur – erinevad inimesed naeravad erinevate 
asjade üle.“

Üks „solvuja“ on raamatu autoritelgi omast käest 
kohe võtta. „Kui raamatu tiraaž oli kirjastusest juba 
tulnud, helistas meile Eesti Punase Risti esindaja ning 
juhtis tähelepanu, et punase risti sümbolit, mis meil 
raamatu esi- ja tagakaanel ning küljel, tohivad kasu-
tada ainult nemad. Nii ongi kogu tiraaži raamatute 
punased ristid roheliste ristidega üle kleebitud. Kogu 
tiraaž ja käsitööna!“ muljetab raamatu kolmas autor, 
proviisor Nele Helstein-Mau.

„Mulle tuleb apteek ise koju kätte. Olen 1984. aas-
tast alates abielus apteekriga ja meil on kombeks päe-
vasündmused õhtuti üheskoos läbi arutada. Mõned 
apteegis juhtunud lood on ikka väga mahlased,“ tun-
nistab Raal, kes hakkas neid tasapisi üles kirjutama.

Tripperiravim kingituseks
Marju Kõivupuu märgib, et vanasti oli ravimite ni-
mekiri palju lühem ja nende rahvapäraseid nimetu-
si teadsid kõik. „Tänapäeval võib apteekril olla raske 
välja mõelda, mida apteegis mõnda ravimit palunud 
inimene soovida võiks. Vast kõige naljakam on vast 
soov: Palun pakk Alla Buratinot. Selgus, et taheti po-
dagraravimit Allopurinoli. Või siis käändub tromboo-
sivastane ravim Hjertemagnyl eestlaste suus „hiirte 
magneesiumiks“,“ ütleb Kõivupuu.

Ain Raal ütleb, et üks tarkus, mille ta juba tuden-
gina selgeks sai, oli see, et ravimi manustamisviis tu-
leb inimesele alati selgeks teha. „Kui olin 1983. aastal 
apteegipraktikal, rääkisid juhendajad loo mehest, kes 
käinud apteegis suposiitide retseptiga. Kui mees val-
mis tehtud pärakuküünaldele järele tuli, tundis aptee-
ker igaks juhuks huvi, kas mees ikka teab, kuidas neid 
tarvitada. Mehemürakas vastanud kärsitult, et mui-
dugi teab ja tundus pahanegi olevat, et sedavõrd de-
likaatsest manustusviisist üldse juttugi tehti. Loomu-
likult oli tarvitusviis ka ravimi pakendile kirjutatud. 

Mõne päeva pärast oli murelik mees apteegis tagasi 
ja pihtis oma raskusi rohu võtmisel: püüdnud külma 
veega võtta – ei mahtunud kurgust alla. Katsetanud 
tulise veega – muist jäänud hammaste külge kinni,“ 
jutustas Raal.

Raamatust saab teada ka seda, kuivõrd delikaatsed 
võivad patsiendid olla. Näiteks tulnud kord üks mees 
apteekri juurde murega: „Mul on väikemees haige, 
mida soovitate?“ Kui vana väikemees on, tundis aptee-
ker huvi. „Sama vana, kui ma isegi,“ sosistanud mees.

Mõnikord peaks apteeker aga delikaatseid ravimeid 
müües ise rohkem huvi tundma. Tuli näiteks ostja 
apteeki küsimusega: kas teil tripperi vastu on midagi? 
Leiduski hinnalt sobilik ravim. „Pakkige siis ilusasti 
sisse see on kingitus,“ kõlas inimese soov.

Professor: hea nali tugevdab tervist
Rohkelt peavalu valmistab apteekritele telereklaa-
mide rohkus, need ajavad inimesed väga segadusse. 
„Ma tahan seda rohtu, mida eile telekas reklaamiti. 
Ei, ma nime ei mäleta, aga väga hästi pidi aitama,“ 
on üks tüüpiline dialoog. Näiteks 60-aastane mees 
küsis apteegis Elioni köhasiirupit. Nendel nädala-
tel reklaamiti teles ohtralt Hedelixi köhasiirupit ja 
Elioni mobiiltelefoni teenust. Või siis on kosmee-
tikasari Sea Beauty eestlaste jaoks lihtsalt „seapeet“.
Külastaja tuleb apteeki ja küsib kummeliteed. Aptee-
ker ütleb, et kummeliteed ei ole, on kummeliõied. 
Kummelitee tuleb kodus ise valmistada. Seepeale kü-
sib apteegikülastaja piparmünditeed. Apteeker ütleb, 
et piparmünditeed ei ole, on piparmündilehed. Tee 
tuleb kodus ise valmistada. Solvunud külastaja küsib 
järgmisena rinnateed ...

„Olin aastakümneid mõelnud, et apteeginaljad on 
väljamõeldud. Rahvusvaheline statistikagi on sel-
le kohta olemas. kõige rohkem apteeginalju tehakse 
kondoomide, Viagra ja kiilaspäisuse üle. Aga selles 
raamatus on väga palju lugusid, mis Eesti elus päriselt 
juhtunud on,“ ütleb Marju Kõivupuu.

„Minu käest küsitakse sageli, et millised ravimtai-
med tugevdavad immuunsüsteemi. Pean tunnistama, 
et selliseid taimi peaaegu pole. Immuunsüsteemi tu-
gevdab stressivaba elu ja see raamat tugevdab kindlasti 
emotsionaalset toonust,“ lisab professor Raal.

Teadmised psühholoogilisest 
kriisist tulevad kasuks
Keegi meist ei ole kaitstud 
elus ette tulevate kriiside 
eest. Mõningaid keerulisi 
elusündmusi on võimalik 
prognoosida, kuid kõike pole 
võimalik elus ette näha. See-
tõttu on kasulik omada tead-
misi psühholoogilisest kriisist 
ning selle mõjust inimese 
psüühikale. On mõistlik aega 
võtta ja mõtelda, kuidas kriisi-
ga hakkama saada.

Anneli Salk
psühholoog

Lääne Virumaa Puuetega Inimeste 
Koja korraldatud koolitusel jagas 
psühholoog Anneli Salk teadmi-
si psühholoogilise kriisi läbimise 
protsessist. Koos arutati, millised on 
reaalsed võimalused kriisis olevate 
inimeste toetamiseks. Jõuti järeldu-
sele, et kui inimese elus on toimu-
nud traumaatiline sündmus, siis on 
oluline abi otsida. Kui inimesel on 
lähedasi, kellega on head suhted, 
siis nende toetus on oluliseks abiks 
igapäevaeluga hakkamasaamisel. 
Kui lähedasi ei ole või nende abist ei 
piisa, siis tasub kaaluda psühholoogi 
poole pöördumist. Psühholoogili-
se nõustamise käigus saab inimene 
tegeleda oma mõtetete ja emotsioo-
nidega, mida tekitas traumaatiline 
sündmus ning mõista oma reakt-
sioone toimunule. Nii on turvalisem 
läbida rasket perioodi oma elus ning 
väheneb võimalus traumajärgseks 
stressihäireks. 

Kahjuks tihti inimesed arvavad, 
et peavad iga hinna eest ise hakka-
ma saama. Selles olukorras on aga 
mõistlik professionaalset abi vastu 
võtta ja lubada end aidata ka lähe-
dastel. 

Kui inimestel on teadmisi psüh-
holoogilise kriisi läbimisest kui 
protsessist ning kriisireaktsiooni-
dest, siis mõistetakse paremini, mil-
list abi osutada.

Raske kriisi läbi 
elamine on 
psühholoogiline protsess
Raskete sündmuste läbimiseks ning 
uue olukorraga kohanemiseks vajab 
inimene aega. Psühholoogiline krii-
sireaktsioon kaitseb inimest psüü-
hiliselt, võimaldades uue olukorraga 
aegamööda kohaneda. Psühholoogi-
line kriisireaktsioon koosneb viiest 
etapist

1 Šokk
Tugevale psühholoogilisele 
traumale reageerib inime-

se psüühika šoki seisundiga.  Seda 
iseloomustab teadvuse ja tunnete 
vastuolu. Nähakse ja kuuldakse, mis 
on juhtunud, kuid ei suudeta seda 
uskuda. Võib olla muutunud aja ja 
ruumi tajumine. Šoki seisund kes-
tab tavaliselt paarist minutist kuni 
paari tunnini. Selle seisundi ajal ei 
pruugi inimene reaalsusega kon-
taktis olla, kuigi võib näida väliselt 
rahulik. Psüühilist šokki kogetak-
se sellepärast, et sündmuse tõeline 
mõju jõuaks inimeseni aegamööda. 
Inimese psüühika kaitseb inimest 
ennast, andes talle võimaluse muu-
tunud olukorraga järk-järgult koha-
neda. Šokkis inimene vajab kõrvalist 
abi ja toetust. Selleks võib olla rahu-
likult istumine, vee joomine. Šokkis 
inimese jaoks on liiga vara olukor-

da analüüsida ning edasisi plaane 
teha. See on aeg, et ennast koguda 
ja mõista, mis on juhtunud. Tasapisi 
hakatakse šokist toibuma.

2 Varajane 
reaktsioonifaas
See on šokijärgne periood, 

kus on palju vastuseta küsimusi. 
Ikka mõteldakse, mis toimus ning 
kas oleks saanud midagi muuta. 
Mõtted keerlevad peas ning juhtu-
nuga seotud pildid tulevad meelde. 
Erutuslävi on madal ning uni võib 
olla häiritud.  Tuntakse ennast eba-
turvaliselt ning vajatakse lähedaste 
toetust. Varajane reaktsioonifaas 
kestab mõnest nädalast mõne kuuni. 
Sellel ajal on oluline lähedastel mär-
gata kriisis inimest. Samuti on sellel 
perioodil palju abi professionaalsest 
psühholoogilisest nõustamisest. Iga 
toetus, mis aitab psühholoogiliselt 
terveneda, on tänuväärt. Oluline on, 
et inimene ei kapselduks endasse, 
vaid oleks avatud tervenemise prot-
sessile.                                                                                                                

3 Hiline 
reaktsioonifaas
Sellel perioodil mõtted 

keerlevad ikka veel traumaatilise 
sündmuse ümber, tihti otsitakse 
süüdlast või tuntakse ise süütun-
deid. Hakatakse juhtunut analüü-
sima ning sellega seoses toimub 
emotsionaalne tervenemine. Ajali-
selt võib see võtta mõnest nädalast 
aastani, sõltuvalt inimesest. Hilises 
reaktsioonifaasis on jällegi oluliseks 
abiks lähedased ning oma ala spet-

sialistid. Kui klammerdutakse toi-
munud sündmuse külge siis võtab 
kriisiga toime tulek oluliselt kauem 
aega. Sellest võib kujuneda trauma-
järgne stressihäire, mis pidurdab 
tervenemise protsessi. 

4 Psüühilise 
toibumise faas
Sellel ajal hakatakse tund-

ma taas huvi oma igapäevase elu 
vastu, mõistetakse kujunenud olu-
kordi ning lepitakse juhtunuga. Sõl-
mitakse rahu iseenda ja maailmaga. 
Kui eelnevalt keskenduti kriisi põh-
justele, siis nüüd vaadatakse tulevik-
ku. Sellel perioodil hakatakse mõist-
ma toimunud sündmuse laiemat 
mõju oma elule. Mõned elu väärtus-
hinnangud hinnatakse ümber vasta-
valt muutunud olukorrale.                

5 Uue suuna 
valimise faas
Sellel perioodil pöördutak-

se tagasi oma tavapärase elu juurde, 
aktsepteeritakse ennast sellisena 
nagu parasjagu ollakse. Sõltuvalt 
sellest, millise tähenduse inimene 
toimunule annab, muutub ka tema 
vaade elule. Hakatakse taas tegema 
tulevikuplaane ning mõistetekse, et 
elu läheb edasi. Selles staadiumis ei 
vajata enam kõrvalist abi vaid  suu-
detakse ise oma eluga toime tulla.

Psühholoogiline kriis on möödas, 
kui juhtunule suudetakse mõtelda 
ning sellest rääkida ilma häirivate 
tunneteta. Kriisist saab elukogemus, 
mis muudab inimese psühholoogili-
selt küpsemaks. 

Psühholoog Anneli Sakk ütleb, et kui inimestel on teadmisi psühholoogilise kriisi läbi-
misest kui protsessist ning kriisireaktsioonidest, siis mõistetakse paremini, millist abi 
osutada. Foto: Helmi Urbalu
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MÕNE REAGA

Baltoscandal kutsub seeniore tantsulavastusse

7. juulil esietendub Rakveres Baltoscandali festivalil etenduskunstnik Hen-
ri Hüti lavastus „Esimene tants. Viimast korda.“ Sellega seoses otsitakse 13 
inimest, kes oleksid valmis osalema kahe nädala pikkuses prooviprotsessis 
ja kahel etendusel. Proovid toimuvad juuni lõpus ja juuli alguses, etendu-
sed 7. ja 8. juulil festivalil Baltoscandal.

„Seekord on otsingul ka üks kindel kriteerium - nimelt oodatakse pro-
jektiga liituma inimesi, kes on vähemalt 63-aastased. Olgugi et tegemist on 
tantsulavastusega, ei ole füüsiline vorm sugugi määrav! Oluline on tegut-
semistahe!“ ütles Rakvere Teatri dramaturg ja Baltoscandali festivali tiimi-
liige Triinu Sikk.

Samal formaadil põhinev lavastus esietendus 22. aprillil Paide teatris, 
Baltoscandali raames on valmimas Rakvere oma versioon.

„Nagu nimigi ütleb, saab tegemist olema väga tähendusliku tantsulavas-
tusega, milles osalejad meenutavad oma esimesi kokkupuuteid tantsuga. 
Samuti leiame koos vastuseid küsimustele, milline oli tantsu roll pool sa-
jandit tagasi ning milline on see praegu. Mõte millegi viimast korda te-
gemisest kõlab põnevalt dramaatiliselt. Aga „viimane“ ei pea tingimata tä-
hendama lõppu. Viimane saab olla otsus. Uus avanemine,“ rääkis lavastaja 
Henri Hütt. 

Kahenädalase prooviprotsessi jooksul räägitakse lugusid, liigutakse ja 
mõeldakse tantsust, samuti toimub kolm töötuba, mida juhendavad erine-
vad professionaalsed liikujad ja tantsukunstnikud. 

Selles lavastuses tantsivad koos minevik ja olevik. Mälestused ja praegu-
ne hetk. Kehad, mis on kogenud aja möödumist ja rõõm, mis ei tunne aja 
kammitsaid. Nagu kirjutas kunagi Juhan Viiding: “päevad läevad tihti elu 
tundub kibe / aga tantsupõrand ikka püsib libe / sest me sinuga ei unusta-
da saa / seda valget ööd mil õpetasid sa: / sa võta kallim 2 kilo steariini / 3 
kilo talki 5 kilo parafiini / see pulber puista tantsupõrandale maha / seda 
asendab ka mesilasevaha” 

Projektis osalemine on tasustatud.
Huvilistel palutakse ühendust võtta Rakvere Teatri dramaturgi ja lavas-

tuse osaliste koordinaatori Triinu Sikuga (tel +37253424940 / triinu@rak-
vereteater.ee).

Kuulutaja

Rakvere Vallimäel näeb augustis noorte 
tantsulavastust – otsitakse tantsijaid

Ü leriigiline noori tantsijaid 
ühendav Koolitantsu Kom-
panii kuulutas välja kandi-

deerimise suvelavastusse. Festival 
Koolitants pakub koostöös Rakvere 
Kultuurikeskusega noortele tantsi-
jatele vanuses 14+ võimaluse osale-
da vabaõhulavastuses ning toob sel 
suvel Rakvere Vallimäele tantsula-
vastuse „Udus või ilmsi“. 

Festivali Koolitants peakorral-
daja Raido Bergsteini sõnul on 
Koolitantsu Kompanii lavastuste 
eesmärk pakkuda noortele tantsi-
jatele väljakutseid, mida Eesti tant-
suhuvihariduse maastikul muidu 
napib. „Koolitantsu Kompanii la-
vastusprotsessid on mõeldud neile 
noortele tantsijatele, kes soovivad 
oma tantsuõpingutes juba süvitsi 
minna, töötada koos teiste tant-
sukoolide tantsijatega ja profes-
sionaalse lavastustiimiga,“ rääkis 
Bergsten.

Koolitantsule iseloomulikult on 

võimalus koos tantsida nii suurema-
test kui ka väiksematest kohtadest 
tulnud ning erinevaid tantsustiile ja 
-žanre valdavatel tantsijatel, kellele 
kõigile leitakse ka sobiv roll lavas-
tuses.

Rakvere Kultuurikeskuse di-
rektori Eve Alte sõnul on uudsel 

Vallimäel väga erinevaid sündmusi 
toimunud, kuid selline üle-eestiline 
ja suurejooneline tantsulavastus on 
seal esmakordne.

Eraldi kandideerimine on avatud 
solistidele ja truppidele. Osalema 
oodatakse julgeid, kohusetundlikke 
ja õpihimulisi noori tantsijaid. Kan-

dideerida show- ja tänavatantsu taus-
taga solistide kohtadele saab 29. mail 
kell 15 – 17 Tartus Tähtvere Tant-
sukeskuses ja 15. juunil kell 18 – 20 
Tallinnas Eesti Tantsuagentuuris. 
Täpsem info ja registreerimine on 
leitav  kodulehel www.koolitants.
ee.

Koolitantantsu Kompanii „Unes 
ja ilmsi“ koreograafid on Kadi Aare 
ja Maarja Pruuli, kes on varem lava-
le toonud 2018. aastal Eesti Vabarii-
gi sajandaks sünnipäevaks valminud 
ning Tallinnas, Võrus, Viljandis, 
Paides ja Tartus lavale jõudnud 
kompanii kümnenda lennu lavastu-
se „Ärka üles“.

„Unes ja ilmsi“ etendused toimu-
vad Rakvere Vallimäel 19. ja 20. 
augustil. Lisaks tantsijatele on la-
vastusse kaasatud laulijad ja bänd. 
Festivali Koolitants korraldab Eesti 
Tantsuagentuur.

Kuulutaja

Tantsuetenduse „Unes ja ilmsi“ koreograafi d on Kadi Aare ja Maarja Pruuli. Foto: Eesti 
Tantsuagentuur

TÄNA MAAILMAS

1937: avati San Francisco Kuldvärava sild
Täna 85 aastat tagasi, 27. 
mail 1937. aastal lasti pärast 
pidulikku tseremooniat esi-
mesed jalakäijad ehitatud 
Kuldvärava rippsillale, mis 
ühendab San Francisco pool-
saart Marini maakonnaga. 
Golden Gate Bridge on San 
Francisco üks suuremaid vaa-
tamisväärsusi, mida igal aas-
tal käib imetlemas umbes 10 
miljonit inimest. Kuue sõidu-
rajaga silda läbib päevas üle 
110 000 auto. 

Allan Espenberg

1846. aastal kuulutas kapten John 
Fremont välja California iseseisvu-
se Mehhikost ja pani San Francisco 
lahe miililaiusele sissepääsule ni-
meks Chrysopylae, mis tähendab 
kreeka keeles „kuldset väravat“. 
Pärast kulla avastamist Põhja-Ca-
lifornias 1849. aastal hakkas San 
Francisco rahvaarv hüppeliselt tõus-
ma. Tol ajal oli naabermaakonnast 
Marinist San Franciscosse pääsemi-
seks ainsaks võimaluseks praamiga 
üle lahe sõita, mis aga pidurdas linna 
arengut.

1869. aastal kuulutas Londoni 
kaupmehe hullunud poeg Joshua 
Norton end Ameerika Ühendriiki-
de keisriks Norton I nime all, andis 
välja mitu seadust, mille hulgas oli 
ka üleskutse ehitada üle lahe sild. 
1872. aastal teatas raudteede omanik 
ja ettevõtja Charles Crocker Marini 
maakonna direktorite nõukogule, 
et insenerid on koostanud rippsilla 
plaanid ja kulukalkulatsioonid. 

Ehitusinsener James Wilkins 
pakkus 1916. aastal välja sillaprojek-
ti, kuid tema ideede teostamise kat-
kestas Ameerikasse jõudnud Esime-
ne maailmasõda. Pärast sõda hakkas 
San Francisco linnainsener Michael 
O’Shaughnessy üksikasjalikumalt 
uurima silla ehitamise võimalust. 

Erinevate linnade insenerid väit-
sid, et ehitamine on võimatu või 
nõuab enam kui 100 miljonit dolla-
rit. Kuid 1921. aastal töötas Chicago 
spetsialist Joseph Baermann Strauss 

välja rippsilla hübriidkonstrukt-
siooni ning esitas O’Shaughnessyle 
visandid. Straussi hinnangul kuluks 
silla ehitamiseks 27 miljonit dollarit.

Pikk kooskõlastamisaeg
1924. aasta kevadel esitasid San 
Francisco ja Marini maakonnad 
ühise sillaehitustaotluse föderaalse-
le sõjaministeeriumile, mis oli ainus 
asutus, mis võis ehituseks loa anda. 
Kuus kuud kahtlesid ministrid pro-
jekti otstarbekuses, kuid detsembris 
said insenerid silla ehitamiseks siiski 
ajutise loa. 

1928. aasta detsembris algas pro-
jekti rahastamine ja 1929. aasta jaa-
nuaris loodi silla juhatus. Vaatamata 
oktoobris alanud ülemaailmsele ma-
janduskriisile korraldati 1929. aasta 
detsembris kaks tseremooniat, mil-
lega tähistati puurimise algust silla-
tornide tugisammastele.

1930. aasta kevadel tegi insener 
Charles Ellis kümneid silla projek-
teerimisega seotud arvutusi. Sama 
aasta suvel palkas Strauss silla pro-
jekteerimiseks arhitekti Irving Mor-
row. 1930. aasta augustis anti lõplik 
luba rippsilla ehitamiseks, mille 
põhilise sildeava pikkus on 1280 
meetrit, vertikaalne vahemik sildea-
va keskel 67 meetrit ja külgedel 64 
meetrit. 

Sama aasta novembris nõustusid 
valijad kuuest maakonnast, mille 
koosseisu Kuldvärava väin kuulub, 
kokku 35 miljoni dollari suuruse võ-
lakirjaemissiooniga, et toetada silla 

ehitamist, kasutades tagatisena oma 
kodusid, talusid, viinamarjaistandu-
si ja äripindasid. Need kulud tasusid 
end täielikult ära 1971. aastaks silla-
maksu tõttu. 

Ehitus kestis neli aastat
Nurgakivipaneku tseremoonia toi-
mus 1933. aasta veebruaris, kuid 
augustis rammis laev kogemata es-
takaadi, mille pikkus ulatus juba 335 
meetrini. 1933. aasta oktoobriks oli 
San Francisco torni tiiva 22 osast 
viis valmis, kuid kolm neist hävis 
ookeanil möllanud tormi tõttu. No-
vembris alustati torni ehitamist Ma-
rini sadamasse ja tööd jätkusid aasta 
läbi. Selleks ajaks oli valmis ka San 
Francisco tiiva müür. 

Juunis 1935 hakati ehitama San 
Francisco torni, millega saadi hak-
kama kuue kuuga. Augustis tõmma-
ti esimene tross tornide vahele, et 
valmistuda kõnniteede rajamiseks. 
Järgmise aasta juunis hakati ehitama 
peamist rippkonstruktsiooni ning 
juurdepääsuteid San Franciscosse.

11. septembril 1936 ulatus sil-
la ehitusega seotud inimeste arv 
tuhandeni, mis oli rekord alates 
ehitustööde algusest. Sama aasta 
oktoobris hukkus ehitusplatsil esi-
mene inimene: 23aastane Daniel 
Kermit Moore jäi allakukkunud 
tala alla. Novembris 1936 ühen-
dati silla kaks osa, kui kohtusid 
San Francisco ja Marini ehitus-
meeskonnad. 

1937. aasta veebruaris juhtus sil-

lal veel üks tragöödia, kui sõidutee 
konstruktsiooni alumiselt osalt ee-
maldati tellinguid, kukkus kaitse-
võrgule, kus viibis 13 inimest, küm-
me tonni puitu. Ühel õnnestus talale 
hüpata, ülejäänud kukkusid vette, 
hukkus 10 inimest.

27. mail 1937. aastal avati sild ja-
lakäijatele ja järgmisel päeval, 28. 
mail kell 12.00 vajutas president 
Franklin Roosevelt Valges Majas 
telegraafinuppu, et teatada kogu 
maailmale, et Kuldvärava sild on ka 
sõidukite liikluseks avatud. Samal 
hetkel lülitati sisse kõik tuletõrje-
sireenid, hakkasid helisema kõik 
kirikukellad ning kõik laevad San 
Franciscos ja Marini sadamas andsid 
vilet. Ehitus oli viidud lõpule õige-
aegselt ja eelarve piires. 

Enesetapjate lemmikkoht
Ehitustööde ajal ei osatud ette näha, 
et sild saab populaarseks ka enese-
tapjate hulgas. 75 meetri kõrguselt 
alla hüpates tabab enesetapja pärast 
neljasekundilist langemist vett kii-
rusega umbes 120 km/h. Enamik 
surebki selle kokkupõrke tagajärjel. 
Ligikaudu 5% elab esialgse löögi üle, 
kuid upuvad või surevad külmas 
vees hüpotermiasse. Alates silla ava-
misest 1937. aastal kuni tänase päe-
vani on ametliku statistika kohaselt 
sooritanud sillalt alla hüpates enese-
tapu 1700 inimest.

Seoses sellega, et sild on muutu-
nud enesetappude meelispaigaks, on 
sillale paigaldatud spetsiaalsed tele-
fonid. Nende kaudu saavad potent-
siaalsed enesetapjad võtta ühendust 
kriisinõustamiskeskusega. Nende 
telefonide kõrval on kirjad: „Lootust 
on. Helistage. Sellelt sillalt hüppa-
mise tagajärjed on saatuslikud ja 
traagilised.“

On loodud ka vabatahtlike or-
ganisatsioon Bridgewatch Angels, 
mille ülesandeks on regulaarselt pat-
rullida sillal ja hoida ära enesetap-
pe. Üheks tuntumaks enesetapjate 
päästjaks on endine politseinik Ke-
vin Briggs, kes on pidanud läbirää-
kimisi enam kui 200 inimesega, kes 
kavatsesid Kuldvärava sillal oma elu 
lõpetada.

Foto: Paide teater

Fookuses on  biojäätmete sorteerimine ja
jäätmemajandus ning aktuaalsed
keskkonnateemad.

www.ekyl.ee
Vaata kava ja osalemistingimusi

Vaatame, kui puhas või õietolmune
on õhk Virumaa linnades..

VIRUMAA KORTERÜHISTUTE FOORUM
toimub 31. mail kell 13-17

kogunemine ja tervituskohv alates kell 12.30
hotelli Art konverentsisaalis (Lai tn 18, Rakvere)

Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine
tel 627 5740 või ekyl@ekyl.ee
Osalemiseks on vajalik eelnev registreerimine
tel 627 5740 või ekyl@ekyl.ee

Teavitust toetab:

Tule ja osale korterühistute
Virumaa foorumil.
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KUHU MINNA

MTÜ Lääne-Viru Pensionäride Ühing
04.06  kell 13.00-17.00 ROELA LAULUVÄLJAKUL maakondlik pidupäev 
„Tantsi ja laula“. Kultuuriline meelelahutus, kosmeetikatoodete müük; 
suupistete ja joogi ostmise võimalus. Osavõtust registreerida oma see-
niorklubide juures või Rakveres Rohuaia 6 teisipäeviti kell 10.00-13.00; 
info telefonil 527 8162

Lääne-Virumaa Vaegkuuljate Ühing
ÜLDKOOSOLEK toimub 30. mail kell 14.00  Rakvere Linnavalitsuse ma-
jas, ruum 114

RAAMATUKOGUHOIDJA SOOVITAB

Aasta 2022 on kuulutatud raamatukogu tee-
ma-aastaks. Kuulutajas ilmuvate raamatutut-
vustustega aitavad Lääne-Virumaa raamatuko-
guhoidjad sellele kaasa.

Nita Prose „Toateenija“
Raamatu kaanel on 
määratlus põnevus-
romaan. Lugema 
hakates tekib kuida-
gi kahetine tunne. 
Mis see on, mida ma 
loen? 

M i n a t e g e l a n e 
Molly tutvustab en-
nast kui esmaklassi-
list toateenijat, kellel 
on väärikas töökoht 
peenes hotellis. Ta 
on tänulik, et sellise 
töökoha sai ning selle 
tõestuseks näpistab 
end iga päev. Sisene-
des Regency Grandi 
hotelli, lööb ta maa-
ilm värvides särama. 
Iseäranis meeldib 
talle varahommi-
kuselt korralikult 
varustatud toateeni-
jakäru oma imeliselt 
lõhnavate seepide ja 
šampoonidega, salv-
rättide, vannilinade ja käterättidega, ning kõige lõpuks koristuskomplekt, 
mille abil saab lahti igasugusest mustusest. Ja vormiriietus! Pimestavalt 
valge tärgeldatud triiksärk ja kummardamist võimaldav venivast materja-
list must kitsas seelik. Vormiriietuses tunneb ta end enesekindlana, nagu 
ta teaks mida öelda ja mida teha.

Sotsiaalses olukorras on tal sageli raskusi. Selline tunne, nagu mängitaks 
mängu, mille reegleid teavad kõik peale tema. Molly teeb regulaarselt eti-
ketivigu, tõlgendab kehakeelt valesti ja ütleb valel ajal valesid asju. Tänu 
kõigele sellele peetakse teda imelikuks ja tal pole eriti sõpru. Kuid ta on 
alati ja kõigi vastu väga viisakas ja tähelepanelik. Hotellis töötades on ole-
mas reeglid ja see sobib Mollyle väga hästi.

Molly ainuke tugi oli vanaema, kes küll raamatu tegevuse alguseks on 
juba surnud. Aga ta on olemas Molly mõtetes ja maailma mõistmisel abiks 
erinevate õpetavate ütlustega. 

Kuigi raamatus seda kordagi ei mainita, saab lugeja aru, et tegu on au-
tistliku inimesega. Ja seda kasutatakse ära. Ise aru saamata on Molly aida-
nud hotellis tegutsevaid narkomüüjaid, koristades hoolega ära kõik jäljed 
kokaiini ümberpakkimisest. Mõeldes inimestest ikka head, olles vastutule-
lik teiste probleemide lahendamisel ja olles natuke armunud hotelli baaris 
töötavasse Rodneysse, petetakse ta skeemitamisse kaasa. 

Kui Molly leiab numbritoast härra Blacki surnukeha, satub tapeediga 
ühte sulav nähtamatu toateenija äkki sündmuste keskpunkti. „Sõprade“ 
palvetele vastu tulles teeb Molly asju, mis suunavad kahtluse talle enda-
le. Kuid Molly leiab ka päriselt sõpru. Hoolimata ilmselgetest tõenditest ja 
uurija vastavatest eeldustest, lõpeb kõik hästi, nagu raamatutes ikka. 

Molly kasutatav kõnepruuk on lausa võrratu. See, kuidas ta ütleb kõik 
otse välja, kuidas tõlgendab kõike öeldut otse, tekitab lõbusat situatsioo-
nikoomikat. Raamatu lõppu on lisatud veel üks üllatus, mille võib kokku 
võtta nii: et teha head, peab teinekord tegema natuke halba.

Kui palju te märkate enda ümber tegutsevaid teenindajaid? Mida võib 
teist maha jäänud korralageduse põhjal järeldada teie toateenija? Tema 
teab teie kohta uskumatult palju. Aga mida teate teie tema kohta?

Väga mõnus lugemine vahelduseks põhjamaistele süngetele kriminulli-
dele. Romaani põhjal on valmimas ka film.

Ene Loo
Karepa raamatukogu

Veel üks fi lm keskeakriisi leevenduseks
„Top Gun: Maverick“ on kõva 
küte neile, kes nooruspõlves 
filmi esimest osa näinud. Kui 
olete selle filmi fänn, siis pet-
tuma kindlasti ei pea, boonu-
sena saate end korraks taas 
noorena tunda. 

Margit Adorf

Minul selle filmiga mingeid väga 
teravaid emotsioone ei ole, küll aga 
kuulun nende õnnelike sekka, kes 
sai filmi näha juba 80ndail lapsena. 
Film „Top Gun“ jõudis vaba maa-
ilma kinodesse 1986. aastal, mina 
nägin seda aasta või paar hiljem, siis 
kui Soome TV näitas. Mulle väga 
meeldis, olin lapsena kõva märuli-
filmide fänn ja muidugi Tom Cruise 
oli kõikide teismeliste iidol. Päris nii 
hulluks asi ei läinud, et oleks plaka-
teid seinale kleepinud, aga unes nä-
gin teda ikka küll!

Oh jah, olid ajad, jääb üle vaid 
õhata. Tore on kogeda, et üks lap-
sepõlvefilm on saanud väärika jätku, 
mis pakub nostalgialaksu ja lohu-
tust. Me pole veel vanad ja väetid ja 
noorus ei ole hukas. Nostalgialaks 
algab juba tiitritest, mis on algupä-
rasele sarnased ja muidugi on terve 
film ikka väga 80ndad, muusika eri-
ti.

Filmi ülesehitus on lihtne, kohati 
paraku nii lihtne, et valus hakkab, 
seda eriti filmi esimese poole dia-
loogides, kus püütakse kiiresti min-

gi aimdus anda sellest, kes on too 
lendur Maverick ja mille poolest ta 
legendaarne on. Hea on aga see, et 
püsitakse kindlas teemas, uusi pik-
ki probleeme välja pole mõeldud, 
keerukat armulugu ka mitte ja on 
olemas sõjaline ülesanne, millele 
keskendudes tegelased ületavad ka 
iseendas tekkinud barjääre.

Põhiliselt on tegemist meestefil-
miga. Ses mõttes, et tegelased on 
seal 98% mehed. Lendurite tiimis on 
üks naine, lennujuhtide seas on paar 
naist ja siis on muidugi Top Guni 
ehk Mavericki eluarmastusest baari-
daam oma tütrega (ei ole nende ühi-
ne laps). Ühesõnaga, armulugu on, 
aga selline probleemivaba, on flirti, 
korraks jõutakse ka linade vahele (ei 
ole isegi õige seksistseen), aga mida-
gi väga higist ja siivutut ei ole. St et 
kõlbab vaatamiseks ka kombelistele 
kristlastele ja lapseohtu eelteismelis-
tesse. Ka verd ei pritsi ja surma saa-
vad ainult vaenlased. 

Niisuguse kirjelduse peale võiks 
ju küsida, et mis seal üldse on? No 
on palju lennukitega tagaajamist ja 
suhteliselt palju plahvatusi. Üsna 
palju närvikõdi, seda eriti filmi tei-
ses pooles. Tom Cruise näeb mui-
dugi ka suhteliselt selline välja nagu 
vahepeal ei olekski möödunud 36 
aastat. 

Ahjaa, filmi väheste naiste puhul 
meeldis mulle see, et nad esindasid 
loomulikku ilu, ehk siis ei olnud 
praeguse aja moe järgi botoxit täis 
süstitud, ülemäära hooldatud kul-

mude ja ülemäära sirgendatud juus-
tega. Keskealine naine nägi välja 
nagu normaalne keskealine naine. 
Rääkides naiste rollidest, siis esi-
meses filmis mänginud Meg Ryanit 
ja Kelly McGillist seekord ei näe. 
Meg Ryani tegelaskuju on surnud 
(Roosteri’i ema, Mavericki hukku-
nud sõbra naine). McGillis mängis 
lennuinstruktorit ja eks see tegelane 
oli lihtsalt erru läinud, tema taga-
nutmist seal ei toimunud. Filmi re-
žissöör Joseph Kosinski põhjendas 
valikut sellega, et ta „ei taha, et film 
ainult minevikku vaataks ja et oleks 
ikka uusi tegelasi ka“. No olgem au-
sad – see film muud ei olnudki kui 
minevikku vaatamine ja vabalt oleks 
võinud ühe paljudest vanameestest 
asendada McGillisega. Näiteks Ed 
Harris oli oma rollis ikka päris halb 
lausa (õnneks oli väiksem roll, väga 
ei häirinud). Alguses oli ka koo-
miline koht, kus Mavericki lennuk 
kimas ilge nätakaga üle Ed Harrise 
tegelaskuju pea, nii et kõrvalasuva 
putka katus kolises ja kargles, aga 
kuri kindral seisis paigal nagu raud-
nui, ükski karv tema kiilal pealael ei 
liikunud! Aga see selleks.

Põhitegija Tom Cruise säras fil-
mis staarina ja noorema põlvkonna 
lendurid ei jäänud talle alla. Eks väl-
jakutseid tekitas see, et näitlejad, kes 
pidid olema lenduri rollis, pidid suu-
re osa ekraanil oldud ajast näitlema 
kulmudega. St neil pidi olema ju kii-
ver peas, hingamisvoolik näos, istu-
vad kitsas kokpitis, liigutada ka eriti 

ei saa. No siis tuleb silmi kissitada 
ja kulme kortsutada nii kuis võtab 
jaks. Aga need kohad on nagunii nii 
pinevad, et ega vast keegi sellel ajal 
näitlejameisterlikkusele tähelepanu 
ei pööragi, siis on olulisem eriefekt 
ja heliefekt, mida on terve müriaad.

Kas tasub minna seda filmi kinno 
vaatama? Kindlasti, ja just kinno. 
Paraku võib küll juhtuda nii, et pise-
malt ekraanilt vaadates läheb sellest 
filmist suurem osa kaotsi. Lühidalt 
sisust ka: legendaarne katselendur 
Mayerick (Tom Cruise) kutsutakse 
lennukooli treenima lahingugrupi 
piloote, kes peavad kahjutuks te-
gema sõjatehase enne kui seal tuu-
makütusega pahasid asju hakatakse 
korda saatma. Põhiline aeg kulub 
treeningutele ja vanade armide 
silumisele, sest grupis on ka Ma-
vericki (eelmises filmis) traagiliselt 
hukkunud paarilise poeg Rooster 
(Miles Teller).  On käsust üleastu-
misi, ohtlikke olukordi, üle noatera 
pääsemisi. Korralik 80ndate klas-
sika. Nii et kui teil on selle filmiga 
mingi isiklik side nooruspõlvest, siis 
vaadake kindlasti ka uus film ära, 
te ei kahetse. Kui soovite filmi esi-
mest osa enne kinoskäiku vaadata, 
siis näiteks Telia videolaenutuses 
on see saadaval, nimega „Tippkutt“. 
Filmist on valminud ka paroodia 
„Hot Shots!“ (1991). Telia laenutu-
ses seegi olemas, „Ässad“ ja „Ässad 
2“. Üürike suvi sai nädala alguses 
läbi, nautige vihmaperioodi filmide 
saatel!

Tom Cruise Mavericki rollis. Suure osa ajast peavad näitlejad end väljendama vaid kulmude ja silmade abil. Foto: Pressimaterjalid

12.40 Väike-Maarja kapell Sirili
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Telefon: 513 4946  OÜ IsoVent Ehitus

Ventilatsioonisüsteemide

projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus,

Kortermajade ventilatsioonilahendused
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Tegeleme ainult Lääne-Virumaal

Ideest teostuseni!

Järelmaksu
võimalus!
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