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JALGRATASTE MÜÜK
HOOLDUS
REMONT

VARUOSAD
Täishooldus 48€  *

Kerge hooldus 22€ *
Käikude reguleerimine 5€ *

Rattapesu 5€
* Hind ei sisalda varuosi

Avatud E-R 9-18  L 9-15 P suletud

Remondi järjekorrad lühikesed !
Pakkumine kehtib kuni 16.07.2016

VIRU RATAS

HELISTA

Nüüd ka 6 kohaline!

tel. 515 0068

1300
Nr. 22 (910) 3. juuni 2016 Tasuta nädalaleht

17227

ÜHINEMISKONELUSED ON TOPPAMA JÄÄNUD TÖÖPAKKUMISEDlk 3 lk 6-7

Rakvere-Tallinn 
nüüd 8 x päevas

Rakvere – Tallinn
   7:30  
10:00
13:00
14:35

15:30
16:35
17:45
21:50

Rakvere – Tartu
9:15    14:00

Rakvere – Narva
9:45

15:30
20:45
22:30

hinnad alates

1€

Alati parimad hinnad
www.simpleexpress.ee

(3089.-) (731.-)

Suur valik sooduspakkumisi Kodukolle salongides!
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Möödunud kuu lõpus 
kutsus maavanem Mar-
ko Torm omavalitsusi 
üles valima maikuu 
jooksul kindel suund, 
kellega ühinemisläbi-
rääkimisi edasi pidama 
hakatakse. Tänaseks ei 
ole suuri edasiminekuid 
toimunud.

Liisi Kanna

„Suurim töövõit on Aseri, Vi-
ru-Nigula ja Kunda osas, neil 
on väga tugev läbirääkimis-
protsess käimas,“ lausus 
maavanem Marko Torm. 
„Nad on esitanud ka taotluse 
koordinaatori saamiseks, kes 
neid abistaks.“

Maakonna piirid 
võivad muutuda
Aseri liitumisega nihkuks 
Lääne-Virumaa piir ida poo-
le. Teiste maakondadega lii-
tumine on kehtiva seaduse 
järgi lubatud. Maavanema 
sõnul on Ida-Viru ja Harju 
maavanematega ka kokku le-
pitud, et sellisel juhul n-ö kätt 
ette panema ei hakata.
Kõne alla on tulnud teisigi 

selliseid ühinemisi, mille käi-
gus maakonna piir muutuks. 
Näiteks esitasid Ambla valla 
elanikud pöördumise osa kü-
lade ja Ambla ning Käravete 
aleviku liitumiseks Tapa val-
laga.
Pöördumise juures olevatele 
allkirjalehtedele andis oma 
allkirja 458 elanikku. Kokku 
oli Ambla vallas 1. jaanuari 
seisuga 2053 inimest. Pöör-
dumises aktiivsetes asustus-
üksustes on 1095 inimest. 
„Maa-alalt moodustab aktiiv-
ne piirkond natukene üle 
poole,“ ütles Tapa vallavanem 
Alari Kirt.
„See on elanikepoolne alga-
tus. Tapa on tugev keskus ja 
suudab pakkuda head tee-
nust. Osa Ambla kandi inime-
si on Tapaga igapäevaselt ti-
hedalt seotud,“ kirjeldas Tapa 
vallavanem pöördumise põh-
juseid.
„Kui inimesed ise tahavad lii-
tuda, siis tuleb tõsiselt kaalu-
da. Aga otsustama ja lubama 
peavad kohalikud omavalit-
sused. Kui ei, siis ei ole piir-
kondlikul komisjonil midagi 
öelda,“ kommenteeris maa-
vanem olukorda.
Kirdi sõnul on Ambla vallaga 
ühinemiskatseid ennegi ol-
nud. „Kui Tapa vald moodus-

tati, siis tegime Ambla vallale 
ka alguses ettepaneku, aga 
vastati eitavalt. 2012. aastal 
tegime Ambla ja Aegviidu val-
lale ühinemisettepaneku, aga 
kõnelused jõudsid ummikus-
se.“

Oodatakse seaduse 
jõustumist
Endiselt on lahtised Tapa ja 
Tamsalu valla kõnelused. 
Tamsalu vald peab läbirääki-
misi ka Pandivere valdadega. 
Tamsalu, Väike-Maarja, Rak-
ke ja Laekvere valla liitumisel 
võiks moodustuda üks suur 
Pandivere piirkonna vald. 
Osapooltel on aga teisigi liitu-
missuundi laual ning kõnelu-
sed edenevad aeglaselt. 
Laekvere vald peab läbirääki-
misi ka Vinni suunal ning 
Rakke Koeru vallaga. „Üks asi, 
mis kindalt kokku lepitud sai, 
on see, et taotleme EASilt 
koordinaatori palkamiseks 
põhitoetust,“ ütles Tamsalu 
vallavanem Riho Tell. „Koos 
on käinud ka teemakomisjo-
nid, nemad teevad augustis 
oma kokkuvõtted ja ettepa-
nekud ühinemislepingusse.“
Maavanem usub, et osa valla-
juhte ootab 7. juunil toimuva 
haldusreformi eelnõu lõpp-
hääletuse tulemust. Näiteks 

on Vihula vald öelnud, et hak-
kavad teemat aktiivsemalt 
käsitlema peale seaduse vas-
tuvõtmist.

Positiivne näide
Selgete tulemusteni on jõud-
nud Sõmeru ja Rakvere valla 
läbirääkimised. „Hakkasime 
läbirääkimisi Rakvere vallaga 
pidama eelmise aasta augus-
tis,“ ütles Sõmeru vallavanem 
Peep Vassiljev. „Tegime ise et-
tepaneku ja kellegi teisega 
kõnelusi pidanud ei ole. Mei-
le on küll ettepanekuid teh-
tud, aga valisime ühe konk-
reetse suuna.“
„Oleme kogu temaatika tee-
mablokkidena lahti võtnud, 
moodustanud teemakomis-
jonid,“ kirjeldas Sõmeru val-
lavanem protsessi.
Tänaseks on jõutud nii kau-
gele, et konsultant kirjutab 
valdade liitumise lepingu eel-
nõu. Vassiljevi sõnul ei ole en-
ne mõtet rahvahääletust kor-
raldada, kui inimestele on 
eelnõu tutvustatud. „Pärast 
suvepuhkust avaldatakse eel-
nõu mõlema valla ajalehes. 
Seejärel hakkame käima 
mööda külasid ja elanikele le-
pingupunkte selgitama. Pä-
rast seda tuleb hääletus.“

Ühinemiskõnelused 
on toppama jäänudKuidas leida oma kutsumus?

Käes on koolide lõpetamise aeg ning paljudel noortel tu-
leb langetada oluline otsus- kuhu edasi?
Üha enam propageeritakse kutseharidust ja kutsekoole, 
kuid koolilõpetaja jaoks ei ole alati lihtne selgusele jõu-
da, milline on tema kutsumus.
Leidub neid õnnelikke, kes omavad tohutut annet ning 
edasine liikumissuund suuri küsimusi ei tekitagi. Kuid ka 
sellisel juhul jääb õhku küsimus, milline konkreetne 
ametipost see õige on.
Paljudes koolides viiakse psühholoogia tunnis läbi teste, 
mis peaksid õpilasi selles osas aitama. Samas on väga 
raske hinnata enda sobivust mingile ametikohale. Osku-
sed ja meelistegevused võivad ju teatava ettekujutuse 
anda, ent reaalne töösituatsioon on midagi muud.
Sageli tuleb ette olukordi, kus läbitakse nii gümnaasium 
kui ülikool, kuid tegelikku tööd valitud erialal ei leita või 
ei ole valitud professioon lihtsalt inimese jaoks õige. Pal-
jud teenivad leiba ametipostil, mis neid õnnelikuks ei 
tee.
Tegelikult ei saagi ju töö sobivuses olla päris kindel enne, 
kui teatav kogemus olemas. Aga kust saada kogemust? 
Siinkohal on tänuväärsed kutsekoolide praktikaprog-
rammid, mis annavad õpilastele aimu sellest, milliseks 
nende tööelu tulevikus kujuneda võiks.
Samas on inimesi, kes oma tööd armastavad, kuid vasta-
vat kvalifikatsiooni ei oma. Seepärast on väga tervitatav 
töökohapõhise õppe programm, mis annab ettevõtetele 
võimaluse oma töötajaskonda koolitada.
Lihtsat vastust ja lahendust sellele küsimusele vast ei lei-
dugi. Tuleb püüda hinnata oma võimeid, oskuseid ja isi-
kuomadusi, kuid kõige olulisem – kuulata oma sisetun-
net.
Selle nädala Kuulutajast saab pikemalt lugeda töökoha-
põhisest õppest (lk 2), praktikarõõmudest (lk 6) ning 
oma kutsumuse leidnud Maie Orava nõuandeid (lk 22).

Kuulutaja
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HOOLITSE PUIDU EEST!

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX 
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE, 
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE 

PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK, 
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

Külalistemaja Rannaliiv ootab teid Lahemaal Võsu alevikus Vihula 
vallas Lääne-Virumaal. Siin on aastaringselt võimalik korraldada 

meeldejäävaid tähtpäevi, pidusid, seminare jne. 
Või siis lihtsalt mõnusalt aega veeta – tule üksi, pere või sõpradega.

Kohapeal võimalik rentida jalgrattaid, 
telkida ja tulla ka oma karavaniga.

Päikseline Võsu ja Rannaliiv ootavad sind!

www.rannaliiv.ee info@rannaliiv.ee +372 519 4600 f Rannaliiv

10 tuba
2 sviiti
konverentsisaal, ca 40 kohta
kohvikusaal, ca 30 kohta
saun kaminaruumi ja mullivanniga

Sel nädalal sõlmisid AS 
OG Elektra Tootmine ja 
Rakvere Ametikool le-
pingu, mille kohaselt 
saavad ettevõtte ligi 30 
töötajat kutsehariduse 
abikoka ja abipagari eri-
alal.

Katrin Kivi

Lepingujärgselt alustatakse 
õppetööga septembrist. Rak-
vere Ametikooli täiendõp-
peosakonna juhataja Ada 
Vääti sõnul on plaanis kooli-
tada OG Elektra töötajaid 
aasta vältel kord nädalas neli 
tundi korraga. „Põhirõhk on 
valdavalt praktiliste ülesan-
nete täitmisel töökohal, ent 
kutseõpe viib õppurid ka 
klassiruumidesse teoreetilisi 
teadmisi koguma,“ ütles ta. 
„Õppeperioodi lõpus soorita-
vad osalejad kutseeksami. 
Tunnistus kinnitab, et lõpeta-
ja teadmised vastavad riikli-
kult kehtestatud kutsestan-
darditele.“
Ametikooli direktori Kuno 
Rooba sõnul on töökohapõ-
hine õpe ehk rahvakeeli õpi-
poisiõpe kasvav trend. 
„Kesk-Euroopa riikides on 

OG Elektra juhatuse liige Gea Gross ja Rakvere Ametikooli 
direktor Kuno Rooba vahetult peale lepingu allkirjastamist 
kätlemas.

Foto: Toivo Murakas

Tööpõhine õpe 
kogub Eestis populaarsust

selline viis kutset omandada 
väga levinud. Meil moodus-
tab 90 protsenti tänastest 
õpilasest endiselt tasemeõpe. 
See tähendab, et õpilane asub 
peale põhikooli või gümnaa-
siumi päevasesse õppesse 
ametit omandama. Õpipoisi-
õppes on hetkel 85 õpilast, 
valdavalt metallialadel. 
Toiduainetöötlemise õppeka-

vadel on OG Elektra meie esi-
mene koostööpartner.“
Kust idee alguse sai?  „Meil 
OG Elektraga on algusest saa-
dik olnud tihe koostöö, nad 
pakuvad meie õpilastele 
praktikavõimalusi,“ kom-
menteeris Kuno Rooba. „Tut-
vustasime ettevõtte esindaja-
tele ka töökohapõhise õppe 
võimalusi ja nii see läks.“

OG Elektra esindaja Gea 
Gross kinnitas, et allkirjasta-
tud lepingu järgi toimuma 
hakkav õpe on mitmekülgselt 
kasulik. „Läbirääkimiste prot-
sess kestis aasta,“ ütles ta. 
„Kõik osapooled võidavad. 
Maksame küll töötajale õppi-
mise ajal palka, aga saame 
oskuslikuma tööjõu. Kuna 
tööpõhine õpe kuulub Eu-
roopa Liidu ühtekuuluvus- 
poliitika prioriteetide hulka, 
siis tuleb sealt poolt ka lisara-
hastust ja kokkuvõttes ettevõ-
te ei kaota, isegi kui töötaja 
peaks pärast kutse omanda-
mist lahkuma.“
Kas OG Elektral on tõesti vaja 
15 abikokka ja 15 abipagarit? 
OG Elektra personali juhi Toi-
vo Murakase sõnul võiks selli-
selt koolitada kõiki töötajaid 
toiduainetööstuses. „Tead-
miste värskendamine ei jook-
se kellelgi mööda külge ma-
ha,“ selgitas Murakas. „Klassi 
komplekteerisid meistrid. 
Kuna alustab kaks rühma, 
kummaski 15 inimest, siis tuli 
arvestada valikute tegemisel 
ettevõtte ja töötaja vajadusi. 
Olen täiesti kindel, et see pro-
jekt ühtlustab tootmise kvali-
teeti ja tõstab ka töötajate 
enesekindlust ning konku-
rentsivõimet tööturul.“

Lääne-Virumaad 
külastasid vabatahtlike 
kaitseorganisatsioonide ülemad
Maavanem Marko Torm võttis Kaitseliidu Viru malevas vas-
tu konverentsile SCANBAL 2016 saabunud Skandinaavia ja 
Baltimaade vabatahtlike kaitseorganisatsioonide ülemaid 
ning tutvustas lühikese ettekande käigus maakonda ja selle 
võlusid.
„Mul oli heameel, et eesotsas Virumaalt pärit brigaadikind-
ral Meelis Kiiliga olid ametikandjad valinud kohtumiseks ja 
leppe allkirjastamiseks just Viru maleva ja Lääne-Virumaa 
pealinna. Taolise kõrge juhtkonna kogunemine väljaspool 
Tallinna on pigem ebatavaline ja usun, et see annab indu 
just meie kaitseliidu liikmetele,“ kommenteeris Torm. „Viru 
malev on oma üle 800 liikmega teinud viimase kümnekon-
na aastaga tohutu hüppe ja ainult positiivsuse suunas. Hästi 
juhitud ja motiveeritud liikmeskonna ja hea väljaõppega 
vabatahtlik kaitseorganisatsioon on meie kaitsepoliitika üks 
alustalasid.“
Kahepäevasel konverentsil SCANBAL 2016 arutati riikide 
julgeoleku ja vabatahtliku riigikaitsega seotud teemasid. 
Erilist tähelepanu pöörati julgeolekuga seotud arengutele 
Läänemere regioonis ja Venemaa tegevusele maailmas.
Konverentsil osalesid Taani, Rootsi, Läti, Leedu, Eesti ja 
Soome vabatahtlike kaitseorganisatsioonide juhid. Tege-
mist oli teise niisuguse konverentsiga. Esimene peeti mullu 
Taanis.

Tekst ja foto: Kristel Kitsing
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Käesoleval aastal on 
Lääne-Virumaal juba toi-
me pandud 322 vargust. 
Eriti agaraks muutusid 
vargad kevade saabu-
des, kui ainuüksi viima-
se paari kuuga on re-
gistreeritud 40 juhtumit, 
mille kahjusummad ula-
tuvad paarisajast kuni 
mitme tuhande euroni.

Kaius Mölder

Vargad ei põlga ära midagi, 
mida saab rahaks teha. Varas-
tatud asjade nimekirjast võib 
leida nii trepikodadest võetud 
jalgrattaid, tööriistu kui ATV-
sid. Ühest majapidamisest 
tassiti ära isegi kamin, rääki-
mata aiatöömasinatest.
Rakvere politseijaoskonna 
menetlusteenistuse juht Key 
Paju möönis, et vargusi on 
palju. „Ei möödu päevagi, kui 
politseile ei laekuks mõni 
avaldus varguste kohta,“ rää-
kis Paju. Soojade ilmadega on 
mindud juba nii nahaalseks, 
et asju viiakse ära lausa päise 

Surmasõitu teinud 
juht istub Soomes vangis
Paljud mäletavad kahe aasta tagust traagilist uusaastaööd 
Rakveres, kui Tartu tänaval juhtus raske liiklusõnnetus. Sõi-
duautot Mercedes juhtinud Allan Aas sõitis paremkurvis 
teelt välja ja põrutas vastu puud. Kaasreisijana autos olnud 
25aastane Getter sai nii rängalt vigastada, et ta viidi Põh-
ja-Eesti regionaalhaiglasse. Arstid võitlesid noore naise elu 
eest, päästa teda siiski ei õnnestunud ja naine suri.
Politsei algatas Allan Aasa suhtes kriminaalasja sõidukijuhi 
poolt liiklusnõuete ja sõiduki käitusnõuete rikkumise pa-
ragrahvi alusel. 
Algselt oli plaan kriminaalasja uurimine lõpetada sama aas-
ta sügiseks ja materjalid kohtusse saata, kuid erinevate eks-
pertiiside tõttu hakkas kriminaalasi venima. Samuti piken-
das kriminaalasja kohtusse saatmist asjaolu, et mees oli 
oma tegevust laiendanud Soome, kus ta aga narkootikumi-
dega äritsemise eest kinni võeti.
Esimese ja teise kohtuastme avalike suhete teenistuse pres-
siesindaja Kristina Ots ütles, et kohtuasja ei ole seni olnud 
võimalik arutada, sest Aas oli Soomes vahistatud juba enne 
kriminaalasja kohtusse jõudmist Eestis.
„Ta mõisteti Soomes 2015. aastal süüdi raskes narkokuri-
teos ning karistati vangistusega. Mais 2016 toimus apellat-
sioonimenetlus, mille tulemus ei ole Eesti kohtule veel tea-
da. Nüüd on võimalik teda sobival ajal Eestisse välja nõuda, 
et kriminaalasi ära arutada. Aega praegu veel paika pandud 
ei ole,“ täiendas Ots. Eelistung kohtuasja arutamise planee-
rimiseks on määratud 8. juuniks.
Allan Aas on korduvalt kriminaal- ja väärteokorras karista-
tud. Muuhulgas on mees varem kohtu ees seisnud kehalise 
väärkohtlemise, avaliku korra raske rikkumise ning võimue-
sindaja solvamise eest. Väärteoasjad, mida on kogunenud 
paarkümmend, sisaldavad põhiliselt liiklusalaseid rikkumi-
si.

Kaius Mölder

MÕNE REAGA Ole hoolas: 
vargused koguvad hoogu

päeva ajal. Samuti tõi Paju 
välja, et varaste üheks lemmi-
kartikliks on tööriistad, sest 
neid on mugav ja kiire trans-
portida ja saab hea hinnaga 
realiseerida.
Tihtilugu on kannatanuteks 
ehitusfirmad, kes panevad 
pärast tööpäeva lõppu töö-
riistad firmalogodega kaubi-
kusse ning hommikul on ma-
sinasse sisse murtud ja tööva-
hendid läinud.
Professionaalsed vargad tee-
vad enne vargile minekut kõ-
vasti eeltööd. „Päevasel ajal 

käiakse luurel, vaadatakse, 
kust ja mida on võimalik võt-
ta, samuti tehakse kindlaks 
inimeste liikumine – millal 
nad on kodus, millal mitte,“ 
tutvustas Paju varaste tegut-
semismustrit. Kui on tarvis 
midagi suuremat, näiteks ehi-
tusmaterjale või aiatraktorit 
ära vedada, siis hangitakse 
vastav transport.
Samas viskab politseinik kivi 
omanike kapsaaeda, sest tih-
tilugu jäetakse ööseks palju 
väärtuslikku hoovi või autos-
se, kust seda on väga lihtne 

minema viia. Samuti ei peeta 
vajalikuks kuuride ja garaaz-
hide uksi lukustada. Ta rõhu-
tas, et suuremale tehnikale 
või ehitusmaterjalidele tuleb 
ligipääs teha võimalikult kee-
ruliseks.
Politsei ei tegele ainult var-
gusavalduste registreerimise-
ga, vaid pidevalt käib töö va-
raste tabamiseks. Näiteks mai 
keskel tungiti Rakveres Karja 
tänaval sisse garaazhiboksi, 
kust varastati paari tuhande 
euro väärtuses tööriistu. Va-
hetult pärast juhtumit peeti 
kahtlustatavatena kinni kaks 
meest. Paju ei soostunud uu-
rimise huvides loo tagamaid 
rohkem avama, kuid lootis, et 
nii mõnigi avastamata vargus 
võib nüüd lahenduse saada.
Soojad ilmad on käes ning 
üha enam käiakse suvilates, 
ühtlasi jäävad kodud järele-
valveta. See annab aga kuri-
kaeltele võimaluse vahelejää-
mist kartmata tegutseda. Sel-
leks, et kellegi silm kodusel 
varal peal oleks, soovitab me-
netlusteenistuse vanem oma 
käikudest teada anda usal-
dusväärsele naabrile. Samuti 
oleks abi anduritega valgus-
tusest ja signalisatsioonist.

VARGUSED
30. mail teatati, et Rakveres 
Vabaduse tänaval murti sisse 
autoremondi töökotta ja va-
rastati sularaha. Kahju on sel-
gitamisel.
28. mail teatati politseile, et 
Rakveres Karja tänaval murti 
sisse eramajja ja varastati rii-
deid, spordijalatsid ning pi-
kendusjuhe koos telefonilaa-
dijaga. Kahju on selgitamisel.

PÕLENGUD
31. mail kell 12.09 käisid Ro-
ela vabatahtlikud päästjad 
Laekvere vallas Paasvere kü-
las, kus Vassivere tee ääres 
põles maastik. Põleng kustu-
tati kella 13ks.
29.mail kell 14.58 teatati häi-
rekeskusele, et Sõmeru vallas 
Ussimäe külas Ääreväljal prü-
gimäe kõrval on tulekahju. 
Sündmuskohale sõitsid 
päästjad Rakvere päästeko-
mandost, kes kustutasid jäät-
mekäitluse kõrval ladustatud 
prahi põlengu ühe ruutmeetri 
suurusel alal.
28.mail kell 16.28 teatati häi-
rekeskusele, et Väike-Maarja 
vallas Liivakülas Kiltsis kooli-
laste bussipeatuses põleb 
vahtrapuu. Sündmuskohale 
sõitsid päästjad Väike-Maarja 
päästekomandost, kes kustu-
tasid põleva puu. Seest tühi 
vahtrapuu süüdati kahe aasta 
jooksul kolmandat korda.

MUST KROONIKA
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• Otsin ehitustöölisi. Tel 5693 3673

• Otsin töömehi Soome. Tööva-
hendus. Tel 5646 7038

• Vajatakse abitöölist ehitusele. 
Tel 5463 9474

•  Pa ku m e  t ö ö d  p u h a s t u s -
teenindajatele Rakveres. Töö on 
osalise tööajaga ja graafi ku alusel. 
Kontakttel. 5259 495

• Otsin abilist majapidamis-
töödele Rakvere kesklinnas. Sobib 
ka põhitöö kõrvale või hakkajale 
pensionärile. Tööaeg ja tasu 
kokkuleppel. Helistage 5081 649

• Vajatakse mittealkohoolikust 
noort pensionäri  (mees), 
k e s  h o o l i t s e k s  k o d u  j a 
koduloomade eest. Tasuks 
elamine ning toit. Tel 5634 7360

• Viinistu rannaresto pakub 
suvehooajaks tööd kokkadele 
ja kelneritele-ettekandjatele. 
Ka n d i d e e r i m i s e k s  s a a d a 
sooviavaldus ja CV aadressile 
rannaresto@viinistu.ee või 
helista 53 736 446

• Kadrina Tristvere kohvik otsib 
oma kollekti ivi  kokka ning 
saaliteenindajat. Kandideerimine 
ja lisainfo tristvere@gmail.com ja 
5156451

• OÜ Rakveres vajab pagaritoodete 
pakkijat, osalise tööajaga, öötöö. 
Tel 5309 0357

• Raum OÜ otsib oma kollektiivi 
aiamajade pakkijat, asukoht 
Rakveres Tootmise 6. Tel 5156 342

• Vinni Perekodu võtab tööle 
kasvatusala töötaja, kes vastab 
sotsiaalhoolekande seaduse 
§  123 lõige  ( l ) ,  (4)  või  (5) 
haridusnõuetele. Töö graafiku 
alusel kella 8:00 kuni 21:30. 
Peamisteks tööülesanneteks 
o n  l a s t e  k a s v a t a m i n e , 
järelevalve ja majapidamistööd. 
Kandidaadilt ootame väga head 
suhtlemisoskust, pingetaluvust, 
meeskonnatöö tahet ja nõutud 
dokumentide täitmist. Pakume 
mitmekülgset tööd, suurepärast 
töökeskkonda ja töötajasõbralikku 
kollektiivi. Töökoha asukoht on 
Vinni. Kandideerimiseks saatke CV 
aadressile: perekodu@vinnivald.
ee. CV saata kuni 17.06.2016. 
Täiendav info tööpäeviti tel: 
32 57387. Tööle asumise aeg 
1.08.2016. a

• Traus-Rak OÜ Rakveres vajab 
pagarit. Tel 5309 0357

PAKUN TÖÖD

Rakveres on praktikal 
neli noort Saksamaalt, 
Plöni Ametiõppekesku-
se Preetzi kolledžist. 
Sakslased peavad meie 
lapsi avatuks ja Eesti 
lasteasutustest räägi-
vad nad ülivõrdes.

Maris Marko

Rakvere Ametikoolil on tihe 
koostöövõrgustik ja aastate 
jooksul on Rakveres praktikal 
käinud palju välismaalasi. Li-
saks sellele käib siin ka vaba-
tahtlikke noori üle maailma. 
Nii polegi ime, et lapsed oota-
vad praktikante lausa õhina-
ga.
Seekord on praktikandid tul-
nud kolmeks nädalaks. Jenni-
fer Hansson ja Leonie Jöhnk 
töötavad Rakvere Sotsiaalkes-
kuse laste päevakeskuses 
ning Neele-Katharina Köhler 
ja Finn Lasse Sachau on abiks 
Kauri eralasteaias. Finn töö-
tab sõimerühmas ja Nee-
le-Katharina kõige vanemas 
rühmas. Noorte igapäevane 
põhitegevus on lastega män-

gimine.

Lapsed kutsusid
kohe mängima
Päevakeskuse lastega mängi-
takse eesti ja saksa mänge, 
viimaste seas on laste jaoks 
juba palju tuttavaid, sest va-
rasemad praktikandid on nei-
le ja päevakeskuse töötajatele 
juba üht-teist õpetanud.
Jenniferi ja Leonie’ sõnul on 
eestlased ja iseäranis lapsed 
väga avatud ja sõbralikud. 
“Lapsed on siin palju rahuli-
kumad ja vaiksemad, samas 
kui reegleid on vähem. Saksa-
maal ollakse palju rangemad, 
aga lapsed on lärmakamad.”
Ka Finn ja Neele-Katharina 
arvasid, et Eesti lapsed on 
avatumad kui Saksa lapsed. 
“Nad tulevad kohe ligi, võta-
vad käest kinni ja ütlevad, et 
hakkame mängima,” kiitis 
Neele-Katharina.
“Esimesel päeval, kui ma olin 
alles pool tundi lasteaias ol-
nud, tulid juba lapsed minu 
juurde ja tahtsid mängida,” 
imestas ka Finn.
Lasteaiaõpetaja Triin Liima 
reetis aga saladuse, et vane-
mad lausa õpetasid oma lapsi 
inglise keeles tervitama ja 

Saksa noored tulid Eestisse lastega mängima

oma nime ütlema.
Lapsed mäletasid veel ka eel-
mise aasta praktikanti ja oo-
tasid põnevusega oma uut 
mängukaaslast. “Mingit võõ-
rastamist ei olnud,” märkis 
õpetaja. Sõimerühma lapsed 
vajasid harjumiseks muidugi 
natuke rohkem aega, selles 
vanuses lapsed võivad olla pi-
sut pelglikumad.

Lasteaed nagu 
Pipi Pikksuka maja
Neele-Katharina on Eestis ju-
ba viiendat korda. “Siin on nii 
kena, ilus loodus, palju met-
sa, toredad inimesed,” ütles 
ta selgituseks. Kauri lasteaed 
hämmastas teda aga lausa 
esimesest silmapilgust. “Kui 
ma seda maja nägin, mõtle-
sin ma kõigepealt Pipi Pikk-
suka majale,” naeris ta. “Ka 
sees jätkusid üllatused. Ma 
polnud kunagi varem Wal-
dorf-lasteaias käinud ja see 
meeldib mulle väga.” Väike-

ses puust majas asuv loodus-
lähedane ja keskkonnasõbra-
lik lasteaed on just see, mida 
Neele-Katharina tahaks ka 
Saksamaale teha. Rohkelt kii-
dusõnu jätkus ka lasteaia loo-
vust arendavatele mänguas-
jadele, mis on tavapärastest 
valmistoodetest väga erine-
vad.
Finn rääkis, et tahaks oma tu-
leviku siduda just kõige väik-
semate lastega. “Mulle meel-
divad lapsed, tulevikus hak-
kan tööle 1-6 aasta vanuste 
lastega, nendega koos saab 
teha nii palju asju ja nad on 
väga avatud ja siirad.”
Kui Eestis võib meessoost las-
teaiaõpetajaid ilmselt ühe 
käe sõrmedel kokku lugeda, 
siis Saksamaal on neid kesk-
miselt üks lasteaia kohta. “Ma 
arvan, et meil on iga vanu-
seastme õpetajate seas mehi 
rohkem.“ Sakslased tõdesid, 
et lasteaiaõpetajate puhul on 
mõned vanemad siiski pisut 

umbusklikud, et kas mehed 
ikka saavad sellise tööga hak-
kama.

Aega leitakse ka 
Eestiga tutvumiseks
Lisaks tööle on saksa noortel 
olnud natuke aega ka Eestiga 
tutvuda, Rakveres on linnus 
üle vaadatud, eelmisel näda-
lal käidi Tallinnas ja kiiremad 
jõudsid isegi Helsingisse. 
“Käisime ka Võsul, vesi oli üs-
na soe, aga ujuma me siiski ei 
läinud. Ehk jõuame veel min-
na,” märkis Neele-Katharina, 
lisades, et tahaks ka Aqva mõ-
nud järele proovida. Ärasõit 
ootab ees 12. juunil, nii et 
jõutakse ka Rakvere linna-
päevadest osa saada.
Koju tagasi minnes lubasid 
noored kõigile öelda, et Eesti 
on suurepärane koht ja siia 
tasub kindlasti praktikale tul-
la.

Jennifer (paremal) ja Leonie kasutavad ilusat ilma, et võimalikult palju aega lastega õues veeta. 
Fotod: Maris Marko
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• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee

• 47 a keskeriharid. energiline 
tehnikaga tuttav mees  otsib 
sügisest või ka varem  norm. 
tööajaga tööd Rakveres või selle 
lähedal (koos norm töötasuga) 
CV-ga saab tutvuda CV-keskuse 
lehel nr. 487348. Tööle asumise aeg 
kokkuleppel. Tel 5663 7200

• Naine otsib siseviimistlustööd. 
Tel 5275 026

• Lihalõikaja ja paberiga lihunik 
otsib tööd. Hinnad kokkuleppel. 
Tel 5741 7266

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

• Pakun pikaajalist tööd koristajale 
ja katlakütjale Rakvere linnas, 
osalise tööajaga. Tel 5021 919

• Firma otsib osalise tööajaga C- 
kat. autojuhti. Info tel 5381 9930

• Vajatakse kalluri-poolhaagise 
juhti (C-, E-kat.). Tel 5858 9054

• AS GoBus võtab tööle bussijuhi 
Tamsallu-Tapale, info tööpäevadel 
5347 9780

• Põllumajandusettevõte pakub 
tööd traktoristile. Info tel 5551 
2278

•Kadrina vallas vajatakse lüpsjat 
(torusselüps). Tehtud töö eest 
korralik  palk.  Soovitatavalt 
perekond. Elamiseks maja. Tel 
5699 0533

• Lüpsja ja karjak on oodatud tööle 
Lääne-Virumaal tegutsevasse 
farmi. Tel 5242 139, 5187 282

• Võtan tööle vasikamüüja. Tel 
5608 8318
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Rakvere linna Pikal tä-
naval on sel suvel liiku-
mist veelgi enam kui ta-
valiselt, sest 16. juunil 
esietendub tänavaäär-
ses hoovis suurejooneli-
ne suvelavastus, mille 
toob publiku ette suurte 
kogemustega vabaõhu-
tükkide lavastaja Raivo 
Trass.

Tõnu Lilleorg

Lavastus põhineb Andrus Ki-
virähki kolm aastat tagasi il-
munud samanimelisel ro-
maanil. “Kui see ilmus, ostsin 
ta kohe ära, lugesin läbi ja 
tekkiski mõte, et seda peaks 
tegema,” rääkis Trass. “Kivi-
rähk vangutas küll pead, et 
tema kirjutas ju romaani, 
mitte näidendi, mina vastu, 
et romaani saab ka näiden-
diks teha. Urmas Lennuk tegi 
selle näidendiks vormimise 
töö ära, ütleme, et minu taht-
mise kohaselt,” selgitas lavas-
taja tüki sünnilugu.
Kirjandusspetsialistide sõnul 
on romaan “Maailma otsas” 
võrreldes Kivirähki varasema-

Maria Klenskaja teeb Maria Klenskaja teeb 
Rakvere Teatris debüüdiRakvere Teatris debüüdi
Eesti Draamateatri näitlejanna mängib lavastuses Mallet, 
kes elab samasugust elu nagu kõik teised.

Raivo Trassiga olete ilmselt varem koostööd teinud?
Raivo Trass oli minu õpetaja lavakunstikateedris. Viimasel 
kursusel tegi ta juba Draamateatris lavastust ja sealt läks 
järjest edasi, tuli palju lavastusi, nagu “Möödunud suvel 
Tšulimskis”, “Nukitsamees”, “Reinuvader Rebane” ja “Eše-
lon”. Näitlejatena oleme Raivoga koos mänginud “Parve-
poistes” ja “Reigi õpetajas”. Kõike ei oska nimetadagi.

Mängite näidendis proua Mallet, kellele meeldib koos poja 
Kaljuga jalutamas käia. Mis asju Malle veel ajab?
No käivad jah, nagu ikka inimesed jalutavad. Minu meelest 
ajab Malle samu asju, mida kõik tegelased siin ajavad, iga-
ühel oma maailm ja igaüks elab oma maailmas.

Tükis on nii palju tegelasi ja laval nii palju tube, kas kõik 
mahuvad ikka siia platsile ära?
No miks nad ära ei mahu, siin tagapool seisab veel üks vana 
maja tühjalt, kunagi oli sealgi elu.

Mida ütlete Kivirähki raamatu kohta?
Mina olen suur Andruse austaja, meeldib kõik, mis ta siia-
maani on kirjutanud. Mul on ainult suur rõõm, kui saab sel-
lise materjaliga töötada. Peaasi, et ära ei riku seda materjali, 
seda romaani. See on nagu ilus kleidiriie, millest tuleb nüüd 
prooviperioodil kleit õmmelda, naised saavad sellest aru.

Tõnu Lilleorg

Foto: Mari Rohtla Suvelavastus “Maailma otsas” 
näitab õnnelike inimeste elu

Hetk proovist, vasakul osatäitja Ivo Leek (näitetrupp KaRak-
Ter), Raivo Trass ja osatäitja Tarmo Tagamets. 

Foto: Mari Rohtla

te menukitega “Rehepapp” ja 
“Mees, kes teadis ussisõnu” 
mõtlikum ja südamlikum, 
kuid endiselt kirjanikule 
omaselt vaimukas.
Näitemängu mängitakse 
spetsiaalselt ehitatud suvela-
val, mis asub Pika tänava ma-

ja number 26 hoovis. Trassi 
sõnul on suure vabaõhula-
vastuse eeldusteks avarus, 
distantsid ja suur tegelaste 
hulk. 
Publik istub näoga Kolmainu 
kiriku suunas, selja taha jääb 
linnus. Poolringi ulatuses on 

lavale ehitatud inimeste ko-
dusid, millel välissein puu-
dub, et saaks sisse kiigata. 
Olemas on ka romaanist tut-
tav Opossumi kohvik. Publi-
kut mahub tribüünile üle 
poole tuhande.
Lavastuses on tegelasi ligi 40, 
tükis näeb ka nelja sõiduau-
tot. “Vabaõhulavastuse puhul 
on oluline, et näitemäng jao-
tuks konkreetses maastikus,” 
märkis Trass. “Oleme nii leid-
nud, et siin on see klapp ole-
mas,” oli ta mängupaigaga ra-
hul.
“Meie tükis ei ole kellegi nina 
vingus. Tegelastel on oma põ-
himõtted, millest võib tulene-
da, et nad võivad olla kade-
dad ja kiuslikud, kuid ikkagi 
tunnevad elust mõnu,” rääkis 
Trass tüki sisu kohta. “Me 
näeme siin eestlasi ühes nii-
suguses äärelinna kogukon-
nas ja niisugused me oleme, 
meil on oma valud ja rõõ-
mud. Aga peaasi, mis on Kivi-
rähki kõige suurem voorus: 
nad on siiski õnnelikud.” Rai-
vo Trass lubas, et näitemängu 
vaadates saab selgeks, mida 
tähendab väljend “maailma 
otsas”.
12. juunil saab sealsamas su-
velaval Opossumi kohvikus 
kohtuda Andrus Kivirähkiga.
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William Shakespeare 
kirjutas “Othello” roh-
kem kui 400 aastat ta-
gasi. Lisaks igavikulis-
tele teemadele nagu ar-
mastus ja armukadedus 
tulevad näidendis esile 
ka rassismi ja alatu või-
muvõitluse küsimused.

Eva-Lotta Kivi

Lavaloo sisu on ilmselt kõigile 
tuttav: Othello (Jim Ashilevi) 
on tumedanahaline kindral, 
kes abiellub salaja tähtsa rii-
gimehe Brabantio (Riho Küt-
sar) tütre Desdemonaga (Liis 
Laigna). Brabantio on oma 
tütre ja Othello liidust kuul-
des maruvihane, pidades 
suurimaks probleemiks 
Othello nahavärvust, kuid te-
ma ei ole see, kes hakkab 
Othello vastu kättemaksu 
hauduma.
Vihast ja kadedusest tingitu-
na teeb seda hoopis kindrali 
lipnik Jago (Sten Karpov), kel-
le arvates oleks Othello pida-
nud teda ülendama lipnikust 
leitnandiks. Leitnandi koha 
saab aga hoopis Cassio (And-
res Mähar) ning selle eest ta-
hab Jago neile mõlemale, aga 
eelkõige Othellole kätte 
maksta. Ta paneb Othello us-
kuma, et Desdemona petab 
teda Cassioga. 
Näidend ja lavastus kanna-
vad küll Othello nime, kuid 
peategelaseks on hoopis Jago, 

kes esindab manipuleerivat 
ja kalkuleerivat inimtüüpi. Ta 
õigustab oma tegusid sellega, 
et Othello justkui alandas te-
da, kuid tegelikult oli tegu 
lihtsalt ettekäändega Othello 
vihkamiseks. “Ma vihkan se-
da musta kärnas koera...,” vii-
tab Jago lavastuse jooksul 
mitmel korral vastikustunde-
ga Othello nahavärvusele ja 
rassile. “Ma vaid teesklen, et 
ma teenin seda koera,” sisis-
tab ta, endal samal ajal põlg-
lik viha silmis välkumas.
Sten Karpov tegi Jagona suu-
repärase rolli. Ta oli kui elav 
näide liigisisesest kiskjast või 
julmast psühhopaadist. 
Pealtnäha meeldiv ja abival-
mis, kuid tegelikult oli tegu 
osava manipulaatoriga, kes ei 
tundnud süüd isegi teiste elu 
kallale kippudes. Karpovi hul-
lumeelne pilk oli kohati lausa 
nii kõhedust tekitav, et pani 
külmavärinaid tundma.
Jago täielik vastand lavastu-
ses on nimitegelane Othello. 
Ta on Shakespeare’i näiden-
dis füüsiliselt tugev ja karmi 
olemusega kindral. Noormet-
sa loodud Othello on aga in-
telligent, kes sõdib meelsami-
ni sõnade, mitte rusikatega. 
Esimese vaatuse ajal mõjus 
selline uudne nimitegelane 
laval kohati võõrkehana ja 
üheplaanilisena. Jim Ashilevi 
mängitud Othello rääkis tasa-
sel ja malbel häälel ja välimu-
selt meenutas ta pigem poee-
ti või filosoofia- teaduskonna 
üliõpilast, mitte kindralit.
Esimese vaatuse lõpus avanes 

“Dorian Gray portreed” mängitakse 
sel suvel Viinistu katlamajas
Eelmisel suvel esi-
etendunud lavas-
tus “Dorian Gray 
portree” osutus se-
davõrd populaar-
seks, et sel suvel 
antakse kümme 
lisaetendust. Kui 
mullu mängiti NU-
KU teatri suvela-
vastust Tallinna va-
nalinnas asuvas 
kunagises Heliose 
kinos, siis nüüd on 
mängukoht teine – 
Viinistu endine 
katlamaja.
Oscar Wilde’i ühe tuntuima teose “Dorian Gray portree” jär-
gi valminud dramatiseeringu autori ja lavastaja Vahur Kelle-
ri sõnul kaalusid nad juba eelmisel aastal lavastuse mängi-
mist Viinistu katlamajas, kuid lõpuks langes valik ikka He-
liose kinole. Kui “Dorian Gray portree” mängimine taas päe-
vakorda tuli, ei oldud kindel, kas Heliose kinos lavastust jäl-
le etendada saab. Kuna Viinistust saadi kohe jaatav vastus, 
otsustatigi minna tänavu uude, mereaaärsesse mängupai-
ka.
Kelleri hinnangul on lavastusel tegelikult väga tugev side 
Viinistuga, kuna dramatiseering on kirjutatud üle-eelmise 
aasta pimedal novembrikuul Viinistus ühes mere kaldal 
asuvas onnikeses. Nii on dramatiseering ja visioon lavastu-
sest sündinud suuresti Viinistu keskkonda arvesse võttes.
Kelleri sõnul tuleb mängupaiga vahetusest tingituna teha 
lavastuses küll mõned muudatused, kuid oma olemuselt ei 
olegi mängukohad niivõrd erinevad, kui alguses tunduda 
võib: “Nii Heliose kinos kui ka Viinistu katlamajas on kõrged 
laed, kõledad pinnad ja veidike gootilikku hõngu.” Kelleri 
hinnangul tuleb lavakujunduses küll mõned asjad uuesti lä-
bi mõelda, aga see on pigem huvitav väljakutse.
Kelleri sõnul tasub “Dorian Gray portreed” tulla vaatama ka 
kõigil neil, kes eelmisel aastal juba Heliose kinos käisid. 
“Mängupaik on uus ja näitlejadki aasta jooksul midagi juur-
de õppinud - sellepärast on lavastuses kindlasti palju uusi ja 
huvitavaid nüansse,” ütles Vahur Keller.
Etendused toimuvad 29., 30. juunil, 1., 2., 3., 6., 7., 8., 9. ja 
10. juulil kell 19 Viinistu Katlamajas. Peaosas Mart Müüri-
sepp, teistes osades Liivika Hanstin, Kaisa Selde, Lee Trei, 
Tarmo Männard, Andres Roosileht, Riho Rosberg, Are Uder 
ning Viljandi kultuuriakadeemia teatrikunsti üliõpilased 
Jaune Kimmel ja Ringo Ramul.

Eva-Lotta Kivi

Mart Müürisepp nimitegelasena 
ilmutab Jaune Kimmeli mängitud Sibyli 
suhtes jahedust. 

Foto: NUKU

”Othello” esietendus 
Vanemuises sõnalavastusena

William Shakespeare “Othello”
Lavastaja, tekstiredaktsiooni ja lavakujunduse 
autor: Andres Noormets
Loominguline meeskond: kostüümikunstnik 
Maarja Viiding, lavastusdramaturg Esko Saler-
vo, Taavi Kerikmäe, Margus Vaigur, Hellar 
Bergmann
Osades: Jim Ashilevi, Sten Karpov, Liis Laigna, 
Ragne Pekarev, Andres Mähar, Riho Kütsar ja 
Karol Kuntsel 
Esietendus toimus 7. mail 2016 Vanemuise väi-
keses majas.

temas aga hoopis teine külg – 
armukadedus tõi temas esile 
hulga emotsioone. Othello 
meeleolud - kord rahulolu ja 
armastus, kord raev ja viha - 
vaheldusid väga kiiresti. Ar-
mukadedus ja kartus reetmi-
se ees muutsid ta pealtnäha 
lausa bipolaarseks. Selline 
kontrastsus kahe Othello va-
hel muutis tema tegelaskuju 
jälgimise tohutult naudita-
vaks.
Üks oluline muudatus, mis 
Noormets võrreldes Shakes-
peare’i näidendiga veel tegi, 
on värsivormi ümberkirjutus 
proosavormi. Noormetsa sõ-
nul oli eesmärgiks viia sellega 
lavastus publikule lähemale. 
See tal ka õnnestus, sest kogu 
tekst mõjus väga vahetu ja ja 
isegi tänapäevasena.
“Othello” lavastuse juures va-
javad kindlasti äramärkimist 
Hellar Bergmanni loodud 
muljet avaldavad lavavõitlus-
stseenid ja Taavi Kerikmäe 

helikujundus. Kerikmäe ka-
sutas kogu lavastuse vältel 
esimeses stseenis kõlanud 
Othello ja Desdemona abi-
elutõotuste ja kirglike suud-
luste sämplimist ehk salves-
tatud helide korduvkasuta-
mist.
Lavakujundus on “Othellol” 
üpris minimalistlik – lava on 
külmades ja tumedates värvi-
des (valguskunstnik Margus 
Vaigur). Keskel on suur me-
tallkonstruktsioon ja lava on 
liigendatud mitmetasandilise 
kardinalabürindiga. Lavaku-
jundus on samuti Noormetsa 
loodud ja see annab märku 
mehe laiahaardelisusest – ta 
on korraga nii lavastaja kui 
tekstiredaktsiooni ning lava-
kujunduse autor.
“Othello” on hetkel Vanemui-
se repertuaaris kahtlemata 
üks uuenduslikumaid ja põ-
nevamaid lavastusi, mida ta-
sub uuel hooajal kindlasti 
vaatama minna.

Vasakul Sten Karpov (Jago), Liis Laigna (Desdemona), Jim Ashilevi (Othello) ja  Andres Mähar (Cassio). 
Foto: Maris Savik

alla 16 keelatud

VISUAALTRAGÖÖDIA

peaosas Mart Müürisepp
10 viimast etendust

29.06.–10.07. Viinistu katlamajas
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1974. aastal moodusta-
tud kolhoosidevahelise 
ettevõtte Kungla ühest 
harust kasvas välja Viru 
Õlu, mis tegutseb täna-
seni; teisest võrsus Vi-
ru-Nigula kolhoosi õlle-
tehas, mille järeltulija 
2006. aastal tegevuse 
lõpetas.

Aivar Ojaperv
ajakiri Pruul

„Kolhoos oli NSV Liidus min-
gil määral demokraatlik ühis-
tegevus, kus üldkoosolekul oli 
otsustusõigus,“ meenutas 
aastatel 1975-1982 Kullaru 
sovhoosi, 1982-1992 Viru kol-
hoosi ja 1992-1996 Viru Õlut 
juhtinud Toomas Varek. „Kol-
hooside juhid nägid, et ainult 
põllumajandusega jõukaks ei 
saa ning maaelu ei arenda. 
Aktiivsemad esimehed hak-
kasid abitööstusi moodusta-
ma.“
Kaks Rakvere rajooni kolhoo-
si – Haljala (hiljem Viru) ja Vi-
ru-Nigula -valisid üheks kõr-
valtegevuseks õlletootmise.

Virulased leidsid 
kõrvalukse
Riiklikult jälgiti kiivalt, et abi-

tootmine ei ületaks teatud 
piiri ega muutuks tähtsamaks 
kui kolhoosi põhitegevus ehk 
põllumajandus.
Toonane Haljala kolhoos oli 
aga abitootmise maigu juba 
suhu saanud – näiteks 1967 
avati maltoosa- ja tärkli-
setsehh. Kui aga sooviti veel 
ka õlletehas ehitada, pani 
Eesti NSV Põllumajandusmi-
nisteerium käe ette – tegelege 
rohkem põllumajandusega, 
teil juba kõrvaltegevusi küll.
Kuna ka naabermajandid te-
gelesid abitootmisega, ainu-
üksi kolhooside maltoo-
satsehhe oli Rakvere rajoonis 
juba õige mitu, otsustati „ju-
riidilise korrektsuse“ huvides 
1974. aastal moodustada kol-
hoosidevaheline tootmisette-
võte Kungla. Lisaks initsiaator 
Haljalale võeti kampa Vi-
ru-Nigula ning veel mõned 
ümberkaudsed kolhoosid.
Samal aastal alustati õlleteha-
se ehitamist nii Haljalasse kui 
linnulennult vast veerandsaja 
kilomeetri kaugusele Viru-Ni-
gula lähistele.
„Oletan, et õlletootmist peeti 
toona riiklikuks monopoliks, 
ja seetõttu ei tahetud kolhoo-
sidele otse tootmisluba an-
da,“ pakkus Sulo Koskinen 
Kungla moodustamise põhju-
seks. Ta ise oli nii Kunglas kui 
hiljem Viru kolhoosi Haljala 

Viru ja Viru-Nigula õlletehas on osa 

Toomas Varek juhtis Viru Õlut 1992-1996. Tollest ajast pärit Tooma õlu vihjas teadagi kellele. 
Foto: Ain Liiva

õlletehases varustajaks.

Toodeti vaid Zhigulit
Kuigi siinkirjutajal ei õnnes-
tunud leida dokumentaalset 
tõestust, valmis asjaosaliste 
mälestuste põhjal esimene 

ettevõtte Kungla õlu Viru-Ni-
gula tehases juba 1974. aasta 
lõpus. Haljala tehasest tuli 
esimene toodang 1975. aas-
tal. Samal ajal käis kogu 
Kungla juhtimine Haljalast, 
selle juhatuse esimeheks oli 

Kalju Heinla, kes juhtis ka 
Haljala kolhoosi.
Toodeti vaid Zhiguli õlut, kui 
midagi muud katsetatigi, siis 
turule see ei jõudnud. Kum-
mast tehasest konkreetne 
partii tuli, seda teadsid vahest 

ainult pruulmeistrid ja raa-
matupidaja, sest toonastel 
etikettidel konkreetset tehast 
ei eristatud.

Kunglast võrsus 
kaks tehast
1977. aastal Kungla aga lagu-
nes. Haljala õlletsehh läks Vi-
ru kolhoosi koosseisu, Vi-
ru-Nigula tsehhi sai endale 
sealne kolhoos.
„Arvan, et Kunglal läks liiga 
hästi, rentaablus oli kõrge, 
see oli mõnele tegelasele pin-
nuks silmas,“ oletas Sulo Kos-
kinen. „Kui alustasime, koos-
nes kogu autopark ühest pi-
rukakuudiga Moskvitshist. Et-
tevõte likvideerimise ajaks oli 
meil juba 8 veoautot ja 4 sõi-
duautot Volga ametiasjade 
ajamiseks.“
Haljala õlletehase rahvas ning 
ilmselt ka Viru-Nigula omad 
ei pannud aga „lahutust“ õieti 
tähelegi, sest tehased tegutse-
sid ju edasi. Esialgu jäid käi-
bele isegi Kungla ajast pärit 
etiketikujundused, muudeti 
vaid tootja nime, milleks 
nüüd said vastavalt Viru või 
Viru-Nigula kolhoos.
Kas õlletehas oli kolhoosile 
suur sissetulekuallikas? „Ikka 
oli, aga päris kühvliga sealt 
tulu siiski ei saanud,“ vastas 
Toomas Varek. „Viru kolhoosi 
suurim kõrvaltulu oli hoopis 
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biopreparaatide ehk looma-
dele mõeldud vaktsiinide te-
has, mis oli samuti abitoot-
mine.
„Õlletehasel oli kolhoosi ma-
janduses kindlasti oma koht,“ 
jätkas ta. „Pardijalaveeks seda 
Haljala õlut muidugi kutsuti 
ja eks omajagu õigust oli ka: 
seadmed olid Vene omad, 
tooraine selline, nagu juh-
tus.“
„Eesti viljast saab õlut teha 
küll, aga mitte igal aastal,“ li-
sas Sulo Koskinen. „Hea õlle-
vilja idanevus peab olema 90 
protsendi kandis. Kui oli il-
mastiku poolest halb aasta, 
siis polnud see kaugeltki nii. 
Alguses ostsime linnaseid sis-
se, aga hiljem rajasime nende 
tootmiseks oma tsehhi. Eks 
me pidime kombineerima: 
kolhoosidel polnud lubatud 
meile vilja müüa – mis õlu, 
inimestele ja loomadele pidi 
vilja tootma! –, aga siis sai 
ehitatud jõusöödatehas. Ost-
sime selle tarbeks kvaliteetset 
vilja ja vahetasime selle vaik-
selt mittekvaliteetsema vastu, 
et õlletehasele jääks parem 
tooraine.“

Üks mark, 
maitsed erinevad
Põhiline õllemark oli noil ae-
gadel Zhiguli, mida toodeti 
kõigis õlletööstuses üle NSV 

Liidu. Kas oli mingi kindel 
ühine retsept ja kohustus just 
seda marki õlut toota?
„Ma arvan, et kuna Zhiguli oli 
kõige lühema valmimisaja ja 
kõige väiksema omahinnaga, 
siis tahtsid tehased seda ilma 
mingi välise surveta toota,“ 
oletas Toomas Varek. „Kind-
lasti oli olemas ka kuskilt kõr-
gemalt poolt saadetud retsept 
ja õllemeistritel mängumaad 
polnud, aga see ei tähenda, et 
Zhiguli õlu kõikjal sama mait-
sega olnuks. Tehnoloogilised 
vead olid igapäevased, samu-
ti kõikus tooraine kvaliteet. 
Aga see polnud probleem – 
milleks kvaliteet, kui kõik na-
gunii ära joodi!“
Samas lisas Varek: „Tegelikult 
olid ka toonased õllemeistrid 
oma ala fanaatikud ja üritasid 
asja ajada nii ausalt, kui olud 
lubasid. Neil olid koolitused, 
kõikide tehaste esindajad 
said järjepidevalt kokku, et 
degusteerida üksteise too-
dangut jne.“

Taanlased
Viru kolhoosi õlletehas tegut-
ses kuni 1991. aastani. Siis al-
gas erastamine ja kolhoos la-
gunes. 
Õlletehas privatiseeriti samu-
ti ja selle omanikeks said nii 
töötajad kui ka erastamise 
käigus tekkinud kolm põllu-

majandusühistut. Peagi ost-
sid töötajad ühistute osa väl-
ja. Ettevõtte nimeks sai AS Vi-
ru Õlu.
„Õige pea saime aru, et me ei 
vea välja, sest seadmed va-
nad, tehnoloogia aegunud,“ 
meenutas 1992. aastal AS Viru 
Õlu juhatajaks saanud Varek. 
„Hakkasime otsima investo-
rit.“
Appi tuli juhus. Taani äri-
meeste, sealhulgas Harboe 
Bryggeri esindajate delegat-
sioon külastas Toila kalatöös-
tust ning õlletöösturitele jäid 
silma Viru Õlle tünnid kusagil 
söökla nurgas.
„Nad tulid meie juurest vist 
juba samal päeval läbi,“ lau-
sus Varek. „Kujutan ette, et 
nende jaoks sattusid nad kui 
antiikaega. Õlut nad ikka 
maitsesid, aga kaasa küll ei 
võtnud. Kui nende teha ol-
nuks, pannuks nad tehase 
vist kohe kinni.“
Aga ometigi tulid taanlased 
tagasi ja peagi sõlmiti leping, 
millega Harboe Bryggeri sai 
Viru Õlle 49 protsendi aktsia-
te omanikuks. Sissemaks ta-
saarveldati uutesse seadme-
tesse.
Käesolev artikkel ilmub täis-
mahus ajakirja Pruul teises 
numbris, mis jõuab lugejateni 
juuni esimesel dekaadil.

Eesti õlleajaloost

Alates 30. maist saab esitada 
kandidaate aasta parima ma-
hetootja ja -toote konkursile.
„Iga aasta on toonud konkur-
sile väga edukalt majan-
davaid mahetootjaid ja 
suurepäraseid tooteid. Mahe-
tootmine laieneb Eestis jät-
kuvalt, mahepõllumajan-
dusmaa osakaalu poolest 
oleme lausa Euroopa riikide 
esirinnas,“ ütles Airi Vetemaa 
Eesti Mahepõllumajanduse 
Sihtasutusest. „Tunnustust 
väärivaid mahetootjaid on 
palju. Loodame, et nad söan-
davad tulla ka konkursist osa 
võtma.“
Parima mahetootja ja mahe-
toote konkurss toimub seits-
mendat korda. Konkursi 

eesmärk on innustada ma-
heettevõtjaid ning edendada 
mahepõllumajandust.
Konkursile „Parim mahetoot-
ja 2016“ saavad kandidaate 
esitada nii organisatsioonid 
kui ka üksikisikud, sh kan-
dideerija ise. Konkursile oo-
datakse mahetootjaid, kes ei 
ole varem konkurssi võitnud, 
kelle ettevõte on tegutsenud 
vähemalt 2 aastat ning kes 
müüvad vähemalt osa 
ettevõtte toodangust ma-
hedana märgistatult. Samuti 
peab olema ettevõttes korras 
sõnniku- ja jäätmemajandus 
ning tagatud loomade 
heaolu. Esitamiseks tuleb täi-
ta ankeet, tähtaeg on 1. juuli.
Konkursile „Parim mahe-

toode 2016“ esitavad oma 
tooteid ettevõtted ise. Tingi-
museks on, et mahetoode 
oleks ankeetide esitamise 
tähtajaks turul. Ankeetide 
esitamise tähtaeg on 10. au-
gust.
„Mahetöötlemise areng on 
mahetootmise kõrval olnud 
mõnevõrra tagasihoidlikum. 
Töötlejateks on peamiselt 
väikeettevõtted, sageli mahe-
tootjad, kes ise oma toodang-
ut väärindavad. Kuid häid 
tooteid tuleb pidevalt juurde 
ja tarbijate valikuvõimalused 
laienevad,“ ütles Airi Vete-
maa.

Kuulutaja

Algab mahetootja ja mahetoote konkurss
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Liblikate aeg on käes, suvi 
hakkab looma. Õhus on ker-
get mitmevärvilist vaba len-
du. 
Pole veel kindlaid andmeid, 
kui palju meid linnapäevade 
ajal kokku tuleb, aga kindlasti 
tuhandete võrra rohkem kui 
tavaliselt. Tänavu loeme libli-
kad üle, nii et ole kohal!
Sind oodatakse. Kohtud nen-
dega, keda ammu pole näi-
nud, saad osta seda, mida 
mujal ei müüda, võid nautida 
kultuurseid momente ja 
maitsta seda, mida kunagi va-
rem pole proovinud. 
Linnapäevad  on uued igal 
hetkel - nii nagu me isegi…
Rakverele on omane olla eri-
palgeliste algatuste ja ideede 
sünnikoht. Maskuliinset väge 
täis kuvandit  tasakaalusta-
vad inspiratsioon ja mõtte 
lennukus. Nii näiteks said esi-
mesed üle-eestilised käsitöö-
päevad ligi 20 aastat tagasi 
teoks just Rakveres. Selle tä-
histamiseks on võrratud käsi-

töömeistrid  üle maa taas ko-
hal. 
Loomulikult hoolitseme selle 
eest, et linnapäevade toredus 
juurduks teadvusesse juba 
maast madalast. Reedel lusti-
vad Piip ja Tuut põnnide pa-
raadil, laupäev jätkub lastele 
ägedate mereteemaliste tege-
vustega tiigi kaldal. Rääkima-
ta  lennumasinatest, poni-
dest, jäätisest ja mängust.  
Kõige pidulikum sündmus 
toimub reede õhtul kiriku-
pargis, kus tähistame linna 
714. sünnipäeva meeleoluka 
koosviibimisega valgete lina-
dega kaetud laudade taga 
head muusikat nautides või 
selle saatel jalga keerutades.  
Rakvere linn on juba ajalooli-
selt tuntud kui populaarne 
kirevate laatade linn. Näiteks 
1930ndatel  toimus Rakveres 
10 laata aastas. Nõukogude 
ajast mäletatakse kindlasti 
pikka teekonda läbi Palermo 
metsa laadale, kus metsaser-
vas tehti šašlõkki, kaubeldi 

Moskvitši kapoti pealt ja 
müüdi sombreerosid. Tänane 
laadaromantika seisneb kva-
liteetsetes käsitöömustrites, 
rikkalikus kaubavalikus -  as-
jades, kuhu meister on jätnud 
oma sõnumi. 
Traditsioonilise kultuurilava 
oleme toonud nurga tagant 
välja otse rahva keskele, sest 
kultuur on looming ja see ol-
gu jagamiseks avatud kohas. 
Aga ilu jätkub piisavalt ka pü-
hapäevaks, kui on avatud pea 
30 ühepäevakohvikut, kus 
menüüs piisavalt ka vaimu-
toitu. Lisaks viib Kaja Visna-
puu meid imetlema Rakvere 
linna huvitavamaid ja värvi-
kamaid uksi ning kogu linnas 
on avatud rohkelt näitusi, ku-
hu oodatakse külastajaid 
puhkepausiks lennuteel koh-
vikust kohvikusse.
Armas linlane, sõber, külali-
ne! Rakvere linnapäevad on 
sündmus, mida loome kõik 
koos. See on meie enda nägu 
ja meie enda teha. Tänukum-

mardus kõikidele, kes pole 
paljuks pidanud ettevalmis-
tamisel ise kaasa lüüa, oma 
ideid pakkuda ja vabatahtli-
kena panustada. Soovin kõi-
kidele inspireerivaid linna-
päevi, rõõmu nautida koos-
olemist ja kergeid tiibu, et su-
kelduda seiklustesse!

Kairit Pihlak,
Rakvere abilinnapea

Liblikad linna kohal

Korstnapühkijad 
Rakvere linnapäevadel
Miks osalevad korstnapühkijad Rakvere linna päevadel?
MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda organiseerib 11. juunil 
algusega kell 11 rongkäigu, kus osaleb ka Läti esindus. Vaa-
tama, ja miks mitte rongkäiguga liituma on oodatud kõik, 
kel korstnapühkimise teema südamelähedane. Pärast rong-
käiku jäävad korstnapühkijad rahva sekka suhtlema ja kir-
jandust ning muud nänni jagama. 
Ürituse eesmärk on tõsta elanikkonna teadlikkust tuleohu-
tuse ja üldse korstnapühkimise vallas. Elanikel on pahatihti 
vale arusaam, nagu korstnapühkija pühiks ainult lõõre, 
kuid tegelikult peab korstnapühkija jälgima ka muud kütte-
seadmetega seotud tuleohutust. Sellistel teemadel korstna-
pühkijad huvilistega suhtlevadki.
Kui keegi veel kahtleb, kas kutsuda korstnapühkija või mit-
te, siis see on küll õige koht, kus küsida korstnapühkijalt en-
dalt selgitust.
Möödunud aastal toimus sarnane üritus Narvas, kus korst-
napühkijad said päris sooja vastuvõtu. Seal tekkis ka mõte 
selliseid üritusi jätkata, et läbi saaks käidud vähe-

malt kõik suuremad Eesti linnad. 

Asahi – tervena pü-
simise tee

Asahi on Soomes välja töötatud tervisliku 
liikumise viis, mis on otseselt suunatud 
läänemaisele inimesele ja mis sobib kõigi-

le, east ja tervislikust seisundist sõltumata.
Asahi koosneb lihtsatest ja toimivatest harju-

tustest, mis aitavad püsida tervena nii füüsili-
selt kui ka vaimselt. Kuigi Asahi harjutused on näiliselt liht-
sad, on nende põhimõtted sügavamad ja põhinevad lääne 
meditsiini saavutustel ning idamaise tervisliku liikumise 
kogemustel.
Asahi loojateks on oma ala tipptegijad, nii arstid kui ka tree-
nerid, kes on pikaajaliselt tegelenud erinevate võitluskuns-
tidega ja uurinud Tai Chid, Chi Kungi ning teisi idamaiseid 
tervist taastavaid ja edendavaid liikumisi.
Tule tutvuma laupäeval kell 11 kirikupargis.

Elavmale kirikupargis
Käesoleva aasta on Rahvusvaheline Maleföderatsioon 
(FIDE) kuulutanud Paul Kerese aastaks. 
Rakvere kirikupargis etendub sel puhul elavmale – mängi-
takse läbi 1937. aastal Inglismaal Margate`is toimunud par-
tii Paul Kerese ja Aleksandr Aljehhini vahel. Keresena astub 
üles Velvo Väli ja Aljehhinina Tarvo Sõmer. Partiist jutustab 
Eino Vaher. Malenuppudeks on kehastunud Tiina Rummi, 
Aili Teedla, Tiina Kippeli ja Ivo Leegi huviringide ning suvise 
maleva õpilased.
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suitsukala. Meeleolu loovad 
vokaali ja kitarrimuusika 
saatel Emili & Alex. 

12. Lilleaia kodukohvik
Kunderi 3,  avatakse kell 12.
Piknikulauad vanade õuna-
puude all, kus võimalik nau-
tida naispere valmistatud 
magusaid ja soolaseid roogi 
ning degusteerida pereme-
he valmistatud joovastavaid 
jooke. Meeleolu loob an-
sambel Törts, silmailu pa-
kub samas aias asuv taime-
hoov.

13. Vareste õu
Koidu 2
Eelsoojendusena 11. juuni 
õhtul algusega kell 18. Soo-
jenduseks soolased ja ma-
gusad palad ning siis bluu-
sibänd, natuke elektrooni-
kat, banjo ning vanad mere-
mehelaulud. Tuju on hea ja 
sooja saab ka. 

14. Kiik ja Kook
Uus 3, avame umbestäpselt 
11.38 ja viimase koduse 
bounty-trühvli saab kaasa 
haarata 16.38.
Põhirõhk on magusal, alates 
šokolaadistest browniede-
ga, lõpetades vanaema ra-
barberikoogiga. Siiski oleme 
mõelnud ka neile, kes ma-
gusast väga lugu ei pea või 
kes tahaksid midagi tervisli-
kumat- ikka saab! Meestele 
on maha laotatud pikniku-
tekid, sest naised saavad 
võileivahinnaga suvekleite 
valida ja lapsed joonistada, 
värvida või lauamänge 
mängida. 

15. Hiiretipsu kohvik
Niine 7,  avatud 11-15.
Lõbus pühapäev lastega. 
Küpsetame pannkooke, 
meisterdame, mängime. 
Emad-isad saavad nautida 
magusaid ja soolaseid küp-
setisi. 

16. Kellaviietee 
kohvik

Targa Maja hoov, 
Lai 20, avatud 

nii lau-

1. „Aeg. Impulss. Peegeldused“ Athena Maja Pikk tn 30.
2. Janika lillemantlid ja Janno sepanoad. Lääne-Virumaa Keskraamatuko-
gu, Lai tn 7.
3. „Aeg. Impulss. Peegeldused“ Hõbeehted. Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogu, Lai tn 7.
4. „I`m not weird. I am limited edition“ AQVA Hotell ja Spa,
Parkali tn 4 kohvik ja veekeskuse fuajee.
5. „Jutustavad vaibad“ Rakvere Linnakodaniku Muuseum, Pikk tn 50.
6. „Valik Virumaa rahvariideid“ Viru Käsitöö Salong Pikk tn 16.
7. „Tekstiil-ID“ Rakvere Galerii, Pikk tn 15.
8. „Elu on Lill” Keraamikaateljee „Linnuvoolija“, Pikk tn 16.

9. „Villane vammus“ Rohuaia kohvik, 
Rohuaia tn 13.
10. „Aeg. Impulss. Peegeldused“
Keraamilised kauss-sõled. Rakvere Tark Maja, 
Lai tn 20.
11. „Nutikas käsitöö“
Rakvere Kultuurikeskus, F. R. Kreutzwaldi tn 2 suur saal.
12. „Meistrid on mängus“
Rakvere Kultuurikeskus, F. R. Kreutzwaldi tn 2 väike saal.
13. „Pidu sinus eneses“ Art Cafè, Lai tn 13.
rohkem infot näituste kohta leiad www.virufolkart.org

1. Koolipuhvet
Pikk 53,  avatud 12–17.
Pakume armastusega teh-
tud koduseid roogi, desserte 
ja alkoholivabu jooke. Kind-
lasti on maitsmist väärt 
meie kodune vaarikakook 
ise tehtud sidrunisorbetiga. 
Mudilastele mängunurk. 
Miljöö on mõnus – nagu 
oleks linnas, aga ei ole ka. 

2. Ühika puhvet
Kunderi 1 hooviterrass, 
avatud  12-15. 
Majanaabrid katavad ühi-
selt laua, kus on ise tehtud 
head-paremat, nii soolast 
kui magusat. Esinevad lap-
sed laulu ja viiuliga. 

3. Eine murul
Kastani 17, avatud 10-15.
Aiakohvikusse Eine murul 
on põhjus tulla suurt maali-
kunsti nautima. Kunsti kes-
kel suurel murulaual on üle-
panni küpsetatud koogid. 
Ka soolane amps on hea! 
Kell 14 laulavad Tanja ja 
Keio. 

4. Trummid Rohuaias
Rohuaia 34,  avatud 12-18.
Pakume maitsvaid ja rõõm-
said suupisteid, nii soola-
seid kui magusaid ja toitvat 
suppi. Igal kolmveerand-
tunnil kell 12.45, 13.45, 
14.45, 15.45, 16.45 ja 17.45 
toimub trummide töötuba, 
kus kõik soovijad saavad 
proovida esmaseid djembe-
rütme. Esineme trummi-
mänguga kell 15 ja 16.

5. Pannkoogitelk
Pikk 33, avatud 12-18.
Meie hoovis ootab teid 
pannkoogitelk maitsvate 
pannkookidega. Joogiks pa-
kume ja tutvustame ravim-
taimeteid. Oodatud on ka 
lapsed, kelle jaoks on hoovis 
batuut, kus lõbusalt sõpra-
dega aega veeta.

6. Veinituba Piibeleht
Lai 3a,  avatud 12-18.
Veinitoas ja õuel saab lisaks 
heale veinile, kohvile ja tee-
le küpsetisi (nii soolaseid 

kui magusaid), mis ei sisal-
da gluteeni ja laktoosi, sa-
muti küpsetised taimetoit-
lastele. Lastele on pakkuda 
ökolimonaade ja koduküp-
setatud vahvleid.

7. Toorkoogi-
kunstikohvik
Tööstuse 27,  avatud 10-15.
Toorkoogid, Juhan Rodriku 
kunstinäitus, ehete müük, 
lastele näomaalingud, meis-
terdamine ja mängunurk. 
Külastajate vahel toimub 
loosimine. Hea parkimisvõi-
malus üle tee Jaama puies-
teel.

8. Kohvik Tõeline õelus
Tammiku 36, avatud 11-17.
Keedame valmis korraliku 
supi, keerame kokku paar 
parajat käkki, teeme uut ja 
vana, turgutuseks pakume 
jõujooki. Kultuurprogram-
mis pakume audio-, visuaal- 
ja eksperimentaalkunsti 
“Kõik on müügiks!”. Tasumi-
ne sularahas.

9. Kohvik Harakapesa
Laada 14,  avatud 10-15.
Pakume kohvi, teed, Farmi 
täispiima (3,8-4,2%), kama 
Farmi hapendatud täispii-
mast, pannkooke (valmista-
me suure välipanniga), ra-
barberikooki, toorjuustu-
kooki Manhattan, „Haraka 
mune“.
Samal ajal saab tuuseldada 
“Harakapesas” ja tutvuda 
haraka aaretega.

10. Kohvik Opossum
Pikk 26,  avatud 12-18.
Lihtsad kodused toidud. 
Kõhu peab täis saama! Kül-
luslik supp ja pannkoogid 
moosiga, võileivad ja joogid. 
Lisaks teatriinimeste koo-
gid-pirukad-küpsetised. 
Kell 13 on meil külas Andrus 
Kivirähk! 

11. Kohvik Kastani
Kastani 15a,  avatud 12-16.
Külastajaid võõrustab lahke 
perekond Reitel, kelle kodu-
hoovis pakutakse nii ise teh-
tud limonaadi, jäätist kui ka 

Näitused

Kodukohvikute p
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Rak- vere Vana-
linna koolile suu-
rema kodu soetamiseks. 
Kohvik avab uksed kell 13, 
kontsert algab kell 16. Esi-
nevad Marge Niller, Silver 
Sepp ja Kõrsikud.
Kohvik avatud kuni kontser-
di lõpuni.

21. Moodsa Mamma 
kohvik
Rakvere keskväljak
Moodne Mamma kutsub 
külla. 11. juunil kell 10-21 ja 
12. juunil 10-18. Tunda saad 
end kui maal, põhupakil pi-
kuta. Moodne Mamma kos-
titab värske grilli-õllega. 
Shushit, smuutit, kooke ka 
suudame teil pakkuda. FB 
lehelt leiad meid, kus saad 
rohkem infot meist. 

22. Mustlaslaager-
kohvik Mariki
Mulla 7, mustlaslaager ava-
tud 12-17.
Pakume soolast ja magusat, 
müüme käsitöötooteid. 
Töötoad kell 13-14 ja 15-16. 
Kell 12.30 ja 14.30 esineb 
mustlastantsu ansambel 
Rada. Rohkem infot must-
lastantsutrupp Rada FB le-
helt. 

23. Gustavi Maja 
kohvik
Pikk 28,  avatud 12-17.
Kohvik asub ajaloolises ma-
jas, mille omanik Gustav Jõe 
oli tuntud laulja, näitleja ja 
seltskonnaelu tegelane. Pa-
kume suviselt kergeid toite, 
sooje ja külmasid jooke, ko-
duseid küpsetisi jm. Avatud 
lastenurk ja väliterrass. 

24. Maasika kohvik
Vene 3
Pakume koduseid kooke ja 
torti. Alima tantsijad ja pilli-
mees Ivar astuvad üles kell 
13.

päeval kui ka pühapäeval 
kell 11-… Meie ei väsi!
Tee joomiseks on alati aega! 
Portselantassist, tükksuhk-
ruga ja kas või topelt piima-
ga! Kõrvale soolased või ma-
gusad küpsetised ning ku-
ningannaväärilised võilei-
vakolmnurgad. Tulge nauti-
ma hetke, mis mõjub kui 
luule.

17. Karmeli Koguduse 
kohvik
Karmeli koguduse aias, 
Koidula 15,  avatud 12-17.
Kvaliteetne kohv, linna pa-
rim oblikasupp, hõrgud 
küpsetised, soovijaile kaasa 
retseptid. Elav muusika ja 
luule, tegevused lastele. Kul-
tuurne salli-, lipsu- ja tassi-
valik. 

18. Kolledži kohvik
Pikk 40 sisehoovis, avatud 
12-17. 
Pakume Brita kooki ning 
veel mõnd soolast ja magu-
sat ampsu. Võileivad kodu-
sest käsitööleivast (leiba on 
võimalik kaasa osta). Alates 
kella 13st laulab kitarri saa-
tel igal täistunnil Liisa.

19. Tiigi kohvik
Vabriku 6, väravad avame 
kell 10.59 ja sulgeme 15.58 
või siis kui toit täitsa otsas.
Imeline vaade Rakvere Rah-
vapargile. Tule ja naudi koos 
meiega! Kuulata saab elavat 
muusikat, koorilaulu (Sola-
re) ja pillimängu. Üllatused 
külalistele. Menüüs puhas 
maitse ja lihtsus. Pakume nii 
soolast kui ka magusat sööki 
ja jooki. 

20. Vanalinna kooli 
kohvik
Pikk 18
Heategevuslik kohvik ja 
kontsert (kontsert piletiga) 

25. Moe Õllevabrik OÜ
Turu plats 1,  avatud 12-18.
Moe Õllevabrik pakub Eesti 
käsitööõlut “Muddis”. Vali-
kus heledad ja tumedad õl-
led nii vaadis kui pudelis. 

26. Baltoscandali 
kohvik
Rakvere gümnaasiumi rin-
gil
Festivalile omaselt on meil 
väljas parim osa teistelt ko-
dukohvikutelt. Valiku teeb 
Baltoscandali kunstiline 
juht Priit Raud. 

27. Potisepa teemaja
Pikk 30, Athena kooli ees, 
vihmase ilma korral sees, 
uksed avame kell 12.
Pakume lisaks kunstiliselt 
hõrgule söögile ja joogile ka 
kunstilist mängu ning vaa-
temängu savi ja potiketra-
dega. Mängujuhid Eliko Ka-
jak (Athena kool), Kaisa Laas 
(Pika tn savistuudio). Olge 
valmis saviseks saama! 

28. Eedeni Aia Ilukohvik
Lai 11,  avatud 12-17.
Olla lihtsalt naine. Nautida 
hetke.
Pakume ilusaid ampse ilusa 
muusika saatel. Toidud ilu-
tegijate enda loomingust. 
Salongis samal ajal palju 
sooduspakkumisi!

29. Koogistuudio
Aia 54,  ootame teid 10-13.
Koogistuudio kolib päevaks 
Tartust Rakveresse, pakku-
des soolaseid ja magusaid 
pagari ja  kondiitritooteid. 
Valikus koogid, küpsised, 
quiche, ka gluteenitaluma-
tusega külalistele. Lisaks pa-
kutakse kohvi, teed ja 
muud.
 

päev 12. juunil

Rakvere linnapäevadel on igal aastal mõel-
dud ka lastele.
Enne veel kui algab etendus „Piip ja Tuut 
kontserdil“, toimub laste rongkäik ehk põn-
nide paraad koos klounipaariga Piip ja Tuut. 
Paraad algab keskväljakult reedel, 10. juunil 

kell 15.
Osalema on oodatud kõik lapsed.
Laupäeval on Rakvere kirikupargis avatud 
lastele mängu- ja hoiuala, suuremad leiavad 
vahvat tegevust tiigi ääres, kus toimuvad lõ-
busad ja vesised katsed.

Tänavused Rakvere linnapäevad tulevad nu-
tika käsitöö kesksed. 
Targas Majas toimub vastaval teemal konve-
rents. Pika tänava laadal saab tutvuda mitme 
põneva käsitöötehnikaga. Kunsti ja käsitööd 
saab nautida ka linna eri paigus avatud näi-
tustel.
1996. aasta juuni algul toimusid esimesed 
üle-eestilised käsitööpäevad Rakveres. Too-
kord ei julgenud keegi loota, et alguse saab 
nii pikaajaline ja tugev traditsioon. Kahe-
kümne aasta jooksul on käsitööpäevi korral-
datud iga-aastase kevadise sündmusena, 
mis tutvustavad lähemalt erinevate piirkon-
dade kultuuri ja käsitööd. Tänaseks on kogu 
Eestile ring peale tehtud ning juubelit tähis-
tavad käsitööpäevad toimuvad taas Rakveres 
10.-11. juunil, et alustada uut ringi.
Ajalise kattuvuse tõttu Rakvere linna päeva-
dega tekkis idee kaks sündmust ühendada ja 
sünnipäevi koos tähistada. 
Laupäevasel Pika tänava Kreisilaadal tutvus-
tavad kümme Eestimaa paikkonda erinevaid 
käsitöötehnikaid. Tartumaa näitab käsiku-
dumise masinat. Võrumaa õpetab kedervar-
rega ketramist ja kraasimist ning kasetohust 
kärbsepesa tegemist. Hiidlased viivad meid 
Hiiu pitsi ja pulmakinda valmistamise sala-

dustesse. Pärnumaa pakub puutööd ning 
ketramise, kraasimise ja roosimise nippe. 
Põlvamaa õpetab pudelivöö tegemist ning 
Valgamaa meistrid demonstreerivad erine-
vaid kudumistehnikaid. Järvamaa on luba-
nud laadale tuua alpakad, kelle imepehmest 
villast ja lõngast saab valmistada sooje too-
teid. Ida-Virumaalt saab õpetust viltimisteh-
nikas kuumaaluste valmistamiseks ja Lää-
ne-Virumaalt Jänedalt tutvustatakse niplis-
pitsi võtteid. Midagi põnevat on lubanud 
näidata ka Harjumaa meistrid. 
Linna sünnipäevanädalal on võimalus külas-
tada 12 kunsti- ja käsitöönäitust, kusjuures 
mõned näitused jäävad avatuks ka pikemalt. 
XXI üle-eestilised käsitööpäevad Rakveres 
toimuvad Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi 
eestvedamisel ning koostöös paljude toeta-
jate ja koostööpartneritega: Rakvere Linna-
valitsus, SA Virumaa Muuseumid, Loomin-
guline Selts Athena Maja, AQVA Spa Hotell, 
Art Cafe, Rohuaia kohvik, Lääne-Viru Kes-
kraamatukogu, Rakvere linna ja Lääne-Viru 
maakonna koolid, Tartu Kõrgem Kunstikool, 
Rakvere Ametikool, Rakvere Galerii, Rakvere 
Kultuurikeskus, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö 
Liit jt.

Kersti Loite
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BALTOSCANDALBALTOSCANDAL
6.–9. juuli 2016 RAKVERE

baltoscandal.ee

KINGI OMA NÄGU
Eesti Rahva Muuseumile!

Tule ja jäädvusta oma rõõm igaveseks hoiule meie andmekogusse!
Pilti teeme 11.06 kirikupargis.
Johannes Pääsukese kaamera paistab kaugele.

Kuna selle aasta lin-
napäevade üldtee-
maks on käsitöö, siis 
tänavustel ekskur-
sioonidel pöörame 
tähelepanu omaaeg-
setele puutööga seo-
tud meistrimeeste 
loovale pärandile 
linnapildis. 
Nimelt on tosinkon-
nal Rakvere majal 
üks õige erilise välja-
nägemisega uks. Sel-
liseid väikeste variat-
sioonidega, ennesõ-

jaaegset tüüpi lopsakalt profileeritud tahvel-
disega uksi ei leidu arhitektuuriajaloolase 
Mart Kalmu sõnul mitte kusagil mujal Eestis.

Rakverele ainuomaste ustega majadest, nen-
de kavandajatest, ehitajatest ja elanikest tu-
leb juttu kahel järjestikusel kuid erineval 
marsruudil kulgeval ekskursioonil.
Giid Kaja Visnapuu. 

Rakvere uks I
12. juunil kell 10-11.30
Algus endise turuhoone ukse ees.
Marsruut : Koidula - Kastani - Koidula - Va-
baduse- Nisu- Seminari tänav.

Rakvere uks II
12. juunil kell 12-13.30
Algus Pikk tn 2 ukse ees.
Marsruut: Tööstuse - Posti - Lai tänav- endi-
ne turuhoone.

Linnapäevad koos nutika käsitööga

Rakvere linnapäevadel leiavad ka lapsed tegevust

Rakvere uksed
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Korraldustoimkond
Kairit Pihlak, Rakvere abilinnapea
Laila Talunik, Rakvere teatri turundusjuht ja Kreisilaada projektijuht
Riina Männik, Rakvere Kultuurikeskuse nõukogu esimees ja kodukohvi-
kute päeva projektijuht
Krõõt Nõmmela Mehide, Rakvere Kultuurikeskuse direktor
Teet Suur, Rakvere linnakunstnik
Kersti Loite, Virumaa Kunsti ja Käsitöö Seltsi juhatuse esimees, konve-
rentsi “Nutikas käsitöö” projektijuht, üle-eestiliste käsitööpäevade kor-
raldaja
Jane Rätsep, Rakvere linna kultuuri- ja noorsootöö spetsialist

Reede, 10. juuni
11.00-16.30. Vabariiklike käsitööpäevade konverents “Nutikas käsitöö” Tar-
gas Majas.
15.00 Põnnide paraad klounipaari Piip ja Tuut saatel, kirikupargis jätkub 
lasteetendus “Piip ja Tuut kontserdil”. Kogunemine promenaadil.
19.00 Rakvere sünnipäeva pidu tantsuõhtuga kirikupargis.
18.00-23.00 Kirikute öö Rakvere kirikutes.

Laupäev, 11.juuni
11.00-17.00 Rakvere Pikk Kreisilaat
Eesti käsitööpäevad Rakveres: Eesti piirkondi tutvustavad väljapanekud Pikal 
tänaval, käsitöönäitused linna erinevates kohtades.
Korstnapühkijate ja päästjate rongkäik linnaorkestri saatel.
Veemürgel tiigi kaldal: veekatsed ja lõbusad vesised mängud, mudellaevade 
ja -lennukite ehitus ning mudellaevade laevatamine tiikidel.
Maleõppimise töötuba.
Laste ala: mängunurk ja lastehoid.

Kultuurilava kirikupargis
10.00 Hommikujooga koos Nom stuudio õpetaja Tiiu Heinsooga (kaasa võtta 
joogamatt).
11.00 Asahi koos õpetaja Rein Paluojaga.
11.45 Karakteri etüüd.
12.00 Emili ja Alex.
12.30 Pirueti iluvõimlejad.
13.00 Kaurikooli ballett.
13.30 Spordiklubi Kalev liikumisrühm Anneli Kalamäe juhendamisel.
14.00 Virumaa noorteorkester.
14.45 Karakteri etüüd.
15.00 Rakvere muusikakooli laulustuudio laululapsed Kelli Pärnaste juhen-
damisel.
15.45 Karakteri etüüd.
16.00 Paul Kerese aasta puhul elusmale! Kerese-Aljohhini malepartii etenda-
vad Rakvere linna noored näitlejad.
20.00 Esineb Birgit ja Bänd, keda soojendab Rajaotsa muusikakooli bänd.

Üritused üle linna
11.00-17.00 Sprite 3x3 Streetball Rakvere Open Põhjakeskuse parklas.
12.00 Orelipooltund kirikus (Mart Siimer ja Rolf Roosalu).
15.00 Rakvere Romuralli.
16.00 “Tantse inglise ballisaalidest varabarokist hilisbarokini” linnavalitsuse 
saalis Lai 20. Tantsivad Tartu Saltatriculi ja Rakvere Fioretto.
17.00 Kirikukontsert külaliskooriga. Lapua Toomkoguduse koor, ansambel 
“Sõbrad”, Viimsi segakoor.

Pühapäev, 12. juuni
Rakvere linna sünnipäeva pidamine kodudes ehk kodukohvikute päev.

Linnaekskursioonid „Rakvere uksed” Kaja Visnapuuga:
Rakvere uks I 
10.00-11.30, algus endise turuhoone ukse ees.
Marsruut: Koidula - Kastani - Koidula - Vabaduse- Nisu- Seminari.
Rakvere uks II
12.00-13.30, algus Pikk tn 2 ukse ees.
Marsruut: Tööstuse - Posti - Lai - endine turuhoone.

16.00 Heategevuslik kontsert Pikk 18 hoovis. Esinevad Marge Niller, Silver 
Sepp ja ansambel Kõrsikud. 

Rakvere Reaalgümnaasiumi 
ja Rakvere Põhikooli laste ja 
õpetajate koostöös kerkib 
Rakvere linnapäevadel kiriku 
parki vahva Meremaa-
ilm.

Meremaailmas tutvustatakse 
külastajatele kooliprogram-
mis õpetatavaid põnevaid 
merega seotud katseid ja te-
gevusi, kuid kavas on ka 
muud – mudellaevade ehitus 

ja sõidutamine tiigil jne. Me-
remaailm pakub huvitavat 
ajaveetmist nii suurtele kui 
väikestele east ja soost sõltu-
mata.

Veemaailm Rakvere kirikupargis
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

• Noor pere ostab 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel +372 5358 6061

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres või kuni 10 km kaugusel. 
Kiire pakkumine! Tel 5550 0588

• Ostan 1-2toalise korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 5844 7898

• Ostan 1- või 2toalise korteri Tapa 
linnas. Tel 5110 478

• Soovin osta remonti vajava maja 
Rakvere linnas. Tel 5514 547

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Ostan vana talukoha, soovitavalt 
koos metsamaaga. Tel 5558 3686

• Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 €. 
Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Korralik pere soovib üürida Kadrinas 
2-3toalise korteri pikemaks ajaks. 
Oodatud on kõik pakkumised! Telefon 
5679 2881

• Soovin üürida 2toalise keskküttega 
korteri Sõmerul. Samas otsin ka 
garaaži. Tel 5814 0356

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Vahetada kap.remonditud korter 
Rakvere kesklinnas remonti vajava 
maja või suurema korteri vastu. Tel 
5550 0588

• Vahetada kaks korterit kesklinnas 
keskmise maja vastu äärelinnas. Võib 
remonti vajada. Tel 5348 8161

• Müüa ahiküttega korter Rakv. (40 m2) 
või vahetada eraldi sissekäiguga korteri 
vastu Rakv. Võib vajada remonti. Tel 
5113 414

• Müüa korter (31 m2) Rakveres 
R ä g av e r e  t e e l .  L i s a i n f o  kv. e e 
ID:2742785. Tule vaata ja kauple! Tel 
5021 543

• Soovin müüa ahiküttega korteri 
Rakveres (vesi, kanal., aiapidamis 
võimalus). Tel 5614 2951

• Müüa korralik k.m. korter väga hea 
asukoht, kesklinn, 48 m2, toad eraldi, 
avar esik ja köök. Toimiv ühistu, 
parkimine maja hoovis, Tel 5821 3495

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Tuleviku tn 7. Remont lõpetamata. 
Tel 5552 5460

• Müüa Rakveres Lennuki 6 2toaline 
korter. Uued aknad, turvauks, san.
remont tehtud, rahulik ilus koht. Hind 
17 600 €. Tel 5551 8067

• Müüa Rakvere l innas otse 
omanikult 2toaline renoveeritud 
ahiküttega korter. Tel 5373 3385

• Müüa 2toaline korter Pajustis (50 m2, 
ahi + el.küte). Tel 5347 3267

• Müüa 2toaline renoveeritud korter 
(54,6 m2) Sõmeru vallas Uhtnas. II k., 
rõdu, panipaigad, õhksoojuspump. 
Samas juures ka lasteaed ja kool. 
Rakverega hea bussiühendus. Hind 8 
300 €. Tel 5391 4469

• Müüa 2toaline korter silikaatmajas 
Kundas Pargi tn 6-14. Renoveeritud, 
I korrus, 38,6 m2. Hind kokkuleppel. 
Otse omanikult. Vene keeles: 5609 
3246, eesti keeles: 5332 0991

•  Mü ü a  r e n o v e e r i t u d  a v a t u d 
planeeringuga 2toaline korter Tapal 
Hommiku pst. 2. Neljas korrus. Hind 14 
900 €. Võimalik ka üürida. Tel 5262 267

• Müüa Tapa kesklinnas remonti vajav 
2toaline korter, II korrus, Hind 7500 €, 
tingimisvõimalus. Tel 5697 5317

•Müüa Rakvere kesklinnas remonditud 
ja hubane 3toaline ahiküttega korter 
(I k., 46 m2). Olemas suur kelder ja 
puukuur, milles puud olemas. Tel 
5590 0853

• Müüa soodsalt Roelas Järve tn 
3toaline kõigi mugavustega korter. 
Tel 5295 808

• Müüa 3toaline korter Huljal. Tel 
5815 1192

• Müüa Haljalas 3toaline renoveeritud 
korter koos sisustusega. Hind 20 000 €. 
Tel 5906 6112

• Müüa 3toaline korter Tamsalus Ääsi 
tn 19. Hind kokkuleppel. Tel 5566 3712

• Müüa norm. korras  3toaline 
keskküttega korter Kundas. Hind 4000 
€. Tel 5615 9556

• Müüa kap.remonti vajav 3toaline 
korter Jänedal. Esimene korrus, aknad 
vahetatud. Hind 13 900 €. Tel 5262 267

• Müüa 3toaline korter Ulvis Rägavere 
vallas. 2 rõduga, heas korras. III korrus. 
Lisainfo 5157 386

• Müüa või vahetada Rakveres elamu 
II korrus (ahiküte, aiamaa). Tel 5358 
6829

• Müüa pool maja (75 m2) Rägavere 
teel. Saun, töötuba, garaaž, puukuur, 
aed 750 m2. Helista 5559 3019

•  Mü ü a  m a j a  k o o s  a i a m a a  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

VÕTAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

Turu plats 5, II korrus, Rakvere
322 3601

rakvere@uusmaa.ee

UUS MAA RAKVERE BÜROO

Margus Punane
Tegevjuht
Kutseline maakler
504 9998

Triinu Heinluht
Hindaja, Maakler
5391 0678

Taivi Kask
Kutseline maakler
5567 1233

Tõnu Kuhi
Kutseline hindaja
502 2114

Nele Aart
Kutseline maakler
5697 5217

SUURE KINNISTUGA TALUKOMPLES 
KADRINA VALLAS VAIATU KÜLAS

Kinnistu 9,8 ha, 3 tuba, 88 m², veranda, abihoone

55 000 € UUS!

Margus Punane, 504 9998

MÕNUS SUVEKODU 
VIHULA VALLAS EISMAL RANNA VKT

Kinnistu 1891 m², elamu 83,7 m², rõdu, saun, dush

39 900 € 

VANA VESKIGA KINNISTU 
VÄIKE-MAARJA VALLAS MÄÄRI KÜLAS

Kinnistu 13927 m², elamu 67,8 m², 3 tuba, saun

19 900 € UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

HUBANE PANIPAIKADEGA KORTER 
SÕMERU ALEVIKUS ASTRI 3

Korrus 1/3, 1 tuba, 42 m², rõdu

39 990 € UUS HIND!

MAJA JÕE KALDAL 
VIHULA VALLAS ADAKA KÜLAS

Kinnistu 1,5 ha, elamu 82 m², vesi sees
Margus Punane, 504 9998

ÕDUSA SISEHOOVIGA TALUKOMPLEKS  
VIRU-NIGULA V. PADA-ARUKÜLAS

Krunt 6200 m², elamu 138 m², 4 tuba, saun

18 000 € UUS!

JÕEÄÄRNE SUVEKODU VÕI ELAMU 
VINNI VALLAS VETIKU KÜLAS MURU vkt

Kinnistu 4300 m², maja 172 m², saun

HUBANE AHIKÜTTEGA KORTER
RAKVERE LINNAS VENE 4a

Korrus 2/2, 2 tuba, 31 m²

Margus Punane, 504 9998

Taivi Kask, 5567 1233

53 000 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 5217

12 900 € UUS HIND!

Nele Aart, 5697 4217

21 000 €  UUS!

Taivi Kask, 5567 1233

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

• Müüa maja Rakvere lähedal 
Pajustis. Suletud netopind 133,1 
m2, kinnistu pindala 3325 m2. Väga 
hea asukoht. Hind 62400 €. Tiia Leis 
5342 4091

•  M ü ü a  m a j a  V i r u - K a b a l a s 
(40201:001:0156, 2778 m2). Hind 3500 
€. Tel 5697 5217

• Müüa kivist majakarp Amblas. 
Krunt 1200 m2. Maja 157 m2, 2 korrust. 
Olemas hindamisakt hinnale 19 000 €, 
hind 19 000 €. Tel 5262 267

• Müüa elamumaa Rakvere kesklinnast 
4 km. Soodne asukoht. Tel 5805 0766

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

• Müüa elamumaa  (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- ja 
kanalisatsiooni ühendus. Elekter, 
ehitusprojekt olemas. Tel 5052 060

• Müüa elamukruntkrunt  maal 
(Rakverest 5 km). Tel 5113 414

• Müüa korralik kanaliga garaaž Herne 
tänaval, uus katus. Tel 5561 9853

24 000 €

Andrus, 527 1011

62 m², V k 33 000 €

Carmen, 5346 8877

48 m², I k

Andrus, 527 1011

66,5 m²78 000 € 330 m²

15 800 € 780 m²

29 000 €

30 800 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

28 200 €

80,7 m², II k

MÜÜA ELAMUMAA
LOHUSOO VALLAS.

• Kinnistu 7000 m², 2 kaevu
• Abihoone koos saunaga
• Vool 3x20A, privaatne asukoht

Andrus, 527 1011

MÜÜA KINNISTU
VILDE TN RAKVERES

• Kinnistu 723 m²
• Ehitusjärgus ärihoone
• Hea asukoht

12 000 €

Andrus, 527 1011

43 200 €

Carmen, 5346 8877

77,7 m²

69 000 €

Carmen, 5346 8877

128 m²

Carmen, 5346 8877

120 000 €

47,1 m², I k

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

• 2 magamistuba eraldi
• Päikse poole avatud köök-elutuba
• WC ja vannituba koos

MÜÜA MAJA
KARULA KÜLA VIHULA V.

• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

Andrus, 527 1011

116 m²
MÜÜA MAJA

SAE KÜLA RÄGAVERE V.
• Kinnistu 7500 m², abihooned 71 m²
• Looduslikult väga ilus koht
• Kaugus Rakverest ainult 21 km

88 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 KAEVU TN RAKVERES

• Renoveeritud korter, toad eraldi
• Läbi maja planeering
• Elektrikerisega saun

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LEMBITU TN RAKVERES

• Osaliselt renoveeritud
• Hea planeering, suur keldriboks
• Väga hea asukoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VENE TN RAKVERES

• Rõdu, kõrgtasemel siseviimistlus
• Naturaalsed materjalid
• F.Adoffi   projekt

MÜÜA 4-TOALINE KORTER
KUNGLA TN RAKVERES

• Aknad vahetatud
• Läbi maja planeering, rõdu
• Hea asukoht

ERIHIND 
JAANIPÄEVANI!

MÜÜA PALKMAJA 
EISMA VIHULA VALLAS

• Kinnistu 1747 m², kõrghaljastus
• Maitsekas siseviimistlus
• Saun, suur terrass

MÜÜA MAAKODU
 KOOLIMAJA VÄIKE-MAARJA V.
• Kinnistu 2,5 ha, 3 tuba
• Kelder, välikamin, kõrvalhoone
• Vesi ja kanalisatsioon

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KIIGE TN VINNIS

• Rõdu, parkimine
• Väga hea asukoht
• Avatud köök ja elutuba

33 000 €



• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395

• Ostan auto, ei pea olema üv. Hind 
kuni 500 €. Tel 5809 6086
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• Üürile anda eramajas tuba ühele. 
Hind 120 €. Tel 5662 1987

• Üürile anda kesklinna 1toaline k.m. 
korter. 34 m2, II korrus. Üür180 €. Tel 
5029 052 

• Anda üürile pikemaks ajaks 1toaline 
k.mug. möbleeritud korter Rakveres 
(külmik, pesumasin). Üür 140 € + 
kom.maksud. Tagatisraha nõue. Tel 
5884 1567

• Anda üürile või müüa 1- ja 2toaline 
korter Sõmerul. Tel 5137 604

• Üürile anda Rakveres Pikk tn 66 
kõigi mugavustega 2toaline (44,2 
m2) ja 1toaline (19,5 m2) korter. 
Info tööpäevadel tel 5852 9942

• Anda üürile või müüa 2toaline kõigi 
mug. korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5558 7544

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Anda soodsalt üürile remonti vajav 
2toaline korter Tapa linnas. Tel 5110 
478

• Anda üürile heas korras 2toaline 
korter Tapa linnas, üür 150 €/kuu. 
Tel 5110 478

• Anda üürile mugavustega 3- ja 4toa-
line korter Imastus, osaliselt möblee-
ritud. Tel 5196 4657

• Anda üürile 3toaline korter Kundas. 
Tel 5667 0309

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

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

• www.toonklaas.ee

• Akud murutraktorile, rollerile, 
mootorratastele, ATV-le. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Müüa plastikpaat (uppumatu 3,5m 
lameda põhjaga, mootori võimalus). 
Tel 5661 4671

• Müüa BMW 1996. a tumepunane. 
Kindlustus ja ülevaatus okt. Heas 
korras. Tel 5667 0309

• Müüa BMW 316 96. a töökorras. 
Ülevaatus puudub. Hind 300 €. Tel 
5385 9150

• Müüa heas korras sõiduauto Hyundai 
Sonata, väljalase 2008. a. Auto ostetud 
Eestist uuena, läbi-sõit 90 000 km. 
Keskmine kütusekulu 8l/100km. Hind 
4 200 €. Rohkem infot telefonil 556 
60225

• Müüa Land Rover Freelander 1,8 B, 
man., norm korras. Tel 5113 414

• Müüa Seat Cordoba 2004. a1,9 47 kW 
SDI diisel t.roheline. Ökonoomne (4,1-
6,4 liitrit 100 km). Mootori eelsoojendi 
Defa, konks. Läbisõit 192 407 km. 
Ees uued tuled, katalüsaator, pidurid 
kor-rastatud, piduri- ja mootoriõli 
vahetatud. Heas korras. Hind 2700 €. 
Tel 5152 665

• Müüa sõiduauto Seat Leon 2006. a 1,9 
77 kW manuaal, diisel, tumepunane, ls 
167 000 km, Eestist ostetud. Hind 4150 
€. Tel 5178 181

• Müüa tumesinine Suzuki Baleno 1,6 
73 kW 02.1996. a bensiin, ls 182 407, 
talve + suverehvid, konks. Seisukord 
hea. Ülevaatus + kindlustus. Hind 430 
€. Tel 5152 665

• Müüa Škoda Fabia 2010. a 1,2 51 
kW hõbedane, universaal, bensiin, 
manuaal. Hind 4900 €. Tel 5264 108

• Müüa Toyota Yaris 1,4D v.a 
11.2010. a. Auto väga heas korras, 
paljude lisadega ja hooldatud 
ainult esinduses. Tel 5664 8318

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

• Soovin üürida 1-2toalise kõigi 
mugavustega korteri Rakveres kuni 
200 € + kom.maksud. Tel 5823 1496, 
5450 6303, õhtuti

• Müüa soodsalt sõiduautosid. Tel 
5558 5956

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. a 
varuosasid. Tel 5646 6933

• Müüa Lada 1011 2004. a varuosadena. 
Tel 5555 3533

• Müüa uued autorehvid velgedel 
(175/65R14). Hind 20 €/tk. Tel 5660 
3408

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

GENERAATORITE 
JA STARTERITE 

REMONT 

Info 5255 126

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683AUTO- JA MAJAKLAASIDE 

KILETAMINE TOON- JA 
TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 
JA PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89
ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94
BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut      86
BMW E34      520i/518i          94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe          92-95
BMW E38         4,0i aut.              95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46  car/coupe   1,9i/2,0T         -05

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD              -97
CITROEN XSARA 5ust  1,4               -02
CITROEN C2                               1,0i                             06
CITROEN C3                         03
CITROEN C5               2,0HDI                -04
UUS! CITROEN JUMPER       1,9TD                        98

UUS! DACIA LOGAN              1,4i                            06
DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ         0,8i                99
FIAT TIPO              1,7D              88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD              02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO               93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      -03
FORD ESCORT /ORION       91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                  87-98
FORD FIESTA                    84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i                -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i             00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3       93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA                -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut         99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                 97
LADA  110/111                 01
LEXUS LS400            4,0i           97
MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                   -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed           2,0                    02
MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                      -00
MITSUBISHI PAJERO                              -97
MITSUBISHI GALANT                                      -00
MITSUBISHI LANCER sed/car               85-00
MITSUBISHI COLT                          88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                            -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i        95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                      99
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i         86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i             02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                  92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                      09
OPEL SINTRA             2,2i                 99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                             2,0 TD                        99
UUS! OPEL MERIVA            1,6 i                        05 
PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER         2,5TD                 99
PEUGEOT 206 3ust  1,1              99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi               05
PEUGEOT 107 5 ust        1,0i                      06
PEUGEOT PARTNER            1,9D                -04
PORSCHE 924            2,0        82/85
RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0          85-98
RENAULT SAFRANE             2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04
ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00
SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car               2,0i/aut            99
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                           06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO                     91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO Classic         1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                         92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6         98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi          99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                    06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Puksiirabi. Veoteenused. Autoabi. 
Tel 52 06 306, www.puksiir.eu

• Veoautode varuosad ja remont
• Müüme erinevaid furgoone
• Rehvitööd sõidu- ja veoautodele

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid
Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

• Transporditeenus kaubikuga. Hin-
nad soodsad! Tel: 553 5938

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

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

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkuleppel. 
Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45*9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616

• Veoteenus  nädalavahetustel 
väikekalluriga (kandevõime 1,5 
tonni või 4 ruumi küttepuid). Tel 
5691 5810

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee
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Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel 
5830 7593

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus  (sise- ja välistrassid), 
septikute ja mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd.  Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

• Toru, keskküte, san.tehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

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

•  E h i t u s - r e m o n d i t ö ö d  n i i 
eramutes kui korterites. Vannitoad, 
siseviimistlus, voodrivahetus, 
terrasside ehitus ja san.tehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Tel 5373 
3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja  ho oldust.  Tel :  558  6786, 
kyttesalong@gmail.com

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, müürid. Tel 5552 
8487, Vaiko

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

• Korstnapühkimise teenus ja um-
mistuste likvideerimine. Tel 5552 
8487, Vaiko

* 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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

Hind kokkuleppel. Helista ja 
küsi infot tel. 5811 7740 (eesti) 

ja 5348 5514 (vene)

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Veo- ja tõsteteenus (kasti mõõdud 
6,2x2,5, tõstejõud 2,5 tonni).

•  Te ostame fekaaliv e ote enust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 9930

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

P k l ilif k i

www.prtgrupp.ee

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepa teenu-
sed. Tel 5221 165

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  Va l m i s t a n  j a  p a i g a l d a n 
vihmaveesüsteeme. Renn ilma 
liitekohtadeta. Tel 5664 3436

• Ehitus- ja remonttööd. Majade, 
korterite, kuuride, terrasside, saunade 
ehitus, siseviimistlus. Tel 5045 560

• Teen plaatimistöid (vannitoad, 
köögid jne). Paigaldan kõnniteid 
ja muud õues ja aias (krohvin, laon 
müüre, lihtsamad aiad ja väravad jne). 
Tel 5606 9271

• Müün ja paigaldan aknaid ning uksi 
soodsalt. Tel 56 630 670

• Paigaldame aknaid ja uksi. 
Teeme ka akende ja uste remonti, 
h o o l d u s t ,  r e g u l e e r i m i s t  j a 
paketivahetust. Tel 5307 8178

•  P u i d u s t  a k e n d e ,  u s t e  j a 
fassaadide värvimine. Tel 5116 641

• Valmistan uksi, aknaid, söögilaudu, 
pinke teile sobivates mõõtudes. Tel 
5349 6065

• Lammutusteenus. Kolimisteenus. 
Veoteenus. Tel 5646 7038

• Pakume niiskuse ja hall ituse 
vältimiseks teemantpuurimist koos 
värskeõhuklappide paigaldusega. 
Teenuseid on võimalik tellida ka eraldi. 
Kontakt: info@kckteemant.eu; telefon 
5174 192

• Sooda- ja klaasipurupritsiteenus 
(puidu, metalli,  alumiiniumi 
puhastamine). Tel 5373 3408

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
l i u g v ä r av a t e l e .  Tõ s t u ks e d , 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Võrk- ja puitaedade ehitus. Soodsa 
hinnaga loomavõrgust piirded. 
Tehtud töödele arve ja garantii. www.
kodupuit.ee Tel 58 889 999



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

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. Tel 
5535 885

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. Tel 
509 7850
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on avatud 
28. aprillist 2016 

nüüd NIINE KESKUSES

 
Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletudP suletud

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

Pakun niitmisteenust Pakun niitmisteenust 
raiderigaraideriga

5667432656674326

MURUNIITMINEMURUNIITMINE

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

Rennlux OÜ
www.rennlux.eu
info@rennlux.eu

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

•  Ha u a p l a a t i d e  j a  – k i v i d e 
puhastamine, haudade hooldus 
ja renoveerimine. Tel 5373 3408

• Tänava ja äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigaldus 
ja automaatika; haljastustööd; 
ehitustö ö d .  Tehtud töödele 
garantii. kiviaed.ee, 5394 6666

• Teostame soodsate hindadega 
t ä n a v a -  j a  ä ä r e k i v i d e 
p a i g a l d u s t ;  k i v i p l a t s i d 
e r a m a j a d e l e ;  t ä n a v a k i v i s t 
pandused; kõnniteede ehitust; 
mururajamist; üldehitustöid. Tel 
5673 4632

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 5150 342

• Saen ja lõhun küttepuid. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5343 6875

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Muruniitmine. Küsi lisa tel 5695 4670

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

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

• Arvutite soodne hooldus, veebileh-
tede loomine. Tel 555 268 97

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

•  T V-  ja  s a t . s e a d m e t e  m ü ü k , 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

•  Pehme mö öbli  remont.  Veo 
võimalus. Tel 3227 822, 5061 547

• Klassikaline massaaž 20 min 5 €, 
kupud 3 €. Tel 5567 7800

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

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

• Soodsalt müüa kodu- ja tööstuso-
verlok (220V) jt masinaid. Tarvikud. 
Info 24/7 tel 5588 429, 32 45 085

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaata aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss) ,  s ektsio onmo o dulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte ja 
täiskasvanute), puidust lamamistool, 
plastikust terrassitoolid.  Tel 5104 147

•  Müüa pal ju  kor ral ikke  süle- 
j a  l a u a a r v u t e i d .  G a r a n t i i  j a 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa soodsalt tigudiivan + 2 
tugitooli. Tel 5175 844

• Müüa Vene jalgratas Turist. Tel 
5833 0153

• Müüa korralik ja väga kerge jooksuga 
Soome sõjaväe jalgratas (paksud 
kummid, 2 pakiraami), vähe kasutatud 
Tšehhi naistejalgratas Madisson 
(28tollised kummid, 18 käiku). Tel 
5174 186

• Müüa uus Pioneer pliit. Tel 5558 
3686

KODU
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MÖÖBLIKAUPLUSES
Rakveres Tallinna tänav 49 

on nüüd kasutatud 
diivanid hästi 

odavad ja uutel 
nurgadiivanitel saab 

valida oma värvi. 
Palju uusi puidust 
kummuteid, kappe 

ja voodeid, valik 
antiikset mööblit, 
kasut. külmikud ja 

pliidid.

Tule juba täna!

Oleme avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

Info 5069 814

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

Lõhkumisjõud Lõhkumisjõud 
6,5 TONNI!6,5 TONNI! 

UUS!UUS!

Küsi ka teisi masinaid!Küsi ka teisi masinaid!
Tel. 507 4407

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

MÜÜB 
LIIVA
KRUUSA
TEEKATTE SEGU
PURUKRUUSA (0-32 mm)

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan majapidamis es olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
m ö ö b e l ,  n õ u d ,  m ä n g u a s j a d , 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi, 
sepaalasi. Tel 5558 3686

• Ostan süle- ja lauaarvuteid. Võivad 
vajada remonti. Tel 56 454 853

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
ümmarguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kee ja suuremaid 
merevaigu tükke, maksan kuni 600 € 
kohe kätte. Tel 5871 0351

• Müüa 3m küttepuud leppa. Tel 
5567 5755

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

• Müüme Haljalas  küttepuid. 
Lehtpuu, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 5051 528

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5199 4895

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Hind 
al. 30 €/rm. Koos kohaletoomisega. 
Pikkused al 25 – 60cm. Tel 5045 632

• Lõhutud küttepuude müük. Hind 30 
€ ruumimeeter koos kohaletoomisega. 
Pikkused 35-50mm. Tel +372 503 0311

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615 2941

• Müüa soodsalt lõhutud küttepuid. 
Tel 5554 6093

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

• Armesser OÜ müüb kuivi ja värskeid 
küttepuid (kask, sang-  ja valge lepp) 
koos transpordiga. Võimalus osta 
kuivi kütteklotse 60L võrkkottides 
ja 3m küttematerjali. Järelmaksu ja 
kuludokumendi võimalus. Tel 5122 025

• Müüa küttepuid (sanglepp) mõõdus 
30-35 cm. Hind 32 € koos kojuveoga. 
Tel 5580 588

• OÜ PÕMM müüb 3m ja lõhutud 
odavaid küttepuud. Tel 5646 0921

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. Tel 
5043 326

KÜTTEPUUD

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Info 5547 194

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

LOOMAD

• Kü t i  S a e v e s k i s  s a e m a t e r j a l , 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus  al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa saunaahi (sügavus 50cm, 
laius 40 cm, kõrgus 70 cm, toru Ø 
12,7 cm). Ahi on uus. Tel 5904 0151

• Müüa soodsamalt PVC kattega 
aiavõrku (kõrgusega 1,2 m, läbimõõt 
2,2 mm, silm 100x100 mm, 20 jm rullis, 
4 tk). Samas müüa katuse aluskate 
(laius 1,5 jm, rullil 75 m2, 2 tk). Info 
tel 5175 977

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda ja 
servamata lauda. Pikkused 3,0 - 6 m. 
Voodrilaudade tööstuslik värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

• Müüa pruss (5x10), pliidiraud. 
55947776

• Vajan abi ja nõu kehvasti paigal-
datud katuseakende paigaldamise 
puhul. Tel 5677 9340

EHITUS

• Ostan Veneaegseid laepaneele 3-5m 
paksusega 15 cm. Tel 5039 650

• Müüa kartuliseeme „Laura“ 0.20 €/
kg, nisu 0,15 €/kg ja nisujahu 0,20 €/
kg. Tel 5200 783

• Amplitaimed ja teised suvelilled 
Annemäe aiandist. Asume Rakvere 
vallas Taaravainu külas Annemäe teel. 
E-R 8-16. Tel 5069 685, 5648 7435

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
k v a l i t e e t s e t  u m b r o h u v a b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

• Pakun tasuta värsket loomasõnnikut 
(otse hoonest). Tapalt 20 km, Kadrinast 
10 km. Tel  5196 4657

• Müüa sõelutud mulda.  Tel 
5270059

• Müüa T16 esiraam (uus), kardaan 
6 nuuti (uus). Samas ostan silindri 
(Ø60-65mm, pikkus 1,20-1,40). Helista 
5698 3479

PÕLLUMAJANDUS

• Vajad peolauda või muul moel 
toitlustamist, siis helista kokale 
tel 5550 5817. Samas anda rendile 
peotelgid 5x10 ja 5x8 m. Tel 5829 
8297

TEATED

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

• Müüa lõõtspill Karmoška. Tel 5302 
0065

•  M ü ü a  l a s t e t o a m ö ö b e l , 
h e a s  k o r r a s .  H i n d  1 8 0  € . 
Transpordivõimalus. Täpsem info 
Kuldses Börsis (ID: 79725777), tel 
5566 8377

• Müüa lasteratas TREK. Tugev 
raam, 24”rattad, head pidurid, 21 
käiku, tagumisel käiguvahetajal 
lisakaitse, seisutugi. Sobib poistele 
ja tüdrukutele vanuses 6-9 aastat. 
Väga vastupidav.  Hind 165 €. Tel 
5661 8765

• Müüa televiisor Beko (hind 20 €) ja 
vahvlimasin. Tel 5646 9956

• Müüa 2 kingsepa lappmasinat 
Singer 29K51, 29K58 ja pealsemasin 
Singer 18-3, tööstuslik õmblusmasin 
Altin el.mootoriga. Tel 5174 186

• Müüa aiatelk Legend (3x4 m). Hind 
kokkuleppel. Tel 5391 1667

Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

KES ON ANONÜÜMSED 
ALKOHOOLIKUD (AA)?

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

et saada ise jagu oma 
probleemidest ja aidata ka 

teistel alkoholismist paraneda.
*Ainus nõue AA-sse 

kuulumiseks on soov 
joomine lõpetada.

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

usuühingu ega usundiga, 
ei poliitika ega ühegi 

organisatsiooniga.
*AA ei sekku 

ühiskondlikku ellu.
Meie peamine eesmärk on 

püsida kaine ja aidata ka 
teistel alkohoolikutel 

joomine lõpetada.
Kui sul on alkoholiprobleem 

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

koos lahenduse. 
AA rühmad käivad koos 

Rakveres Pikk tn 19 
(sissepääs hoovi poolt) 

laup. kell 18.00

• Müüa ratastraktor PT20 (töökorras). 
Hind kokkuleppel. Tel 5665 7343

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358 
6829

•  M ü ü a  a l u s t a v a l e 
h a r r a s t u s m e s i n i k u l e  t ä i e l i k 
algvarustus. Tel 5398 2858

• Müüa sikk, talled. Tel 5543 596

• Täissööt kanadele, tibudele, 
lakukivid, mineraalid veistele ja 
hobustele, koeratoit, kassitoit, 
kassiliivad.  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 5260 545

• Müüa soodsa hinnaga  sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 53 54 
3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohale toomisega. Info tel. 
51 962 628 või 53 517 414

• Otsin teenuse osutajat pakiheina 
tegemiseks.  Heinamaad asuvad 
Kadrina vallas. Lisainfo telefonil 50 
82 846
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OSTAME valikuliselt ka Nõuko-
gudeaegseid esemeid: 

mänguasjad, automudelid, 
vahvliküpsetajad, lauanõud, 
klaasist suveniirsead, portsela-
nist kujud, raadiod, Vana-Too-
mase lambid, nääriehted, 
fotoaparaadid-objektiivid, 
märgid-ordenid, ehted, kunst, 
propaganda, vormimütsid, 
militaarkraam, teeklaasialu-
sed jpm. 

Raha kohe. Kojukutsed. 

Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. 

Hansa Antiik, Pikk tn 7, Rakvere.

 Tel 32 405 42, 5282 330

AINUS ANTIIGIKAUPLUS 
VIRUMAAL!

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

www.kuulutaja.ee

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

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

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

VANAVARA

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA-
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

MUUD

METS

AS Lemeks Viru
Tel 506 5690
Ahto.Kruusimaa@lemeks.ee

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID, 
KASVAVAT METSA  
JA METSAMATERJALI.

TUTVUS

• Mees soovib tutvuda väikese 
saledama naisega vanuses 48-53 a. 
Tel 5351 8901

• 60dates aastates mees  otsib 
kaaslast. Tel 5639 6056

• Müüa Saksa suhkruvatiaparaat. 
Võimsus: 2500 W. Kaasas pann, 
spetsiaalne võrk koos klambritega. 
Tel 5052 060

• Müüa paksushöövel (mootor 5 kW, 
võimalus kasut. freesi või ka saagi). 
Samas müüa seoses majapi-damise 
likvideerimisega igasugu muud kaupa. 
Tel 5398 2858

• Müüa traatkeevitus (1-faasiline, 
ideaalses korras). Tel 5398 2858

• Ära anda kokkuleppehinnaga 
vanarauda. Tel 5398 2858

• Viin Rakveres ära nõuk.aegsed 
kasutamiskõlbulikud eterniitplaadid 
(68x120 cm). Tel 5614 2951

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Ostan kaubaaluseid 
“EUR”, “FIN” ja 
märgistamata. 
Tel 5567 5755
Ost ka õhtuti ja 

nädalavahetustel.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Vaikus ja rahu on Sinuga, 
mälestused jäävad meiega.

Mälestame toredat onu 

ALEKSANDER PIKKIT 

Südamlik kaastunne lähedastele. 
Vennatütred

Avaldame kaastunnet omastele 
JAAK PRINTO 

kaotuse puhul. 
Sõbrad

Südamlik kaastunne 
Eerika Puusepale 

venna 
kaotuse puhul. 

Töökaaslased OG Elektra 
Tootmine kulinaaria tsehhist

Seisuga 2. juuni 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,30

Värske kartul kg 2,00 3,00

Roheline sibul kg 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 5,00

Salat kg 4,00

Suvikõrvits kg 2,50

Salatikurk kg 2,00 2,50

K u r k ,  v ä i k e 
(Poola)

kg 1,80 Eesti 3,50

Tomat (Poola) kg 2,00 3,00

Tomat (Eesti) kg 4,50 5,00

Värske küüslauk tk 1,00 1,50

Värske hapukurk kg 5,00 6,00

Värske kapsas kg 1,00

Rabarber kg 2,00

Aprikoosid kg 4,00

Maasikad 
(Kreeka, Hisp.)

kg 3,00 Eesti 16,00

Kultuurmustikad kg 15,00

Murelid (Hisp.) kg 6,50 8,00

Arbuus kg 2,00

Tippsibul kg 2,80

Kreeka pähklid kg 3,90

Maapähklid kg 4,90

Sarapuu pähklid kg 4,90

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, L 
9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

*hea valik püsikuid eriti soodsa 
hinnaga

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimed

*lilleamplid

*avatud maasika- ja köögiviljaletid

* tööstuskaup

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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Vinni-Pajusti gümnaasiumis 
tegutseva Vinni Roboringi 
võistkond Vinni Beoeeslid tõi 
Helsingis toimunud First Le-
go League (FLL) robootika-
võistluselt projektivõidu kari-
ka.
Soome esimesel FLL-i võist-
lusel osalemiseks tehti Vinni 
Roboringi juhendajale Mai 
Pitsnerile ettepanek juba 
märtsikuus toimunud Eesti 
FLL-i finaali ajal. Kuna 
Beoeeslid on sel hooajal nii 
FLL-il kui teistel võistlustel 
hästi esinenud, võeti vastu ot-
sus noorrobootikuid premee-
rida ning neile esimene välis-
võistluse kogemus pakkuda.
Soome sõitnud võistkonda 
kuulusid Vinni-Pajusti Güm-
naasiumi 3.-4. klassi õpilased 
Roberta Jürna, Marten Pits-
ner, Kristjan Pobbul, Caspar 
Kõrts ja Kaspar Merivald.
Meie tiim alustas reisi 19. 
mail. Helsingisse jõudnud, 
sõideti Kaabelitehasesse, kus 
hiiglaslik MilleniumX Inno-
kas robotite võistlus toimus.
Esimesel päeval oli meeskon-
na ülesandeks boksiala sea-
distamine ja kaunistamine. 
Beoeeslitel oli kaasas mitu 
omatehtud plakatit ning vär-
vilistest paberitest meisterda-
tud puu koos mesitaru ja me-
silastega. Lisaks seadsid Vinni 
Puhhi sõbrad lauale saia ja 
mett.
Ürituse ametlik avamine toi-
mus 20. mail. Võistlused toi-
musid nii joonejärgimises, 

Meie robootikud võidutsesid Soomes

sumos, tantsus kui ka muudel 
aladel, k.a First Lego League 
võistlusel.FLL-i võistluse ro-
botimängus peab program-
meeritud robot 2,5 minuti 
jooksul võimalikult palju mis-
sioone lahendama. Kokku oli 
Soomes kahe päeva jooksul 
kolm vooru, kus paremusjär-
jestuse loomiseks võeti arves-
se parim tulemus.
Teine oluline osa FLL-i võist-
lusel on roboti disain, sellega 
seoses ka 15minutiline jutu-
ajamine kohtunikuga. Uuri-
takse nii roboti ehitamise, 
programmeerimise kui ka 
strateegia kohta ning õpila-
sed peavad kokkuvõtlikult ja 
põhjalikult lahti rääkima 

kuude pikkuse töö tulemu-
sed. Noortele robootikutele 
oli see osa paras pähkel, eriti 
keeruliseks tegi hindamise 
keelebarjäär.
Pabistama hakkasid noored 
aga siis, kui oli aeg projekti ja 
põhiväärtuste hindamisele 
minna. Esitlus toimub kinnis-
te uste taga hindamispaneeli 
ees. Selles osas tuleb esitleda 
projekti, lisaks koostavad õpi-
lased põhiväärtuste etteaste, 
kohtunikud küsivad küsimusi 
ning lahendada tuleb mees-
konnaülesanne.
Eelmise aasta FLL-i lõppedes 
oli Vinni võistkonna suurim 
mure, et nende esitlus oli ol-
nud nõrk. Sel aastal võeti pro-

jekti väga tõsiselt. Paranesid 
nii uurimistöö, ettevalmistus 
kui esitlus. Lapsed kirjutasid 
ise luuletusi, tegid näidendi 
ning õmblesid isegi toimiva 
prototüübi oma projekti 
jaoks.
Nende suurt tööd hinnati ko-
gu hooaja vältel. Jaanuari 
poolfinaalis võideti Hindajate 
karikas, finaalis projekti esit-
luse I koha karikas ning tä-
piks i-le võideti Soomes pro-
jekti I koha karikas - viimane 
on veidi üle kahe aasta tegut-
senud roboringi karikate riiu-
lil juba kaheteistkümnes.

Tekst ja foto: 
Vinni Robotika Klubi

Korstnapühkijad 
kogunevad Rakveres
MTÜ Eesti Korstnapühkijate Koda korraldab Rakvere linna-
päevade raames ürituse „Turvaliseks igaühe kaasabil“.
Eesmärgiks on jõuda võimalikult paljudeni oma sõnumiga – 
tuleõnnetuste ennetamine ja seeläbi tulesurmade vähene-
mine. Selleks ootame omavalitsuste esindajad 10. juunil toi-
muvale ümarlauale.
11. juunil algusega kell 11 toimub korstnapühkijate paraad, 
mida saadab Linnaorkester. Paraad algab Tallinna tänavalt 
ja kulgeb mööda Pikka tänavat.
Peale paraadi saab linnarahvas korstnapühkijatega suhelda 
Pikal tänaval Päästeameti telgis, kus on kohal ka pääs-
teametnik ja pottsepakutset omav isik.
Kui juhtud linnas juhuslikult korstnapühkijat nägema, astu 
julgelt ligi, et salasoovi täitumiseks õnnenööpi keerata või 
lihtsalt nõu küsida.

Kuldpulmapaare 
oodatakse austamispäevale
Lääne-Viru maavalitsus koostöös EELK Rakvere Kolmainu 
koguduse ja Rakvere Karmeli kogudusega korraldab 9. sep-
tembril austamisürituse kuldpulmapaaridele ja kutsub üles 
teavitama inimestest, kel on täitunud või täitumas tänavu 
50 abieluaastat.
Samuti on oodatud austamisüritusele need, kel tänavu on 
täitunud 5aastase sammuga kuldpulmadele järgnevad pul-
ma-aastapäevad.
„Neid inimesi, kes on suutnud hoolivust ja armastust seda-
võrd väärika aja jooksul üleval hoida, tuleb kindlasti tun-
nustada. Neid väärikaid üles seades saab maakond ja kogu-
kond näidata, et hoolib neist ja hindab neid väärtusi, mida 
nemad aastakümnete jooksul on kandnud ja edasi and-
nud,“ selgitas Lääne-Viru maavanem Marko Torm.
Oma osalemissoovi saab kuni 5. augustini edastada maava-
litsusele telefonil 325 8001 või e-posti teel info@laane-viru.
maavalitsus.ee. Tunnustamine leiab aset 9. septembril kell 
14. Rakvere Kolmainu kirikus.
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Eesti veoautokrossi tä-
navuste meistrivõistlus-
te esimese etapi korral-
dajad Tapal vaatavad 
taevasse ning kurvasta-
vad ja rõõmustavad kor-
raga. Lõõskav päike 
teeb pealtvaatajate elu 
mõnusaks, kuid samas 
nõuab korraldajailt lisa-
tööd raja kastmisel ning 
võistlejad peavad kihu-
tama üsna karm-palava-
tes autodes.

Aivar Ojaperv

Aga miski pole ületamatult 
raske ning Tapa autokross 
laupäeval, 4. juunil toimub 
päevakorrakohaselt. Ajavõtu-
ga kvalifikatsioonisõidud al-
gavad Karja tänava lõpus asu-
val krossirajal kell 12 ning 
ühisstartidega poolfinaalid 
kella 14st.

Bagimehed hoiavad 
läänevirulaste lippu
Tänavu on kuidagi nii juhtu-
nud, et kabiiniautodel (GAZ 
51/52 ja GAZ 53) ei tule starti 

Tapa autokrossirada 
valmistub hooaja avavõistluseks

Ero Sibul (esiplaanil) ja tänavu rajale naasev Mait Mäesaar Tapa krossil üheksa aastat tagasi. 
Foto: Peeter Lumiste

vist ühtegi läänevirulast. Küll 
aga ollakse esindatud GAZ 53 
mootoriga veobagidel. 
Eelülesandmise põhjal lükka-
vad oma monstrumid stardi-
joonele Tapa mehed Margus 
Erin (mullu EMV hõbe) ja Ke-
vin Kork, kes esindab krossi-
sõitjate nooremat põlvkonda. 
Stardis on ka Margo Püks Väi-
ke-Maarjast.
Pooleldi läänevirulane on ka 
mullune EMV pronksimees 

Eino Tänavots, kuid nende ri-
dade kirjutamise ajaks pol-
nud veel teada, kas ta oma 
uue bagi jõuab Tapa etapiks 
võistluskorda või mitte.
Konkurents veobagide klassis 
tõotab tihe tulla, sest oma 
osavõtust on teatanud ka lät-
lased. Kahjuks ei saa aga star-
tida nende tuntuim ja kuul-
saim mees Janis Kozlovskis, 
kes tegi möödunud nädalava-
hetusel oma riigi meistrisar-

jas sõiduautokrossis võistel-
des ränga avarii ja sattus see-
tõttu korraks ka kiirabiautos-
se. Mehe tervisega olevat siis-
ki kõik korras, kuid arstide 
soovitusel peab ta autokrossi-
ga natukene vahet pidama.

Vanad meistrid tagasi 
rajal
Kuigi läänevirulasi, nagu mai-
nitud, kabiiniautodes Tapal 
startimas pole, on fännidel 

eriline põhjus oodata GAZ 53 
klassi starte. Nimelt: rajale on 
tagasi tulemas mitu eelmiste 
aastate meistrit, kes vahepeal 
pika pausi pidasid.
Mullu ebaõnnestunud, kuid 
tunamullu meistriks tulnud 
Mikk Mäesaarel ei saa tänavu 
kerge olema, sest üle mitme 
aasta on tagasi rajal tema va-
nem vennas Mait, kel auhin-
nakogus igat karva medaleid. 
Samuti kavatseb come-backi 
teha Vaiko Samm, kel samuti 
varasemast meistritiitel au-
hinnakapis. Ja mine tea, ehk 
tuleb ka sel hooajal oma mul-
lust tiitlit kaitsma Sigmar 
Tammemägi, kuigi neljapäe-
va lõunaks polnud ta oma 
osavõtusoovi veel kinnita-
nud.
Kõik nimetatud on Võrumaa 
krossisõitjad ja neile tuleb li-
sada ka Erko Sibul, kes on ala-
ti kiiret sõitu teinud. Tapal lu-
bab mullune kolmas krossi-
mees kohal olla nagu ka hõ-
bemedali pälvinud viljandla-
ne Andres Allik.
Rajale lähevad veel ka kabii-
niautod GAZ 51/52, kuid nen-
de stardinimekiri alles täie-
neb.

Tapa maadlejad tõid 
koju kaks medalit
SK Tapa noored maadlejad 
võitsid Tallinnas peetud 
Põhjamaade meistrivõist-
lustelt 2 medalit.
Kadettide kehakaalus kuni 
63 kilogrammi sai Jegor Ja-
kovlev 14 võistleja hulgas 
teise koha. Alagrupis saa-
vutas ta puhtad võidud 
norraka, lätlase ja soomla-
se üle ning punktivõidu 
koondisekaaslase üle. Fi-
naalivastaseks oli vana tut-
tav Norrast, Havard Jör-
gensen, kelle auhinnakapis 
ka MM pronks. Tasavägise 
finaali võitis punktidega 
2:1 norrakas, kirjutab Tapa 
valla kodulehekülg.
Tüdrukute kehakaalus ku-
ni 43 kilogrammi sai 
pronksi Polina Sahno. Ke-
hakaalu taset näitas see, et 
Polina ees hõbeda võitnud 
lätlanna on eelmise aasta 
omavanuste Euroopa 
meister.
Marta Pajula ja Greeta 
Staal said 6. kohad, Arvi 
Freiberg saavutas 7. koha 
juunioride hulgas.
“Lootsime veidi rohkemat, 
aga tuleb rahul olla hinda-
matu kogemusega, mida 
noored said korralike rah-
vusvahelisi matše pidades. 
Kaotused tulid võrdsete 
heitluses ja parimad pole 
kaugel,” ütles SK Tapa 
maadluskoondise treener 
Allan Vinter.
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Tantsuõpetaja Maie 
Orav, kes pidas möö-
dunud laupäeval 75. 
juubelisünnipäeva, 
peab inimese va-
nust pelgalt numb-

riks. Ta usub, et ini-
mese hing muutub 
elades nooremaks, 
olgugi et kehaga 
on lood vastupidi-
sed. Milliseid mõt-
teid jagas ta veel 
Kuulutajaga vahe-

tult pärast juubelit 
ja enne Orava Tant-

supidu Kuusalus?

Katrin Kivi

„Ma elan ettepoole,“ 
vastas Maie Orav kü-

simusele, milline 
inimene ta on. 
„Ma tean, mis 

juhtub minu 
elus kahe aas-

ta pärast. 
Ma unistan 
palju, kes-
kendun 
tulevi-
kule ja 
tihti-
peale 
avas-

tan, et olen ajast ees. Näiteks 
möödunud aasta tantsupeo 
kava oli oma ajast minu mee-
lest paar aastat ees.“
Maie Orav arvab, et paljude 
inimeste probleemid tulene-
vad ülemõtlemisest. „Inime-
ne peab nautima iga päeva, 
iga hetke. Mineviku küljes 
pole mõte rippuda - sa ei saa 
ju juhtunut enam muuta!“
Juubilar kinnitas, et naudib 
elu. „Mul on väga vedanud,“ 
selgitas ta. „Olen valinud õige 
ameti. Ma pole päevagi tööd 
teinud, ma lihtsalt jagan oma 
annet. Seda peab iga inimene 
tegema.“
Paljudel pole aga anne selli-
selt avaldunud. Mida nemad 
peaksid tegema? „Otsima!“ oli 
Orav veendumusel. „Inimene 
peab ennast kuulama, tuleb 
õppida ennast tundma. Mis 
meeldib, mis mitte, mida 
hing tahab teha. Tuleb olla tä-
helepanelik, mitte miski siin 
ilmas pole juhuslik.“
Põhjuseks, miks osa oma hin-
ge kuulata ei oska, peab Maie 
info üleküllust. „Informat-
siooni on tohutult palju, ini-
mestel on kogu aeg nii kiire ja 
see muudab nad pinnapeal-
seks. Pole lihtsalt aega milles-
segi süveneda, pole aega 
mõelda, mis on elus tõelised 
väärtused. Inimene ei vastuta 
enam mitte millegi eest.“

Õnnelik lapsepõlv
Tantsinud on Maie Orav terve 

elu. „Ma olin selline laps, kes 
käia ei osanud,“ meenutas ta. 
„Ma kas jooksin või kalpsa-
sin.“
„Mul oli õnnelik lapsepõlv,“ 
jätaks tantsuõpetaja. „Meie 
ajal polnud nutiseadmeid, 
lapsed veetsid valdava aja 
õues mängides. Laste töö on 
õues mängida! Lapsed on na-
gu antennid, kes vahendavad 
maale energiat.“
Orava meelest on põhjust 
muretseda tänapäeva inimes-
te istuva eluviisi ja lodevate 
lihaste pärast. Ta leiab, et ka 
mood võib rikkuda rühti. 
„Teate, mis ma ükspäev välja 
mõtlesin?“ küsis Maie Orav. 
„Praegust põlvkonda nime-
tan ma „kapuutsiga põlvkon-
naks“. Kui kapuuts on peas, 
siis paratamatult pead sa 
pead ettepoole hoidma. Kui 
käid korrektse rühiga, siis va-
jub kapuuts peast ära.“
Maie Orav tõdes, et tänapäe-
va inimesed ei hooli oma ke-
hast. „Keha on hinge tempel,“ 
ütles ta. „Ja kui tark on inime-
se keha. Kui osata tähele pan-
na, siis keha ütleb, mida ta 
vajab. Muuseas, mina näiteks 
tänan igal õhul oma keha.“

Päästke mehed
Maie Oravat võib pidada 
meeste tantsupeo emaks. 
„Mind on nimetatud ka tant-
sumemmeks,“ naeris ta. „Aga 
seda ma ei ole. Eestis juba on 
tantsumemm ja tema nimi 

on Helju Mikkel.“
„10 aastat tagasi alguse saa-
nud meeste tantsupeo ees-
märk on viia mehed ja poisid 
oma väe juurde ja vähendada 
naiste võimu meeste elus,“ 
selgitas Orav tagamaid. 
„Praegu on tihtipeale nii, et 
lasteaias kamandavad naised, 
koolis õpetavad valdavalt nai-
sed, kodudes ütlevad ka nai-
sed, kuidas olema peab. Las-
ke meestel ometi mehed ol-
la!“
Tantsuõpetaja tunneb hea-
meelt, sest muutusi on juba 
märgata. „Üha enam tajun, 
kuidas mehed end väärtusta-
vad. Tantsu kaudu tõuseb 
nende enesekindlus. Kui aja-
lugu vaadata, siis algselt tant-
sisid mehed, naiste tants li-
sandus hiljem.“
Maie Orav on veendunud, et 
kui naine soovib olla õnnelik, 
siis ta peab olema naiselik. 
„Ei ole vaja püüda oma meest 
muuta ega otsustada meeste 
ja poegade eest. Tuleb lihtsalt 
armastada ja luua ilu ümber 
enda. Minu süda on rahul 
siis, kui kõik on lihvitud viim-
se detailini – isegi pesunöörid 
võiksid minu meelest olla ri-
vistatud värvide kaupa.“
Mida aga soovitada meestele? 
„Mehed, avage end julgemalt, 
rääkige oma tunnetest ja tä-
helepanekutest elus naistele 
rohkem, leidke aega teinetei-
se ja suhte jaoks.“

Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak: „Tutvusin Maiega, kui läksin 
keskkooli viimases klassis Tarvanpäässe tantsima. Siiamaani on sil-
me ees pilt KITI klubi ooteruumist, kus ta istus oma pruunis trenni-
kostüümis jalg üle põlve laua serval ja ootas tantsijaid, siidrätikust 
slehv ümber kaela.
Kuna soovisin saada tantsuõpetajaks, siis pööras ta mulle erilist tähe-
lepanu ning vestlesime palju tantsust ja loomingust. Sellest ajast mä-
letan tema õpetust, et igas tantsus peab mingi nipp olema. Tema enda 
loomingus on see alati olemas ja tänu sellele eristub ta selgelt teistest 
rahvatantsu autoritest. Lisaks on tal eriline omadus kasvatada-õpeta-
da naisi naiselikuks ja mehi mehelikuks.
Imetlusväärne on tema usk ideede teostumisse. Kui ta esimest korda 
rääkis meeste tantsupeo ideest, siis ilmselt paljud pidasid seda tore-
daks naljaks - aga ime küll, see vägev naine võttis kätte ja tegi ära. Ja 
tegi nii, et tantsupidude latt tõusis uuele, kaasaegsele tasemele.
Maie kui isiksuse kaubamärgid on meelekindlus, otsekohesus, sü-
damlikkus, aja- ja asjakohasus. Maie on suurepärane näide sellest, et 
sära, elujõud, kirglikkus ja looming ei sõltu numbrist passis.“

Esteetika- ja Tantsukooli eestvedaja 
Merje Poom: „Maie Orav on Esteetika- 
ja Tantsukooli nime ristiema. Maie an-
dis tantsukooli algusaegadel rütmika-
tunde.
Inimesena on ta empaatiline ja hooliv. 
Sel ajal olid mu lapsed väikesed ja 
nende tervisemuredele pakkus Maie 
alati mõnd alternatiivset ravimisnip-
pi.
Maie on mulle tänaseni oma lõputu 
energiaga, positiivsusega ja tegutse-
mistahtega suureks eeskujuks. See sära 
ja „pauer“, millega ta oma asja ajab, 
on imeline. On imetlusväärne, kuidas 
ta on loonud enda ümber meeskonna, 
kes hingab temaga ühte õhku ja kelle 
tegutsemislust on ühine.“

Orav kinkis meestele tantsupeo

Virumaa Näitused OÜ juhataja Raivo Riim: „Tutvusin Maie Orava-
ga 1978. aastal, mil kolisin Rakverre ja asusin tantsima toonasesse 
Tarvanpää tantsuansamblisse.
Maie õpetas mu tantsima, enne ma ei teadnud rahvatantsust midagi. 
Tantsisin tema käe all 25 aastat.
Maie on diplomaat – ta on osanud tulla sujuvalt toime kõikide või-
mukordadega. Tal on suurepärane veenis- ja kaasamisvõime – ta 
haarab su jäägitult.
Minu arvates on Maie kõige suuremaks teeneks Viru Säru ellu kutsu-
mine. See juhtus nii, et  1985. aastal käisime esimest korda Tarvan-
pääga folkloorifestivalidel Straznice ja Vichodna. Need festivalid ava-
sid meie silmad ja raputasid meid kõvasti. Saime sügavamalt aru, 
mis see folkloor on. Senini olime ju teinud vaid lavatantsu.
1986 toimuski Palmses Eesti esimene folkloorifestival Viru Säru. See 
oli sensatsiooniline, kohal oli televisioon. Seda saadet näidati mitu 
korda. Festivali tulemusena hakkasid inimesed otsima oma juuri, 
oma laulu, oma tantsu, oma ajalugu. See oli võimas äratus meile kõi-
gile.“

Foto: Kairi Voosalu
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4. juuni kell 20:30
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PRANTSUSE PAAR

4. juuni kell 14 ja 16
Seiklus

(Perefilm!)

SIPELGAPOISS 3

4. juuni kell 18
Draama

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PEA PÜSTI

VABA AEG

KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 �
Kella 23.ni sissepääs tasuta!
3. juunil lööb nädalavahetuse käima DJ Ailan Kytt
4. juunil muusikat igale maitsele DJ Kalle Allik
10. juunil retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)
11. juunil loob mõnusa meeleolu DJ Alex-S

Õnnemaal 
otsiti superstaari
Kui telekanalid valisid möödu-
nud hooajal komöödiatähte ja 
õiget eestlast, siis Kungla laste-
aed otsis juba teist korda oma 
superstaari. Üritus „Õnnemaa 
otsib superstaari“ oli muusika-
line kokkuvõte aasta jooksul 
lauluringis õpitust.
Lapsed valisid endale ise lau-
lud, pillilood, kostüümid ning 
õhtujuhid. Staare käis lavalau-
dadelt läbi palju, kõik oma-
moodi julged, lahedad, vaprad 
ja andekad. Kaasaelajad ja 
pöidlahoidjad ei tahtnud saali 
äragi mahtuda, õhk oli elevu-
sest ja kaamerasurinast paks.
Iga superstaar sai kogeda õn-
nestumise tunnet. Staaridele 
kohaselt jagati kollasid kaarte 
ning kingitusi.
Staariotsinguil astus teiste seas 
lavale ka Emma-Marii Köök, 
kes „Laulukarusselli“ maa-
kondliku võistlusvooru võitis 
ning televisioonivoorus esine-
mist ootab.
Igast lapsest ei peagi saama 
lauljat või muusikut – tähtis on 
see, et igaüks tunneks rõõmu 
muusikast ja saaks juurde esi-
nemisjulgust.
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Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee
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/kg

€

€

€

Sealiha
veerand seast
Praad kondiga
Grill-liha

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

TAPA MÖÖBLIHALLIDES Turu 1 ja Turu 4

SUUR SOODUSMÜÜK 30%kuni
•Suurim valik •Kaup kohe kätte •Transpordivõimalus

Tel 32 71 533

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

L

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140
www.candra.ee, Koidula 1, Rakvere
Tsentrumi l korrus, E-R 9-18, L 9-15
Tel+faks 322 3975, info@candra.ee

Juveeliäris Candra

Mansetinööbid,
lipsunõelad...
koolilõpetajatele
palju kingitusi leiate
just meie poest!

Uus kaup, hõbedast kaelaketid al 5.-
Hõbedast ja ülekullatud kõrvarõngad

Ideest teostuseni!

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Järelmaksu
võimalus!

• Keskküttekatlad
Korstna-
lahendused
Boilerid
Radiaatorid ja
põrandaküte

•

•
• MÜÜK • PAIGALDUS • HOOLDUS
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