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Hiljuti arutati Riigikogus 
Eesti majanduse arengu pers-
pektiivide üle ning ettevõtja-
te poolelt jäi kõlama kaks 
peamist muremõtet: mängud 
maksudega, mis süvendab 
ebastabiilsust ning kohustus-
tega koormamise ebavõrdsus 
sektorite vahel.

Viimase all pandi parla-
mendile südamele tagada 
võrdsust seadusloomes, pida-
des silmas ausa konkurentsi 
põhimõtteid mitte eelistada 
üht sektorit teisele ega koor-
mata üht sektorit enam kui 
teisi.

Paraku aga just see ongi 
juhtunud. Transpordisektori 
ettevõtjad on seisukohal, et 
just transpordisektorile pan-
nakse peale suuremad koor-
mised ning seatakse niigi kee-
rulises konkurentsisituat-
sioonis veelgi raskemasse 
olukorda.

7. aprillil toimunud Eesti 
transpordisektori erialaliitu-
de ümarlaual arutati muutu-
nud olukorda ning esitati 
Eesti Logistika ja Ekspedeeri-
mise Assotsiatsiooni (ELEA), 
Eesti Rahvusvaheliste Auto-
vedajate Assotsiatsiooni 
(ERAA), Autoettevõtete Lii-
du (AEL) ja Eesti Õliühingu 

(EÕÜ) poolt ühispöördumine 
Riigikogu rahandus- ja ma-
janduskomisjonidele ning 
vastava valdkonna ministri-
tele. Pöördumises paluti järg-
mise aasta eelarve koostami-
sel arvestada esile toodud ar-
gumentidega, et päästa Eesti 
transpordisektor täielikust 
hääbumisest.

Nimelt tekitab transpor-
diettevõtjatele suurt muret 
2016. ja 2017. aasta vedelkü-
tuse aktsiisi tõus ning 2018. 
aastal planeeritavad bensiini 
aktsiisi tõusud.

Juba praeguseks on kütuse-
hinnad teinud liiga järsu tõu-
su. Eelmise aastaga võrreldes 
on diislikütus umbes 26% ja 
bensiini umbes 23% kallim. 
Aktsiisid on viimase paari 
aasta jooksul tõusnud 24% 
diiselkütusele ja 20% bensii-
nile, samal ajal kui naaberrii-
gis Lätis on vastavad näitajad 
3% ja 7%. Piiriäärsete naaber-
linnade odav kütus ja alkohol 
on inspireerinud karikatuuri-
de loojaid samavõrd kui ku-
nagised üle lahe odava alko-
holi järele käinud soomlaste 
hordid.

Aktsiisi pooldajad opereeri-
vad Eesti Vedelkütuseagen-
tuuri kogutud andmetega, 

mille põhjal Eesti diislikütuse 
tarbimise graafik on 2016. 
aastal teinud teatava tõusu. 
Statistikast on kasu aga ainult 
siis, kui andmeid õigesti kä-
sitleda. Nimelt jääb samasse 
perioodi aktsiisieelne suure-
mahuline kütuse ette varumi-
ne ning arvestada tuleb ka 
liitlasvägede Eestisse toomi-
sega, mis diislikütuse tarbi-
misele olulise osa on andnud.

Eesti Õliühing on seisuko-
hal, et tarbimise statistilised 
numbrid aastate kaupa ei 
muutu võrreldavaks enne 
2019. aastat, kui ei toimu 
enam kütuse varumist eel-
seisvaks aktsiisi tõusuks.

Valdkonnaekspertide ja 
praktilise poolega kokku 
puutuvate transpordisektori 
analüütikute hinnangul on 
tänu märkimisväärsele hin-
navahele viinud 5% tarbijaist 
oma tankimise Lätti, mis tä-
hendab arvutuslikult Lätile 
umbes 100 miljonit liitrit ve-
delkütuse tankimist enam ja 
Eestile 45 miljoni euro ulatu-
ses vähem makse. Läti aplo-
deerib. 

Me konkureerime oma lä-
hinaabritega samal turul ning 
märkimisväärselt suuremad 
maksud seavad meid parata-

matult kehvemasse positsioo-
ni. Püsimaks mingilgi määral 
hinnakonkurentsis võrreldes 
teiste riikide vedajatega, pea-
vad meie veondusettevõtted 
optimeerima sõiduaegade ja 
tankimisvõimalustega naa-
berriigis.

Oleme pidanud juba praegu 
Skandinaaviamaade, kes on 
meie olulisemad impordi ja 
ekspordi partnerid, veoringe 
pikendama, et veokid saaksid 
tankida odavat kütust Lätis. 
Seetõttu pikeneb tarneaeg 
umbes 24 tundi, mis ei ole 
veondusturu tihedas konku-
rentsis ja järjest rohkem tar-
neaegade minimeerimise 
poole liikuvas protsessis Eesti 
vedajatele soodne ning seab 
ohtu nende konkurentsivõi-
me. Tulemuseks on see, et 
Eesti logistikud on hakanud 
välisvedajaid kasutama, kuna 
Eesti vedajad ei suuda hinna 
ja tarneajaga konkureerida.

Maanteetranspordi laiene-
mist üha enam Lätti ja Leetu 
näitab ka naaberriikides ja 
Eestis ostetud veokite võrd-
lus. Eestis jäävad need numb-
rid tugevasti naabritele alla, 
mis tähendab sektori kooma-
le tõmbumist.

Lõppkokkuvõttes ei räägi 

me vaid transpordisektori 
hääbumisest, vaid tagasilöö-
gist kogu Eesti majandusele.

Nii diislikütuse kui bensiini 
kahe järjestikuse aasta aktsii-
sitõusud on tarbijatele kü-
tusehinda tõstnud umbes 10 
eurosenti liitri kohta. Aktsii-
sitõusust tulenev kütuse hin-
natõus on ohuks Eesti muu-
tumisel ääremaaks. Kütuse 
hinnatõus mõjutab kogu jae-
kaubandust ja tõstab toidu- 
ning tarbekaupade hindasid, 
mille tõttu kannatavad kõige 
enam vähem teenivad inime-
sed. Kütusetanklate võrgusti-
ku kahanemine ja poodide 
sulgemine äärealadel on saa-
nud faktiks. Varimajandus al-
les hakkab oma palet kütu-
seaktsiiside erinevuste tõttu 
näitama.

Einar Vallbaum,
Eesti Autovedajate 

Assotsiatsiooni president,
Riigikogu liige

Kas aus konkurents on võimalik 
ebavõrdsetes tingimustes?

Õhuvägi osaleb 
õppusel

Algamas on USA maaväe 
Euroopas juhitud õppus 
Saber Strike, millel osaleb 
ka õhuvägi. Lennutegevus 
toimub meie õhuruumis 
ajavahemikus 4. juunist 
kuni 16. juunini.

Õppusega seoses basee-
ruvad Ämari lennubaasis 
kopterid UH-60 Black 
Hawk, HH-60 Pawe Hawk, 
AH-64 Apache ning CH-
47 Chinook, mida võib nä-
ha lendamas suhteliselt 
madalalt.

Õppusel osalevad ka 
pommitajad B-1 ja B-52 
ning mitmeotstarbelised 
hävitajad F-16. Lennukid 
lendavad aga tavaliselt kõr-
gel ning neid ei ole kerge 
märgata.

USA maaväe mitmeots-
tarbelist kopterit UH-60 
Black Hawk kasutatakse 
üksuste transportimiseks, 
vigastatute evakuatsioo-
niks, lahingujuhtimiseks ja 
muudeks ülesanneteks. 
Kopteri HH-60 Pave Hawk 
ülesandeks aga on kriisi- 
või sõjaajal vastase terri-
tooriumile sattunud lendu-
rite ning ka teiste kaitse-
väelaste otsimine ning 
päästmine. AH-64 Apache 
on mõeldud eelkõige maa-
pealsete sihtmärkide rün-
damiseks. Suur transpordi-
kopter CH-47 Chinook 
võib pardale võtta rohkem 
kui 50 võitlejat.

Kuulutaja
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Tänavavalgustuse uuenda-
mise toetusraha tuleb Euroo-
pa Liidu Ühtekuuluvusfon-
dist ning toetuse jagamist 
korraldatakse SA Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse 
(KIK) kaudu. Toetuse andmi-
se eesmärk on korrastada va-
nanenud tänavavalgustuse ta-
ristut, mille tulemusel vähe-
neb tänu kaasaegsele 
LED-valgustustehnoloogiale 
energia kasutamine.

Taotluste esitamise tähtaeg 
oli 17. jaanuaril ning KIK lae-
kus 57 taotlust, millega soovi-
ti toetust kokku 41,5 miljonit 
eurot. Rahastuse said 22 pro-
jekti, mida toetatakse kokku 9 
952 992 euroga. Projektide 
elluviijad lisavad omafinant-
seeringuna 5 384 540 eurot.

Lääne-Virumaalt said posi-
tiivse otsuse kolm projekti: 
Kunda linna tänavavalgustu-
se renoveerimine, Haljala val-
la tänavavalgustuse uuenda-
mine ja Väike-Maarja aleviku 

tänavavalgustussüsteemi re-
konstrueerimine.

Mahukad tööd Kundas
Kunda said toetust 582 000 

eurot, millele linn lisab omalt 
poolt veidi üle 372 000 euro. 
Kunda linnapea Kaido Veski 
rääkis, et taotluse projekti 
järgi vahetatakse välja 502 
valgustuspunkti, kuid ilmselt 
saab neid olema rohkem. 
„Planeerime kogu tänavaval-
gustuse otsast peale– kuidas 
võiks välja näha, kus paikne-
da,“ selgitas Veski. Seejuures 
ei ole tegu mitte üksnes uute 
postide panemisega, vaid pai-
galdatakse kaasaegne, kaugju-
hitav tehnoloogia.

Linnapea nentis, et tööde 
teostamise täpset aega on 
keeruline öelda, kuid ehitus 
võiks alata 2018. aastal. „Enne 
on vaja leida projektijuht, kes 
valdkonnaga varem edukalt 
kokku puutunud. Projektee-
rimine ja maaomanikega 

Omavalitsused kaasajastavad tänavavalgustust

kooskõlastamine võtab aega,“ 
rääkis Veski, lisades, et kuigi 
taotluse järgi on projekti 
teostamise tähtaeg 2019. aas-
ta lõpp, ei usu ta, et tööd nii 
kaua aega võtavad.

Väike-Maarja, Haljala, 
Essu ja Aaspere

Haljala sai toetust ligi 
200 500 eurot ning omaosa-
luseks on umbes 50 000. Hal-
jala vallavanem Leo Aadel üt-
les, et tänu toetusele kaasajas-
tatakse välisvalgustus valla 
suuremates keskustes - Halja-
la alevikus, Essus ja Aasperes.

„Eesmärgiks on saavutada 
oluline energiasääst. Paigal-
datakse 111 LED-valgustit, 
72 uut valgustusposti, raja-
takse umbes 2 165 jm 
maakaabelliine ja umbes 1 
410 jm õhukaabelliine,“ täp-
sustas Aadel. „Tänavu asume 

projekteerima ja tänavaval-
gustuse rajamine teostub 
2018. aastal.“

Väike-Maarja sai toetust li-
gi 19 000 eurot, omaosalu-
seks on pea 35 000. „Vaheta-
me Väike-Maarja – Ebavere 
kergliiklusteel tänavavalgus-
tuse lambid LED-valgustuse 
vastu välja, 88 valgustit. 
Kaasajastame ka juhtimissüs-
teemi,“ rääkis Väike-Maarja 
abivallavanem Kaarel Moisa. 
„Projektis oli, et hanke kuulu-
tame välja juulis, aga ehk 
jõuab juba juunis. Sügiseks on 
tööd tehtud.“

Uue taotlusvooru 
ootuses

Toetust taotlesid meie 
maakonnast ka Rakvere linn 
ja Kadrina vald, kuid ei mah-
tunud seekord paraku rahas-
tuse saajate hulka.

„Kuna taotlusvooru eelar-
veks oli Majandus- ja Kom-
munikatsiooniministeerium 
kinnitanud 10 miljonit eurot, 
saime toetada paremusjärjes-
tuses olevat esimest 22 taot-
lust,“ selgitas KIKi kommuni-
katsioonijuht Elina Kink. 
„Projekti kohta paremusjär-
jestuses mõjutas saavutatav 
arvestuslik energiasääst val-
gustuspunkti kohta ja selle 
maksumus, projektide lõplik 
paremusjärjestus kujunes 
nende kahe valikukriteeriumi 
tulemuste liitmisel.“

Kink täpsustas, et peaaegu 
kõik taotlused vastasid nõue-
tele, sealhulgas Rakvere ja 
Kadrina oma. „Need, kes täna 
toetust ei saanud, saavad või-
maluse tulla taotlema tulevi-
kus, kui kuulutatakse välja 
järgmine taotlusvoor,“ lisas 
ta.

Nii Rakvere linn kui Kadri-
na vald plaanivad seda ka te-
ha. „Võimaluse tekkides esi-
tame taotluse kindlasti uuesti. 
See on meie inimeste jaoks 
väga oluline,“ märkis Kadrina 
vallavanem Erich Petrovits. 
Ta lisas, et Kadrina taotles 
toetust 400 000 euro ulatuses 
ja projekti raames saaks välja 
vahetada poolte tänavate val-
gustuse Kadrina ja Hulja ale-
vikus.

Rakvere taotles toetust ligi 
2,5 miljonit ja selle eest saaks 
välja vahetada 1100 valgustit 
ja 303 masti.

Äsja selgusid SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskuse tänavavalgustuse rekonst-
rueerimise toetuse saajad –  Lääne-Viru-
maalt said rahastuse Kunda linn, Haljala 
vald ja Väike-Maarja vald, kokku veidi 
üle 800 000 euro.

Liisi Kanna

Üle 5200 metsaoma-
niku küsis toetust

Selgunud on esialgsed 
andmed looduskaitseliste 
piirangute eest makstava 
Natura hüvitise taotlus-
vooru mahtude kohta.

Esialgse seisuga on taot-
luse esitanud 5244 metsa-
omanikku ning taotluste 
kogusumma on ligi 4,8 
miljonit eurot. Kokku 
taotleti hüvitist 66 300 
hektarile, millest 16 000 
hektarit asuvad sihtkait-
sevööndis ja 50 300 piiran-
guvööndis.

Sellest aastast oli hüvitist 
võimalik taotleda ka neil 
metsaomanikel, kes aita-
vad kaasa unikaalsete või 
ohus olevate loodusväär-
tuste kaitsmisele sihtkait-
sevööndites väljaspool Na-
tura ala. Varasemalt sellis-
tel aladel looduskaitseliste 
piirangute järgimise eest 
hüvitist ei makstud, kuigi 
piirangud olid sarnased või 
isegi samad.

Võimalust küsida hüvi-
tist väljaspool Natura 2000 
alasid asuvatele sihtkait-
sevöönditele kasutas veidi 
üle 600 metsaomaniku, kes 
taotlesid hüvitist umbes 
3800 hektarile. 

Sel kevadel taotletud hü-
vitis makstakse metsaoma-
nikele välja aasta pärast.

Kuulutaja

Printech
Eristu unikaalse ja 
soodsa pinnakattega!

AS TOODE RAKVERE: 
TELEFON: 5530 004, 3225 403
Kauba 6A, Rakvere (Jaama 11 hoovis)

e-kiri: tiina@toode.ee 
www.toode.ee

2017. aasta jooksul AS Toode paigaldatud katustele TASUTA 1-aastane lisagarantii!
Tutvu tingimustega: http://www.toode.ee/jarelmaks/lhv-jarelmaks/ ja küsi nõu meie asjatundjalt.
* Järelmaksu pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega müügikohas või http://www.toode.ee/jarelmaks/lhv-jarel-
maks/ ja küsi nõu meie asjatundjalt. Järelmaksu igakuise osamakse suurus on 37,91 € ja krediidi kulukuse määr on 
25,59% aastas järgmistel näidistingimustel: kauba/teenuse maksumus 700 €, sissemakse 0%, krediidisumma 700 €, 
intress 19,9% jäägilt aastas (fi kseeritud), lepingutasu 19,9 €, järelmaksu periood 23 kuud, tasumine igakuiste 
annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 871,93 € ja tagasimaksete summa 871,93 €. 
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Maksu- ja Tolliameti 
uurimisosakonna 
töötajad pidasid ap-
rilli lõpus Ida-Viru-
maal kinni kuus 
meest, keda kahtlus-
tatakse ligi 6000 liit-
ri puskari valmista-
mises ja müümises, 
samuti on meestele 
esitatud kahtlustus 
kuritegelikku ühen-
dusse kuulumises.

Kaius Mölder

Kuritegelik ühendus oli 
Ida-Virumaal kahes kohas 
sisse seadnud suuremahulised 
salaalkoholi tootmiskomplek-
sid. Esimene asus Mäetaguse 
vallas ühes talus ning teine 
Kohtla-Järvel kinnise töös-
tuskompleksi territooriumil 
asunud garaažikompleksis. 
Salaalkoholi turustati Jõhvis, 
Kohtla-Järvel, Sillamäel, Nar-
vas ja isegi Tallinnas.

Tööjaotus
MTA uurimisosakonna ju-

hi Rain Kuusi sõnul oli mees-
te vahel kindel tööjaotus ja 
väljakujunenud hierarhia. 
„Neil oli pealik, kes juhtis ko-
gu tegevust, temale allusid isi-
kud, kes tegelesid otseselt sa-
laalkoholi valmistamisega. 
Samuti oli ta alluvuses isikud, 
kes tegelesid vaheladude hal-
damise ja müügivõrgustiku 
kureerimisega.“

Läbiotsimiste käigus leiti 
mõlemast tehasest kaks 
500liitrist puskariaparaati, li-

Puskariajajatel 
keerati kraanid kinni

gi 600 liitrit kanget salaalko-
holi ja 9000 liitrit meskit. Sa-
muti leiti plasttaarat, tootmi-
seks vajaminevat toorainet ja 
sularaha.

Praeguseks on uurimise 
käigus tuvastatud, et ajavahe-
mikus veebruarist kuni april-
lini toodeti ja turustati jõugu 
poolt ligemale 6000 liitrit 
puskarit. Tulnud on ka esi-
mesed ekspertiisitulemused, 
mis näitasid, et joogis oli um-
bes 30 mahuprotsenti alko-
holi.

Kindlad tellijad
Müügivõrgustik, mida ku-

ritegelik jõuk oma toodangu 
realiseerimiseks kasutas, oli 
välja kujunenud juba pikema 
aja jooksul. Kuusi sõnul olid 
kindlad inimesed, kellelt telli-
musi võeti ja kelle tellimusi 
ka täideti, päris igaüks salaal-
koholi tellida ei saanud.

Salaviina turustati vaid tä-
navamüügi kanaleid pidi ja 
osa läks ka taksoviinaks. Jae-

müüki, nagu kauplused ja 
baarid-restoranid, salaviin ei 
jõudnud.

Samas tõi Kuus välja fakti, 
et ükski kuuest isikust, kellest 
kolm on praeguseks võetud 
kohtu loal vahi alla, ei ole va-
rem karistatud ning samuti 
pole nad sattunud Maksu- ja 
Tolliameti huviorbiiti.

29 000 eurot tulu
Valmis toodangu hulgihin-

naks oli 5 eurot liiter ja kolme 
kuuga teenis jõuk kriminaal-
set tulu umbes 29 000 eurot. 
Uurimisosakonna juhi sõnul 
võib kahtlusaluste ring veel 
suureneda, kuna käib põhja-
lik uurimine, milliseid kana-
leid kasutati kauba turustami-
seks. Uurimise käigus püü-
takse ka välja selgitada, kui 
kaua on salakauba valmistajad 
reaalselt tegutseda jõudnud.

Kriminaalmenetlust viib lä-
bi Maksu- ja Tolliameti uuri-
misosakond ning juhib Viru 
ringkonnaprokuratuur.

Puskaripudelid said 
peale kuulsate viina-
markide sildid. 

Foto: MTA

VARGUS
31. mail teatati, et Tamsalus Tehnika tänaval murti sisse 
tankla gaasi hoiukappi ning varastati 19 ballooni segu- ja 
grillgaasi. Kahju on 815 eurot.

RÖÖVIMINE
30. mail teatati, et Viru-Nigula vallas tungiti sisse Kalikülas 
asuvasse tallu ning rünnati 55aastast meest. Toast rööviti 
rahakott koos dokumentidega, sülearvuti ja mobiiltelefon. 
Talu kõrvalhoonest varastati jalgratas. Kannatanu toimetati 
esmaabi andmiseks haiglasse. Politsei selgitab sündmuse 
täpsemaid asjaolusid. Kahtlustatavatena peeti kinni kolm 
isikut, 27aastane ja kaks 25aastast meest.

MAASTIKUPÕLENGUD
30. mail kell 17.53 said päästjad väljakutse Tapa valda Tapa 
linna Õie tänavale, kus põles maastik ühe hektari ulatuses. 
Põleng lokaliseeriti kell 18.40, likvideeriti kell 19.07.
28. mail kell 19.55 said päästjad väljakutse Kadrina valda 
Uku külla, kus põles ühe hektarit ulatuses raiesmik. Põleng 
lokaliseeriti kell 21.17, likvideeriti kell 22.34.
27. mail kell 11.31 teatati häirekeskusele, et Kadrina vallas 
Läsna külas kukkus elektritraat alla ja maa põleb. Kohale ol-
id kutsutud elektrikud, põlengu kustutasid päästjad kell 
12.26.
27. mail kell 15.44 käisid päästjad kustutamas Tapa vallas 
Läpi külas põlevat kulu.
27. mail kell 16.00 teatati häirekeskusele, et Ohepalu järve 
kõrval põleb 30 meetrit metsaalust ning põleng liigub edasi 
Tapa poole. Põleng lokaliseeriti kell 17.00, likvideeriti kell 
17.38.

BOILER SÜTTIS
30. mail kell 3.41 teatati häirekeskusele tulekahjust Tamsalu 
vallas Tamsalu linnas Tehnika tänaval, kus ambulatoorse 
hoone hambaarsti olmeruumis oli süttinud seinal olev vee-
boiler. Plastik veetoru oli põlenud läbi ning tekkis veeupu-
tus. Töötajad kustutasid põlengu ise enne päästjate saabu-
mist. Päästjad kontrollisid olukorra üle ning tuulutasid ruu-
mid. Inimesed kannatada ei saanud.

AUTO PÕLES LAHTISE LEEGIGA
28. mail kell 21.38 teatati häirekeskusele, et Vihula vallas 
Rutja külas põleb auto. Sündmuskohale saabudes selgus, et 
sõiduauto põles lahtise leegiga. Plahvatused rehvidest ja kü-
tusepaagist levitasid tule maastikupõlenguks. Põleng lokali-
seeriti kell 22.41, likvideeriti kell 00.35.

LIIKLUSÕNNETUS
27. mail kella 10.45 ajal toimus liiklusõnnetus Tapa linnas 
Pikk tn 16 Alexela tankla juures, kus sõiduautoga Mazda 6 
tanklasse parempööret sooritanud 32aastane mees sõitis ot-
sa jalgratturile, 80aastasele naisele. Jalgrattur toimetati Põh-
ja-Eesti Regionaalhaiglasse.

Eesti saab 86 uut 
päästesõidukit

Päästeameti 25. aastapäe-
val võttis Päästeamet vastu 
ajaloo kõige suurema in-
vesteeringu: läbi Ühtekuu-
luvusfondi jõuab sellel aas-
tal Eestisse 27,8 miljoni eu-
ro eest uut päästetehnikat, 
kokku 86 uut päästesõidu-
kit.

26 paakautot, 8 kontei-
nerautot ja 14 paakkontei-
nerit on jõudnud juba ko-
mandodesse üle Eesti. Väl-
ja vahetatakse ligi 60 prot-
sendi ulatuses vananenud 
paak- ja konteinerautosid. 
46 põhiautot jõuavad Ees-
tisse selle aasta teises poo-
les.

Keeruliste keskkonnaõn-
netuste, nagu suurte met-
satulekahjude puhul, on 
oluline piisava veehulga 
olemasolu. Vananenud 
tehnikaga on Päästeametil 
olnud keeruline kiirelt ja 
efektiivselt tegutseda. 
Praeguseni kasutuses ol-
nud paakautode keskmine 
eluiga ulatub üle 30 aasta 
ning need ei vasta enam tä-
napäevastele nõuetele.

Päästeameti peadirektori 
Kuno Tammearu sõnul oli 
kõige vanem Päästeameti 
kasutuses olev masin, mis 
uue tehnika vastu välja va-
hetatakse, paakautoks üm-
berehitatud 1966. aastakäi-
gu piimatsistern.

„Uus tehnika suurendab 
keskkonnaõnnetuste likvi-
deerimise võimekust, kuna 
uued paakautod ja paak-
konteinerid on ehitatud 
nii, et neile on võimalik 
kiiresti vett peale ja maha 
laadida, millega tagatakse 
päästesündmustel võimali-
kult suur veehulk,“ lisas 
Tammearu.

Kuulutaja

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

rakvere@glasaken.ee
tel: 601 4195
mob: 5373 1614

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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Kadrina vallavoliko-
gu otsustas viimatisel 
istungil garanteerida 
järgmise aasta eelar-
vest 30 000 euro suu-
rune finantseering 
Vabadussõja mäles-
tussamba restaureeri-
mistöödeks.

Liisi Kanna

Kadrina vallavanem Erich 
Petrovits rääkis, et idee sai al-
guse Eesti Vabariigi aastapäe-
val, kui samba juures toimus 
mälestusüritus. „Vaatasime, 
et tähed on tuhmunud ja vaja-
vad värvimist,“ selgitas Petro-
vits.

Esialgu loodeti oma jõudu-
dega hakkama saada. Muin-
suskaitselist litsentsi omava 
OÜ Mandragora ekspertiisi 
tulemusel ilmnes aga, et nii 
lihtsalt asi ei lähe. „Selgus kuri 
tõde, et vaja on teha kapitaal-
remont,“ sõnas vallavanem.

Seejärel võeti pakkumised, 
mille hulgast ostus parimaks 
juba nimetatud osaühing. 
Plaanis on vahetada välja 12 
dolomiidist plaati, täita vuu-
gid ja tähed üle värvida. Pet-
rovitsi sõnul pakub firma 
töödele 25aastase garantii.

„Palusime volikogu garan-

Jäneda Lossi tee sai korda
Lõppesid ehitustööd Jänedal Lossi tee rekonstrueerimi-

seks. Tööde käigus ehitati ümber Lossi tee Piibe maantee 
poolne lõik pikkusega 220 meetrit. Rekonstrueerimise käi-
gus ehitati tänavale uus alus, paigaldati äärekivid ja asfaltka-
tend, lahendati sademevete ärajuhtimine. Samuti ehitati 
kõnnitee ja korrastati sillapiirded, rajati ohutussaared.

Jäneda Mõis OÜ otsustas kasutada soodsat võimalust, et 
tee-ehitusettevõte oma tehnikaga töötas lähedalasuval ob-
jektil. Osaühing tellis neilt Musta Täku Talli restorani juur-
de parklate ja teiste platside rajamise. Seega sai kohaliku 
omavalitsuse ja eraettevõtte koostöös üheaegselt korda suur 
kant Jäneda keskosas.

Tööd teostas Meritus Infra OÜ ja ehitustööde lepingu Ta-
pa valla osa kogumaksumuseks kujunes 66 000 eurot koos 
käibemaksuga. Omanikujärelevalve korraldas Infragate Ees-
ti AS.

Kuulutaja

Kadrinas hakatakse 
mälestussammast restaureerima

tiid, sest plaadid on vaja ette 
tellida,“ selgitas Petrovits, li-
sades, et plaatide panek jääb 
järgmisse aastasse ning rahas-
tus tuleb järgmise aasta eelar-
vevahenditest. „Plaadid saa-
vad paika ja mälestussammas 
korda järgmise aasta võidu-
pühaks. 

Sellel aastal tehakse ära 
vuugid, mis on hakanud mõ-
ranema, sest niiskus pääseb 
ligi. Ka selleks on pakkumine 
võetud – 4700 eurot.“

Vallavanem märkis ka, et 
paralleelselt raha garanteeri-
misega on plaanis ka rahvaal-
gatuse korras annetusi kogu-
da. „See teema puudutab pal-
jusid Kadrina kandi inimesi. 
Nii mõnelgi on näiteks esiva-
nema nimi tahvlil kirjas,“ 
põhjendas ta ja lisas, et ka ko-
halikud firmad on huvi tund-
nud. „Vallale ei lähegi restau-
reerimistööd tõenäoliselt 30 
tuhandet maksma, sest osa 
tuleb annetustena tagasi.“

Foto: www.monument.ee

Foto: Tapa Vallavalitsus

Kodulinde tohib 
taas õues pidada

Kuna lindude gripp pole 
siiani Eestisse jõudnud 
ning Eesti Maaülikooli or-
nitoloogide hinnangul on 
lindude ränne selleks keva-
deks lõppenud, otsustas 
Veterinaar- ja Toiduamet 
tühistada 1. aprillist kuni 
mai lõpuni kehtinud lindu-
de väljaspidamise keelu.

Hoolimata lindude gri-
piohu vähenemisest soovi-
tab Veterinaar- ja Toidua-
met siiski võimalusel jätka-
ta lindude pidamist sisetin-
gimustes, tagamaks nende 
parem kaitse.

Vaatamata keelu lõppe-
misele saab iga farmioma-
nik oma linde kaitsta järgi-
des kõiki loomatauditõrje 
seadusest tulenevaid bioo-
hutusmeetmeid, näiteks 
tuleb piirata kõrvaliste isi-
kute pääs lindlasse. Oluline 
on korrapäraselt teha näri-
liste ja putukate tõrjet.

Linnukasvataja peab ole-
ma kindel, et kõik, mis 
lindlasse sisse viiakse, olgu 
selleks sööt, allapanu või 
muu materjal, poleks hai-
gustekitajaga kokku puu-
tunud. Lindlasse sisenedes 
peaks kindlasti olema või-
malus desinfitseerida deso-
matil jalanõud ning seal 
kasutatavaid jalanõusid ja 
üleriideid ei tohiks sama-
aegselt kasutada mujal.

Kuulutaja

Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee

Kuulutaja ilmub enne kollektiivset 
suvepuhkust:

 
9, 16, 22, 30. juunil ja 7. juulil

 
Esimene leht peale suvepuhkust 

ilmub 4. augustil
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Kandideerimiseks saada meile oma 
CV koos sooviavaldusega e-posti aadressile 
info@r-takso.ee või helista tel. 53417533

TAKSOJUHTI
Ootame oma meeskonda sõbralikke 

ja esinduslikke taksojuhte, 
kes annavad endast alati parima. 

Kandideeri meile tööle, kui

- Sul on tahe töötada taksojuhina
- Sa omad kehtivat B-kat. juhiluba ja 

kutsetunnistust
- Sul on hea tervis
- Sa oled aus, kohusetundlik ja täpne oma töös
- Sa räägid eesti keelt (vähemalt B1 tase)

R-Takso OÜ otsib oma meeskonda

VAJAD TÖÖD? OTSID TÖÖTAJAT?
PARIM VÕIMALUS SELLEKS ON AVALDADA

 KUULUTUS KUULUTAJAS
TIRAAŽ ON 16 000 NING KÕIK KUULUTUSED ON 

NÄHTAVAD KA INTERNETIS.
VÕTA ÜHENDUST

322 5093
KUULUTUS@KUULUTAJA.EE

JURIST ANNAB NÕU
TÖÖ/KOOLITUS

• Peagi avatav gurmee-pubi Tapal 
ootab oma meeskonda säravaid, 
töökaid ja rõõmsameelseid baari-
töötajaid ja kokka. CV saata 
jaanika@rogerresto.ee, lisainfo 
5684 5428

• Väike juustutehas Võhus otsib 
meistrit, väljaõpe kohapeal. Tel 
5349 9515

• Ararat Grill otsib kokka ja 
klienditeenindajat. Väljaõpe 
kohapeal. Tel 5331 0487

• Vihula mõis pakub tööd 
a b i t ö ö l i s e l e .  Vä r v i m i s - , 
h a l j a s t u s -  j a  a b i t ö ö d 
haldusosakonnas. Töö kuni 
31. august. Sooviavaldus saata 
e-posti le  haldus.vihula@
uhotelsgroup.com

• Art Cafe otsib oma meeskonda 
täiskohaga klienditeenindajat 
ja vahetuse kokka. Ootame teie 
CV-d hotell@artcafe.ee

•  P a k u n  t ö ö d  a b i k o k a l e 
(hooajaliselt) ja lihunikule. Tel 
529 0266

• Kontoritehnika Hoolduskeskus 
p a k u b  t ö ö d  I T- t e h n i ku l e . 
C V saata ja  täpsemat infot 
s aa b  m e i l i aa d re s s i l t  i n f o @
hoolduskeskused.ee

•  Lu k ks e p p .  Pa ku m e  t ö ö d 
metallialal. Väljaõpe koha peal. 
Vajalik B-kategooria juhiluba. Tel 
5806 4002

• Aiapiirete ja puidutöödega 
tegelev ettevõte  otsib oma 
meeskonda töötajat. Info 5683 
5424, Erki

• Vajan trassitöödel abitöölist. 
Tel 514 3783

• Otsin puuladujat, kes teeb ka 
muid kodutöid (talutöid). Tel 
5557 2217

• Vajatakse haljastustöölist 
(niitmine, trimmerdamine). Tel 
5333 7410

• Moya OÜ pakub Rakveres 
k o h a l i ku l e  i n i m e s e l e  t ö ö d 
t a a r a j a a m a  o p e r a a t o r i n a . 
Sobib hästi  pensionärile  ja 
töövõimetuspensionärile. Lisainfo 
piirkonnajuhilt 5303 3549 või 
info@moya.ee

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soome 
ehitusala tingimustele. Lisainfo 
telefonil +372 5816 9972 või 
saada CV e-postile kattotiimi@
kattotiimi.fi 

• Kogemustega ehituspuusepad ja 
katuste ehitajad saavad koheselt 
tööd. Sobib ka 2-3meheline 
brigaad. Info 527 8191

• Turbarabasse V-Nigula vallas 
vajatakse abitöölisi-kännukor-
jajaid. Töö sobib ka naistele ja 
lastele alates 17 aastast. Tel 514 
8115 kl 10-17

• Võtan tööle roomikekskavaatori 
juhi. Tel 514 3783

• Pakun tööd metsaväljaveo trak-
toristile (võib osalise tööajaga). 
Traktor on MTZ-82. Info 514 6788

• Vajatakse B-kat. autojuhti, sobib 
ka noor pensionär. Kiire! Tel 528 
5416

• Peristein OÜ võtab Rakveres 
tööle C-, E-kategooria autojuhi 
poolhaagisele Eesti sisetöödele. 
peristein@hot.ee, tel 517 0260

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

• Kohusetundlik ja kogemustega 
kojamees soovib leida tööd. Tel 
5565 4047

Lugeja küsib: Minu 16aas-
tane tütar läheb suveks ho-
telli tööle. Tööandja ei soovi 
temaga töölepingut sõlmida, 
vaid tahab sõlmida käsun-
duslepingu. Kas see on kor-
rektne?

Vastab Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist Kaire Saa-
rep.

Enne lepingu sõlmimist 
tuleb vaadelda, milline on 
tehtava töö sisu ja seejärel 
otsustada, milline leping sõl-
mida. Tööleping tuleks sõl-
mida juhul, kus tehtav töö 
vastab järgmistele tingimus-
tele: kindel töö tegemise aeg, 
töötamine tööandja ruumi-
des, igakuise perioodilise ta-

su saamine ja kõige olulisem 
– allumine tööandja juhiste-
le.

Kui ettevõttes on inimene, 
kes õpetab noort ja kontrol-
lib, kuidas töö tehtud saab, 
siis allutakse tööandja juhis-
tele. Käsundusleping eeldab, 
et käsundi täitja on oma 
valdkonna professionaal, ta 
osutab iseseisvalt teenust 
ehk sisuliselt on nagu ette-
võtja.

Käsunduslepingu sõlmi-
mine alaealisega võiks kõne 
alla tulla näiteks juhul, kui ta 
on muusik, kes tuleb ühel 
õhtul hotelli esinema. Kui 
töö on hooajaline, siis on 
võimalik sõlmida tähtajaline 

tööleping. Näiteks hooajalis-
te suvetööde puhul võib töö-
lepingu sõlmida kuni suve 
lõpuni.

16aastane, kellel on põhi-
kool lõpetatud, on mittekoo-
likohustuslik ja võib täistöö-
aja korral töötada kuni 8 
tundi päevas ja 40 tundi 
seitsmepäevase ajavahemiku 
jooksul. Kui töötaja võetakse 
tööle osalise tööajaga, siis on 
võimalik tööaega summeeri-
da, s.t ühes päevas/nädalas/
kuus töötab rohkem, teises 
vähem, kuid mitte üle alaea-
lisele ettenähtud tööaja. Üle-
tunnitöö kokkulepe alaeali-
sega ei ole lubatud.
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Viimasel ajal on palju küsi-
tud, kas uus seadus puudutab 
ka endiseid garaažiühistuid, 
tänaseid hooneühistuid. Sel-
lest lähtuvalt kordan üle, mil-
listele juhtudele uus seaduslik 
regulatsioon ei laiene.

Kaasomandisuhted
Uus korteriomandi ja kor-

teriühistuseadus ei puuduta 
kinnisasja kaasomanikke. 
Kaasomand tekib, kui ühel 
asjal on mitu omanikku. Selli-
ne omand tekib pärimisel, 
mitmele isikule vara tagasta-
misel või ühe kinnistu ostmi-
sel mitme isiku poolt. Tihti 
esineb olukordi, kus maja ja 
kinnistu kuluvad mitmele 
kaasomanikule, aga korterio-
mandeid ei ole moodustatud. 
Nagu öeldud - kaasomanikele 
uus seadus siin ei laiene. Nen-
de omavahelisi õigussuhteid 
reguleerib asjaõigusseadus.

Asjaõigusseaduse kohaselt 
valdavad ja kasutavad kaaso-
manikud ühist asja omavahe-
lise kokkuleppe või omanike 
enamuse otsuse kohaselt, kui 
sellele enamusele kuulub suu-
rem osa ühises asjas.

Kaasomandis oleva kinnis-
tu saab küll jagada korterio-
manditeks seal, kus majas on 
reaalosadena eraldatavad kor-
terid, kuid uue seaduse jõus-
tumise valguses ei pea hakka-
ma kaasomandisuhteid muut-
ma ja korteriomandeid moo-

dustama. Elu nendes majades 
jääb toimima kehtiva seadus-
andluse alusel.

Samuti ei muutu midagi 
uue seaduse jõustumisega siis, 
kui needsamad kaasomani-
kud on sõlmitud kaasomandi 
kasutuskorra kokkulepe. Le-
pe võib olla sõlmitud näiteks 
selle kohta, et iga kaasomanik 
kasutab kinnistust või hoo-
nest kindlat osa, näiteks kor-
terit.

Samuti ei puuduta uus sea-
dus reaalosadeks jagatud hoo-
nete omanikke. Enamlevinud 
näitena tooksin siinkohal ri-
daelamud, mille puhul võib 
esineda olukord, kus iga ri-
daelamuboks on eraldi kin-
nisasi ja puudub kaasomandi 
osa.

Hooneühistutele 
ei laiene

Uus seadus ei puuduta ka 
hooneühistuid ja nende liik-
meid. Hooneühistu on tulun-
dusühistu, mille liikmed ka-
sutavad hooneühistule kuulu-
vat hoonet. Hooneühistu ees-
märk on hoone valmis ehita-
mine, selle andmine ühistu 
liikmete kasutusse ning hoo-
ne ja krundi valitsemine. 
Ühistu eesmärk ei ole tulu ja-
gamine oma liikmete vahel ja 
selle poolest erineb see äri-
ühingutest. Hooneühistu 
kaudu võib omada elamut, 
aga levinud oli ka kunagiste 

garaažikooperatiivide ümber-
korraldamine hooneühistu-
teks.

Tüüpilisemateks ja enamle-
vinud hooneühistu vormi-
deks ongi endised elamu- ja 
suvilakooperatiivid ning en-
dised garaažiühistud. Seega 
vastuseks paljude küsimusele 
- uue korteriomandi ja korte-
riühistuseaduse mõju suhete-
le garaažiühistus ei laiene.

Hooneühistu 
ümber kujundamine

On ka küsitud, kas endist 
elamukooperatiivi, tänast 
hooneühistut on põhjust ja 
mõtet korteriühistuks ümber 
kujundada. Teoreetilisel on 
see küll võimalik, kuid tegu 
on suhteliselt keerulise ja aja-
mahuka juriidilise protseduu-
riga ning ilma tungiva vaja-
duseta ei julgeks soovitada se-
da ette võtta.

Asi on selles, et hooneühis-
tut ei saa seaduse kohaselt 
teist liiki ühinguks ümber ku-
jundada. Kui soovitakse hoo-
neühistut ümber kujundada, 
siis tuleb hooneühistu lõpeta-
da ja seejärel viia läbi likvi-
deerimismenetlus.

Hooneühistuseaduse koha-
selt peab selle otsuse poolt 
olema kaks kolmandikku üld-
koosolekul osalenutest. 
Koosolek määrab likvideeri-
jad, kelleks on tavaliselt juha-
tuse liikmed ja kes kantakse 

registrisse esindusõiguslike 
isikutena.

Likvideerijad peavad aval-
dama ühistu lõpetamise tea-
daande ja teavitama ka võla-
usaldajaid. Pärast nõuete ra-
huldamist ühistu vara arvelt 
koostavad likvideerijad ühis-
tu lõppbilansi ja varajaota-
misplaani. Iga hooneühistu 
liige saab enda omandisse ka-
sutatava omandi ja osa muust 
varast.

Kuna hooneühistuid ela-
mutena on siiski suhteliselt 
vähe, siis nagu eelpool öel-
dud, ei julgeks seda teed ilma 
otsese vajaduseta soovitada. 
Ka hooneühistu on igati vää-
rikas eluaseme majandamise 
organisatsioon. Pigem võiks 
kaaluda hooneühistu vormi 
laialdasemat taasteadvusta-
mist ühiskonnas ja selle õi-
gusliku lahenduse laiemat ka-
sutulevõttu, seda just uusela-
muehituse puhul.

Andres Jaadla,
Eesti Korteriühistute Liidu 

juhatuse esimees

Korteriühistud muutuste tuules XII
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Sven Hõbemägi tervisenurk

LASTE TOITUMINE 
                         JA LIIKUMINE

Ü ha enam avaldatakse 
uuringuid, kus tuleb 
esile, et ülekaalulisus 

laste ja noorte hulgas muutub 
aina laialdasemaks problee-
miks. Põhjuseks on nii valed 
toitumisharjumused kui ka 
vähene füüsiline aktiivsus. 
Seekord räägingi, kuidas lap-
sevanemad saavad aidata kaa-
sa sellele, et lapsed teeksid 
toitumise osas õigeid vali-
kuid, samuti annan mõned 
nõuanded liikumisaktiivsuse 
suurendamiseks.

Lapsevanemate roll 
toiduvalikute tegemisel

Laste ja täiskasvanute toitu-
mise aluspõhimõtetes ei ole 
suuri erinevusi. Ka laste ja 
noorte toitumises on olulised 
regulaarsus, mitmekülgsus, 
toidu valmistamine vähe töö-
deldud ja naturaalsest toorai-
nest jne, et kasvav organismi 
saaks kätte kõik vajalikud 
makrotoitained, vitamiinid ja 
mineraalained.

Mida väiksemad on lapsed, 
seda rohkem valivad neile 
toitu vanemad ning seega la-
sub vastutus lapse täisväär-
tusliku elukvaliteedi ja orga-
nismi arengu osas just meil. 
Seepärast tuleb nii toitumise 
kui liikumisega seoses teha 
teadlikke otsuseid.

Kui aga lapsed sirguvad 
suuremaks, siis muutub ka 
vanemate kontroll nende toi-
duvalikute üle väiksemaks. 
Kahjuks muutub sageli lapse 
kasvades ka vanemate suhtu-
mine ükskõiksemaks. Põhjen-
duseks tuuakse ajapuudus ja 
eeldatakse, et küllap laps sööb 
lasteaias-koolis tervislikku 
toitu. Koolis ongi aga ainuke 
nö kindel toidukord lõuna-
söök, mille puhul saame 
enam-vähem veendunud olla, 
et laps sööb täisväärtuslikult 
ja mitmekülgselt.

Loomulikult ei saa koguaeg 
lapse tegemistel silma peal 
hoida ja jälgida, mida ta näi-
teks ostab koolipuhvetist või 
kas käib sõpradega kiirtoidu-
restoranis.

Küll aga on oluline, et kui 
pere koos laua taha istub, 
oleks toit tervislik ja kaasnev 
vestlus suunatud õigete vali-
kute põhjendamisele.

Mida tervislikumaid toitu-
misharjumusi lapsevanemad 
lapses kujundavad, seda ter-
vem on ta hilisemas eas, kuna 
lapsepõlvest kaasa saadud 
eeskuju loob fooni koguks 
eluks.

Kuidas täpsemalt toimida ja 
mida lapsevanemad saavad 
laste toitumisharjumuste osas 
ära teha? Millised on parimad 
valikud? Järgnevalt toon mõ-
ned näpunäited.

Nõuanded toitumise osas:
• Ka lapsed peaksid sööma 3 põhitoidukorda 

(hommiku-, lõuna-ja õhtusöök) ja 1-2 vahepala.
• Eelistage leiba, täisteratooteid, riisi, pastatoo-

teid, köögivilju, puuvilju, kartuleid, mõõduka 
rasvasisaldusega piimatooteid, kala, linnuliha 
ja taimeõlisid.

• Tarbige mõõdukalt vähese vitamiinide ja 
mineraalainete sisaldusega toite nagu suhkur, 
maiustused, küpsetised ja magusad joogid.

• Heaks vahepalaks on puuviljad, juurviljad, 
pähklid. Neid ei tohiks aga süüa suurtes kogus-
tes, vaid näiteks ühe õuna või peotäie mand-
leid.

• Muutke kodus olevad toidukorrad traditsioo-
nilisteks, kus terve pere sööb koos. Seejuures 
saate ka seletada, miks just selline toit on hea. 
Ideaalne oleks, kui teeksite süüa koos perega. 
Anna lapsele valmistamisel toitu maitsta ja 
kiida teda.

• Õige toitumise õpetamine on sama oluline, kui 
näiteks viisakusreeglite või liikluseeskirjade sel-
gitamine. Väide „pole aega“ ei ole põhjenda-
tud. Selleks tuleb aega leida, nii nagu näiteks 
haige lapse ravimiseks.

• Väldi väljendit „mine võta ise midagi”. Sellisel 
juhul vähese isuga laps ei võtagi sageli midagi 
ja hea isuga laps teeb valesid valikuid.

• Ole järjepidev. Ära anna alla kui laps keeldub 
toidust, vaid räägi ja selgita talle järjepidevalt, 
miks just seda tuleb süüa. Tehke lapsega kok-
kulepe „Proovi, kui sulle ei maitse, siis proovime 
midagi muud”.

• Ära jäta nähtavale maiustusi ja karastusjooke, 
vaid asenda need puu- või juurviljadega, et 
laps saaks teha tervislikuma valiku.

• Ära keela magusat täiesti ära, vaid asen-
da kommid puuviljadega või paku neid talle 
harva. Tehke näiteks kokkulepe, et magusat 
saab üks kord nädalas teatud päeval ja ajal. 
Ärakeelamine ei täida õige toitumise eesmärki, 
vaid annab lapsele vale signaali. Õige toitumi-
se puhul ei pea millestki loobuma, vaid teatud 
toite piirama!

• Ära sunni ega ähvarda! Sundimine ja ähvar-
damine söögi mitte söömisel, näiteks et muidu 
ei saa õue mängima, võib anda vastupidise 
efekti. Proovi olla loov ja paku lapsele tervis-
likke alternatiive. Näiteks vahepala puhul paku 
porgandi asemel kaalikat, keedetud lillkapsa 
asemel värsket jne.

• Peida juurviljad muu toidu sisse, näiteks kotlet-
tidesse.

• Tee söögid lapsele atraktiivsemaks. Kasuta näi-
teks taldrikut, kus söögi ärasöömisel tuleb välja 
vahva multifi limitegelane ja mõtle sinna juurde 
mõni põnev lugu.

• Ole eeskujuks. Kui sööd ise pidevalt friikartu-
leid ja kartulikrõpse, siis seda soovib ka laps. 
Kõige parem, kiusatuse vältimiseks ära üldse 
osta koju ebatervislikke toite.

Nõuanded liikumise osas:
• Tee treeninguid koos lapsega. Eelistage väliskesk-

konda, jookske, mängige jalgpalli, sõitke rattaga 
jne. Peamine ei ole sportimine, vaid liikumine!

• Ära sunni last üht kindlat spordiala valima, arva-
tes näiteks, et kui olid ise hea jalgpallur, siis on 
laps ka. Lase lapsel ise endale sobiv ja meelepä-
rane spordiala ning liikumisviis valida. Paku talle 
erinevaid võimalusi. Head sportlased ja liikumist 
armastavad lapsed saavad vaid nendest, kes 
seda ise väga soovivad.

• Laps peaks olema iga päev vähemalt 60 minutit 
mõõdukalt kehaliselt aktiivne (kerge hingeldus).

• Laps võiks teha vähemalt kolmel päeval näda-
las lihaseid ja luid tugevdavaid harjutusi, näiteks 
hüppenööriga hüppamine, jõuharjutused.

• Arendage lapses kõiki olulisi põhiliikumisviise 
nagu jooksmine, hüppamine, ronimine, viskamine 
ja roomamine. See loob hea aluse ka tulevikus 
mõnel spordialal tehnika lihtsamaks õppimiseks.

• Vähendada tuleks pikki istumisperioode, selleks 
mõned võimalikud soovitused:

• vähendada televiisori, arvuti jms kasutami-
se aega

• võimalusel käia lühikesed vahemaad jala, 
mitte bussi või autoga

• jalutada bussi- või autosõitudel osa teest
• enne murdeikka jõudmist ja murdeeas soo-

vitatakse kahel korral nädalas harrastada 
luustikku ja lihaseid arendavat liikumist – 
pallimängud, aeroobika jms

Mida treenib? Alaseljalihaseid.

Sooritamine: Jälgi, et jalad oleks fi kseeritud ning täistallal. Liigu rahuliku tempoga 
sirge seljaga alla ning tule algasendisse tagasi.

Mida jälgida? Jälgi, et selg oleks kogu harjutuse sooritamise vältel sirge (nõgus). 
Väldi üles tulles reite lahti surumist pingilt ning alaselja liigset ülepainutamist. 
Koormuse suurendamiseks võid võtta näiteks ketta rinnale, kuid mitte kaelale, sest 
nii võid kaela vigastada.

Lapsed ja liikumine
Regulaarne ja mõõdukas 

füüsiline koormus on vajalik 
ka lastele ja noortele. See on 
oluline, et luud ja lihased 
oleksid tugevad ning süda 
saaks piisavalt treenitud, nii 
jaksab laps ka rohkem joosta 
ja mängida.

Sageli jäävad kehalise kas-
vatuse tunnid koolis ja võim-
lemistunnid lasteaias liiga vä-
heseks ja ei taga piisavat füü-
silist koormust. Nii nagu toi-
duvalikute osas, saavad lapse-
vanemad ka laste suurema 
füüsilise koormuse osas palju 
ära teha. On äärmiselt tänu-
väärne, kui lapsele pakutakse 
võimalust osaleda mõnes 
treeningus, mis tagab regu-
laarse füüsilise koormuse ja 
arendab kehalisi võimeid.

Kõige odavam on aga koos 
treenida ja õues liikuda, näi-
teks tehes ühiseid rattamatku, 
käies perega jalutama jne. Nii 
saab lapsevanem näidata ka 
head eeskuju. 

Teatud vanuses hakkab ai-
nevahetus aeglustuma ja li-
hasmass vähenema ning lap-
sepõlvest kaasa saadud liiku-
misharjumused aitavad meil 
ka sellel perioodil elada täis-
väärtuslikumalt.

NÄDALA HARJUTUS  
SELJASIRUTUS PINGIL

Algasend Lõppasend
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Sel nädalal toimus 
Rakvere kultuurikes-
kuses doonoripäev, 
millest võttis ühiste-
gevusena osa küm-
mekond Rakvere 
teatri töötajat.

Liisi Kanna

Mõtte kambaga verd and-
ma minna käis välja tänavu-
sest aastast Rakvere teatris 
projektijuhi ametit pidav He-
len Solovjev. „Ega siin suurt 
idee genereerimist ei olnud, 
kuna ma olen ise pidev doo-
nor,“ selgitas ta algatuse taus-
ta. „Kui meie maja inimestega 
rääkisin, siis selgus, et paljud 
ei ole kursis, et mismoodi see 
käib ja miks.“

Solovjev selgitas, et inimes-
te hulgas levivad tabuhirmud. 
„Ettevõtmise eesmärk on ka 
neid hirme leevendada ja näi-
data, et vere andmine on 
täiesti normaalne protsess. 
Tuua doonorlus rahvale lähe-
male.“

Koos tegemine
Projektijuht tõstis ka esile, 

et koos tegemised väljaspool 
töörutiini on väga olulised. 
„Ühelt poolt on see kindlasti 
aeganõudev, aga teisalt annab 

Rakvere teatrist 
osales doonoripäe-
val teiste hulgas 
näitleja Imre Õuna-
puu, kes aastaid ta-
gasi küll verd and-
nud, kuid nüüd pi-
kemat aega mitte. 
„Olen tihti tahtnud 
anda, aga kuidagi 
on ajaga problee-
mid olnud. Olen ik-
ka lükanud edasi, 
et „ah, järgmine 
kord lähen“. Täna 
on teatri poolt suu-
rem aktsioon ja 
ühiselt on ikka ker-
gem minna, kui ük-
si,“ kommenteeris 
Õunapuu. 

Foto. Liisi Kanna

Näitlejad loovutasid verd

särtsu juurde ja ühendab kol-
lektiivi. See on vajalik, et kol-
lektiiv oleks terve, mitte ai-
nult meditsiiniliselt, vaid ka 
vaimselt“ sõnas Solovjev, lisa-
des, et ühistele tegevustele 
võiks läheneda erineva palge 
pealt.

Rakvere teatri turundus-
spetsialist Laila Talunik ar-
vas, et koos on kergem tegu-
dele asuda. „Paljud on 
võib-olla sellele mõelnud, aga 
pole ennast nö kätte võtnud. 

Kui impulss tuleb kusagilt 
mujalt, siis tekib kambavaim 
minna ja teha,“ rääkis ta, lisa-
des, et umbes pooled teatri 
kollektiivist osalenud olidki 
esmakordselt doonorid.

Doonoripäeva korraldanud 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
Verekeskuse doonorluse 
arendusjuht Ülo Lomp ütles, 
et asutustelt tuleb ikka aeg 
ajalt selliseid algatusi, kuid 
näitlejate punt on sedaviisi 
osalemas esimest korda. „Vä-

ga kihvt ja tänuväärt mõte,“ 
rõõmustas ta.

Doonoritelgid
Lomp märkis, et Rakverre 

tuleb Verekeskus tagasi juba 
19. juunil, kui keskväljakule 
seatakse kolmeks päevaks 
üles doonoritelgid. Pärast 
ringreisi Eestis naastakse tel-
kidega taas Rakveresse 14. 
augustil.

Arendusjuht rääkis, et tel-
kide tuuri korraldatakse juba 

11. suve, alustati 2007. aastal. 
„Ega me ei osanud toona 
prognoosida, kuidas selline 
asi õnnestuda võib,“ meenu-
tas Lomp. „Aga läks üle oo-
tuste hästi. Esimese suve lõ-
puks oli selge, et telkides vere 
loovutamine on doonorite 
poolt hästi vastu võetud.“

Doonoritelkide eripärana 
tõi ta välja rahvarohkuse. 
„Telkidesse tuleb palju inime-
si kokku – need on avatud ja 
kõik, mis tehakse on näha. 
Paljud tulevad esialgu uudis-
tama ja pärast jäävad pikaaeg-
seteks doonoriteks. Meie 
jaoks on see väga oluline, et 
tuleb palju esmaseid doono-
reid. Aga ka püsidoonorid 

käivad hea meelega.“

„Ka doonor on 
riigikaitsja!“

Lomp rääkis, et doonoritel-
kidel on algusest peale olnud 
intrigeeriv egiid: „Ka doonor 
on riigikaitsja!“. „See on sõ-
num Eesti rahvale – riik, see 
on inimesed ja inimesed vaja-
vad kaitset iga päev, mitte ai-
nult sõjas ja katastroofides. 
Iga päev tehakse meie haigla-
tes keerukaid operatsioone ja 
tihti kuuleme liikluses viga 
saanutest, ilma doonori vere-
ta ei oleks võimalik neid ini-
mesi aidata,“ selgitas arendus-
juht.

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 1.06.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 0,40 0,50

V ä r s k e  k a r t u l 

(Hispaania)

kg 1,50 2,00

Värske kapsas kg 1,00

Petersell kg 6,00

Till kg 10,00

Hapuoblikas punt 1,00

Roheline sibul kg 6,00

Salat kg 4,00

Rabarber kg 2,00

Küüslauk, värske 

(Egiptus)

kg 10,00

Redis (Poola) punt 1,00

Värske kurk 

(väike)

kg 2,50 Poola 3,50 Eesti

Värske kurk 

(poolpikk)

kg 2,00 Poola 2,50

Värske hapukurk kg 6,00

Tomat kg 2,50-3,80 
Poola

4,50 Eesti

Maasikad (Kree-

ka)

kg 4,50

Kultuurmustikad 

(Hisp.)

kg 12,00

Murelid (Hisp.) kg 8,90 10,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,00

Mesi 700g 5,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

Toorpiim T, N, L 

kella 10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL
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• kevadised lõikelilled
• suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

• lilleamplid
• tomati-, kurgi- ja maitsetaimed
• püsikud eriti soodsa hinnaga

• avatud maasika- ja köögiviljaletid

LAUPÄEVAL, 3. JUUNIL TURUL 
PEIPSI KALA MÜÜK!

Alkoholi liigtarvitamist 
märgatakse liiga hilja

Tervise Arengu Instituut 
(TAI) alustas 29. mail 
teavituskampaaniat, et 
kutsuda alkoholi tarvi-
tavaid inimesi hindama 
oma alkoholi tarvitamise 
harjumusi ja sellega kaas-
nevaid riske. Liigtarvita-
mise varane avastamine 
võimaldab vältida kaasne-
vate probleemide, sealhul-
gas alkoholisõltuvuse tek-
kimist.

Veebilehel alkoinfo.ee 
saab teha alkoholitarvita-
mise riskitaseme tuvasta-
mise testi ning leiab infot 
selle kohta, kuidas alkohol 
erinevaid elu aspekte mõ-
jutab.

TAI eksperdi Jane Alopi 
sõnul on ühiskonnas 
levinud mustvalge arusaam 
alkoholitarvitamisest. „Ar-
vatakse, et inimesed jagun-
evad kahte gruppi: need, 
kellel on alkoholitarvita-
misega kõik korras ja 
teised, kellel on alkoholiga 
probleem. Liigtarvitamist 
nähakse alles siis, kui 
inimene ei suuda alkoholi 
tarvitamist enam kontroll-
ida ning tal on tekkinud 
toimetulekuprobleemid ig-
apäevase elukorraldusega. 
Tegelikult on toimetuleku-
probleemidega alkohol-
isõltlased vaid jäämäe 
tipp.“

Kuulutaja

Meie oskame Sind aidata
Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere
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Kas teadsid, et sinise valguse ja ekraanide 

peegelduse eest võivad kaitsta NUTIkalt
valitud prilliklaasid?





pikalt ja põhjalikult ette valmis-
tanud ning uhked lisama, et just 
Võnnu, tänase nimega Cesis, on 
Rakvere sõpruslinnaks Lätis.

Tulge, jalutage ajalugu kiirga-
val Pikal tänaval, siinsete kaup-
meeste ja meelelahutajate sagi-
nas. Olge rõõmsad ning ootusä-
revad ja võtke aega. Aega enda 
ja oma sõprade jaoks. 

Ansamblil Smilers on päike-
seline nimi. Loodetavasti hoiab 
nende sünnipäevakontsert lau-
päeval kogu juunitaeva sini-kol-
lasena. Kollane triip sinisel taus-
tal on ju Rakvere lipuvärvideks. 

Uurige, kas rakverlastel on 
õnnestunud saada pruuniks tei-
seks juuniks, või on need lau-
lusõnad mõeldud eelkõige Lõu-
na-Eesti päikeselembidele. Ja 
kodukohvikute päev ei ole päris 
kindlasti orienteerumisvõistlus 
võimalikult paljude punktide 
läbimiseks. Korraldajad on õn-
nelikud ka siis, kui leiate kiirelt 
selle ühe, mis Teile sobib ja kas-
või kogu päevaks paigale istu-
tab.

Mihkel Juhkami,
Rakvere linnapea 

Rakvere linna suured peod 
toimuvad juunis, siis kui 

soojad on saabumas. Juulis on 
linnainimestel teised mured - 
kus metsaveeres või rannakü-
las puhata saaks.

Miks aga seekord just sellel 
nädalavahetusel? Oleme otsus-
tanud pidada mitte lihtsalt linna 
päevi juuni alguses, nagu see 
vahepeal välja kujunes, vaid 
kutsuda Teid kõiki tähistama 
Rakvere kui linna sünnipäeva! 

Tänaste Rakvere ordulinnuse 
varemete kohal asus juba 12. 
sajandil üks suuremaid Mui-
nas-Eesti linnuseid, mida tunti 
Tarvanpea nime all.

Aastatel 1219–1220 allutas 
ja ristis Taani kuningas Viru-

Rakvere - 715 aastat linnana

Rakvere linna päevad avatakse sel 
aastal küsimusega: „kelle me 

täna põlema paneme?“ Vastuse 
leidmiseks korraldatakse kära-
jad.

Kultuur on Rakvere inimese 
jaoks eluküsimus. Mida keegi kul-
tuuriks peab, on aga iseküsimus. 

Lihtne on pidada sulesõda, ras-
kem, ent tõhusam on istuda maha 
ja arutada asju koos. Kärajatel saab 
igaüks esitada oma ettepanekuid ja ideid 
teistele arutamiseks. Nii otsime tulevikula-
hendusi, milles on ühisosa suurem kui mõne 
väikese grupi nägemus.  

Rakveres pole kunagi ideedest puudus olnud, 

üsna sageli on ka tegudeni jõutud. 
Uute mõtete koondamist korral-
dab ja käratsemist ohjab Rein Sikk, 
kes on kutsunud oma mõtteid ja-
gama eelkõige inimesed, kellel 
on kogemusi erineva nurga alt: 
Tauno Toompuu, Velvo Väli, 
Tiiu Mürk, Keio Soomelt, Anne 

Nõgu, Raivo Riim jt. 
Head ideed sünnivad heas 

õhkkonnas ja nii hoiab mee-
leolu üleval Moonaküla Muusi-

kapatrull. Tule kaasa mõtlema ja sä-
ravaid ideid jagama kultuurikäraja-

tel: kelle mõtted me täna põlema paneme?
Lisainfo www.facebook.com/linnapaevad/

9. juuni 
kell 17

Rakvere 
linnavalitsus

Kultuurikärajad 
saavad kokku

maa ning asus meie Vallimäele 
oma kivist kantsi rajama. Selle 
jalamile tekkis 1226. aastal es-
makordselt Läti Henriku krooni-
kas Tarvanpea nime all mainitud 
asula. 

Sellele asulale, mis paberitel 
kandis alamsaksakeelset nime-
tust Wesenbergh, andis Taani 
kuningas Erik Menved 12. juu-
nil 1302. aastal Lübecki linna-
õiguse. Tegemist oli keskaegse 

Mandri-Euroopa õigusnormide 
kogumikuga, mis kehtis ligi sa-
jas linnas, teiste hulgas Lübec-
kis, Kielis, Rostockis, Wismaris, 
Tallinnas ja Narvas. Rakverest 
sai linn! See on meie linna SÜN-
NI PÄEV ja seda ometi peab ju 
iga aasta 12. juunil vääriliselt tä-
histama! 

Meile võib külla tulla varem-
gi ning kindlasti ei pea lahkumi-
sega kiirustama. Linna tunnu-

seks on eelkõige siin viibivate 
inimeste, mitte majade rohkus. 
Seda enam on sellesuvise pöö-
ripäeva aegu põhjust olla just 
Rakveres - vabariigi president 
Kersti Kaljulaid on palunud 
meil olla 2017. aasta võidupü-
ha paraadi võõrustajaks. Ole-
me koos Kaitseliiduga Eesti 
23. juunil 1919. aastal Võnnu 
lahingus saavutatud võitu Lan-
deswehri üle tähistavat paraadi 

10. juuni kell 11 Rakvere 
skate-pargis ekstreemspor-
divõistlus Rakvere Extreme 
Jam.

Võisteldakse neljal alal: 
BMX, tõukeratas, rula ja uisk. 

Välja selgitatakse iga ala pa-
rimad ning jagatakse preemiaid 
kõige vingema triki tegijale. 
Pauside ajal saavad osalejad ja 
publik osa JJ Streedi tantsueten-
dusest ja kohaliku räppari J.R 
Rhymesi repertuaarist.

Rakvere 
Extreme Jam

Aqva Spordikeskuse tree-
nerid Kersti Naarits ja Kätlin 
Kärdi kutsuvad  teid 10. juuni 
hommikul kell 10 võimlema, 
et saada terveks päevaks hea 
emotsioon ja mõnus toonus. 
See treening äratab sind üles ra-
hulikult, kuid on siiski piisavalt 
intensiivselt.

Kell 11 jätkatakse vastupi-
davustreeninguga, kus hoogsa 
muusika saatel sooritatakse mit-
meid kardio-harjutusi. Treening 
on sobilik kõigile, kuna ei sisal-
da keerulisi sammukombinat-
sioone ja raskeid raskusi lihast-
reeningus. 

Hommiku-
võimlemine 
Kirikupargis



2 RAKVERE LINNA PÄEVAD 02. JUUNI 2017

1. Vareste õu
Koidu 2, avatud kell 7–13. 
Pakume kvaliteetaega ja kohtu-
misruumi hommikustele ärka-
jatele: liikumispraktikad, witch 
house  muusika, binaarpoeesia, 
lood ja laulud, hoolikalt valitud 
ja valmistatud teed, kohvi, limo-
naad ja parim hommikupuder. 
Facebook: Vareste õu

Kodukohvikute päev 11. j

2. Tiigi kohvik
Vabriku 6, avatud kell 11–kuni 
toit saab otsa. 
Erinevad esinejad, elav muusika 
kell 13.
Imeline vaade Rakvere Rahva-
pargile. Mitmekesises menüüs 
soolased ja magusad maitseela-
mused. 

Tööstuse 27 (sissepääs Jaama 
pst-lt), avatud kell 10–16. 
Programm: nukuetendus “Jussi-
kese vale” kl 11, 13, 15, Krista 
Jõgisalu kunst, laste mänguväl-
jak, võistlus (päeva lõpus kol-
mele parimale auhind).  Söögiks 
soolased snäkid, vahvel, kodu-
sed karastusjoogid jpm.

.

4. Paleriinid
Uus 21, avatud kell 12–16.
Paleriinid, mitte baleriinid ehk 
10 endist tantsutüdrukut vahe-
tavad Tarva särgid põllede vas-
tu. Magusad koogid ja soolased 
pirukad. Saab tantsida, keksu 
mängida ja õnneloosiga auhindu 
võita. 

5. Udusoo
Uus 25, avatud kell 11–15.
Alates kella 11-st Udude mees-
pere lood maa ja mere tagant. 
Kell 12.30 seltskonnamängud.
Udude koduaeda mahub alati 
muhedikke ja toredikke, kelle 
kõhu täidame hea ja paremaga. 

tades mehise suitsulihavõikuga, 
lõpetades kõige imelisema ko-
hupiimakoogiga maamunal. Et 
noored Udud tööga hakkama 

saaksid, peavad kohvikus valvet 
ema Udu ja kaks neljajalgset. 

6. Trummid 
Rohuaias
Rohuaia 34, avatud kell 12–17.
Djembeshow kell 14 ja 15, trum-
mi töötoad kell 12.45, 13.45, 
14.45 ja 15.45.
Kõige rütmikam kohvik, rõõm-
sa seltskonna ja sooja frikadel-
lisupiga. Sooja Aafrika hõnguga 
parimad soolased ja magusad 
koogid. Lastele mänguväljak! 
Müügil on kohapeal valmistatud 
puidust käsitöö. 

7. Posti Puhvet
Posti 25a, avatud kell 10.30–
kuni külastajaid jätkub.
Kell 12 Moonaküla Muusika-
patrull, 14 mandoliinietüüdid 
Toomas Rannult, 15.30 Sirel 
Heinloo muusikaline luulenurk. 
Majanaabrid kostitavad hõrgu 
kalasupi, oma maja käsitöölei-
va, mehise tangupudru, smuuti-
de, maiustuste, tee- ja kohvivali-
kuga. Lisaks juubelinurk Sauna 
Madise sakuskaga!

8. Rohuaia lasteaia 
kohvik
Posti 29, avatud kell 10–18.
Mitmekesine kultuuriprog-
ramm: kell 10.30 rahvamuu-
sikaansambel Kungla, kell 13 
kooristuudio So-La-Re, kell 16 
Norra segakoor BUL Koret ja 
kammerkoor Solare.  Lastele 
näomaalingud, käsitöölett.
Koguperekohvik üheks päe-
vaks! Magusad ja soolased amp-
sud, maitsev  kohv, tee ja karas-
tusjoogid.

9. Mõnusa Muusika 
Kohvik
C. R. Jakobsoni 8 (Rakvere 
Muusikakooli ees, vihma kor-
ral sees), avatud kell 11–18.
Iga täistund algab uue muusika-
lise etteastega. Pakume kohvi ja 
koduseid kooke. 

10. NööP
Pikk 2 hoovis (sissepääs Tal-
linna tn poolt), avatud kell 

10–18.
Mängu- ja peostuudios “NööP” 
lastele lahe liumäega mänguma-
ja ning palju mänguasju. Ilusa 
ilmaga avame ka terrassi, kus 
saab toitu või jooki nautida mõ-
nusal diivanil.

11. Rahulolupesa 
Jooga köögis 
Pikk 7, avatud 10. juunil ja  
11. juunil, kell 10–18. 
Jooga imeline maailm laste-
le! Programm: 10 juuni kell 11 
ema-lapse jooga 1-3 aastastele, 
kell 13 lastejooga 4-6 aastastele, 
kell 15 lastejooga 7-10 aastaste-
le ja kell 17 noorte jooga 11-15 
aastastele.
Kehakinnituseks taimsed jooga-
söögid.
Facebook: Jooga köögis

12. Park
Pikk 21, avatud alates kell 16.
Pargi vaade, muusika saade, 
snäkki ka, rohkem ei hakka 
kommenteerima, tule ise vaata-
ma!

13. Festheart   
kohvik
Pikk 28, avatud 10. juunil kell 
10–kuni rahvast jagub ja 11. 
juunil kell 10-21. 
Kell 11-12 ja 16 - 17 Rakvere 
Linnanoorte Näitetrupp etendu-
sega “Hamleti lugu”. 

heart soojenduskohvik. Mõ-
nusalt vaba õhkkond, põnevad 
esinejad ja väärt kultuuriprog-
ramm. 
festheart.blogspot.com

14. Gustavi Maja  
kohvik
Pikk 28 (hoovimaja), avatud 
10. juunil ja 11. juunil kell 
11–17. 
Kell 13 ja 15 Rakvere Linna-
noorte Näitetrupp etendusega 
“Külaline”. 
Hoole ja armastusega valmista-
tud soe toit, salatid, küpsetised 
jpm, ka taimetoitlastele.

15. Punase Laterna 
Tänavakohvik
Pikk 30, avatud 10. juunil kell 
12–kuni rahvast jagub  ja 11. 
juunil kell 14–kuni rahvast ja-
gub 
Kultuursed ja kunstilised elamu-
sed. Tulukesed, helid, värvid, 
kino, kunst, butiik, muusika, 
tänavatants, linna parim kohv, 
bool, maitseelamused. 

16. Pannkoogitelk
Pikk 33 hoovis, avatud kell 
12–18.
Nii soolased kui ka magusad täi-
disega pannkoogid, veganroad, 
hõrgutavad koogid maiasmok-

kadele. Lastele lõbusaks aja-
veetmiseks batuut ja näomaalin-
gud.

17. Lilleaia 
kodukohvik
Kunderi 3, avatud kell 11.
Ansambel Törts kell 11–14.
Piknikulauad vanade õunapuude 
all. Soolased ja magusad road, 
peremehe valmistatud joovasta-
vad joogid.

18. Militaarkohvik
Kunderi 14, avatud kell 13–15 
kontsert “polkast rockini”.
Katlasupp ja elav muusika. 
Kaitseliidu organisatsioonide 
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uuni 2017
liikmed räägivad oma tegemis-
test ja vastavad huviliste küsi-
mustele. Militaartehnika. Üritus 
on mõeldud kogu perele!

19. Kes aias, kes 
aias? Kunst - see 
on aias!
Kastani 17, avatud kell 12–17.
Kell 15 vanamuusika tantsuan-
sambel.   
Suur maalinäitus aias koos asja-
kohase selgitusega kunsti kohta,  
kõrvale on pakkuda hea suupala.

20. Karmeli 
KOguDUse Kohvik
Koidula 15, avatud kell 12–17.
Kultuuriprogramm kell 12.30, 
13.30, 14.30, 15.30. Elav muu-
sika. Laste programm.
Linna parim oblikasupp, ram-
musad klassikalised kodused 
hõrgutised, gluteenivabad küp-
setised ja õiglase kaubanduse 
kvaliteetkohv. Sõbralt Sõbrale 
kaupluse väljamüük.

21. VegCinema
Viru 12, avatud kell 20–23.
Kell 20.30 Rakvere Gümnaasiu-
mi parimad palad, kell 22 lühi-

Imemaitsva taimetoidu ja noorte 

vious” ning lisaks paremik 2017. 

22. Moodsa 
Mamma Kohvik
Rakvere Keskväljak, ava-
tud 10. juunil, kell 10 kuni 
kliente jätkub ja 11.juunil, 

kell 10 - 18.
Kultuuriprogramm 10.juuni, 
alates kell 18.00.11. juuni kell 
14 ansambel Detail
Nagu maal vanaema juures! Va-
nakooli maitsed: kodused kotle-
tid, käsitööpelmeenid, mõnusalt 
krõpsuvad vahvlid kreemi ja 
isetehtud jäätisega ja Purtse Pru-
ulikoja õlu. 
 

23. Tõeline Õelus
Tammiku 36, avatud 9. juunil 
ja 10. juunil kell 15–20. Püha-
päeval suletud.
Kunsti- ja käsitöönäitus. Õdune 
koduõu ja toiduklassika toeka 
supi, koduleiva, mahlakate piru-
kate ja hõrkude kookidega. Otse 
oma aiast ja laudast! 

24. Roositoa kohvik
Pikk 63-2, avatud kell 12–20
Sushi, live-muusika, mõnus at-
mosfäär ja muud põnevat!

25. Karuse/Puldre/
Miltopi 
1 euro kohvik
Lai tn 18 hoov, avatud 10.juu-
nil kell 20–24, 11.juunil kell 
11–16
Mõlemal päeval live-muusikud. 
Kõik suupisted ja joogid hinna-
ga 1 euro.

Abilinnapea:
Kairit Pihlak  
Disain: 
Teer Suur
Kultuurikava, üldkorraldus:
Krõõt Nõmmela-Mehide
Egert Eelmaa  
Kreisilaada toimkond:
Laila Talunik 
Kristiina Mandel 

Kodukohvikute toimkond:
Riina Männik
Katrin Joselin 
Laadakorraldus: 
kreisilaat@rakvere.ee
Kodukohvikud: 
kodukohvikud@rakvere.ee
Kultuuriinfo ja üldkorraldus:
kultuurikeskus@rakvere.ee
322 3425

RAKVERE LINNA PÄEVAD 2017

Koidula 1, avatud 9. juunil 
ja 11. juunil kell 12- 23 ja 10. 
juunil kell 12- 17.
Moe Peenviinavabriku ja Moe 
Õllevabriku ühistelk, kus pa-
kutakse Moe napse, kokteile ja 
Muddis käsitööõlut vaadist.
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Traditsiooniliselt on 
Katariina keldri hoovis 
avatud Araabia Bazaar, 
laupäeval, 10. juuni al-
gusega kell 10, Pikk tn 3. 

Külastajatel on võima-
lik tulla ja lasta end kan-
da maade ja merede taha, 
kus on pärit sultanid ja 
sultaanad. Idamaist hõngu 
toovad publikuni tantsu-
stuudiod Võrust Jõhvini. 
Lisaks on avatud bazaar 

Tänavused ekskur-
sioonid keskenduvad 
võimukantsidele ja linna 
alustaladele, viies huvili-
sed kahele tuurile Rak-
vere vanalinnas. 

Esimese ringkäigu 
„Maavalitsusest kirikuni“ 
alguspunkt on Lääne-Viru 
Maavalitsus, mis kunagi 
asus hoopis linnast väljas 
ja nüüd ise peagi ajalooks 
saab. 

Edasine teekond kulgeb 
üle teatrimäe, kust sai al-
guse Rakvere asustus ja 
mille kultuurikiht pakuks 
ainest omaette ekskursioo-
niks.  

Tallinna tänava algu-
sesse ja siis mööda Pik-
ka tänavat edasi liikudes 

mööduvad ekskursandid 
kahest lossist, sügisel ava-
tavast uuest muuseumist, 
Rakvere esimesest elekt-
rivalgustusega hoonest, 
vanimast apteegimajast, 
esimesest kinost, 20-kop-
ka poest, veel ühest endi-
sest maavalitsusest ning 
jõuavad lõpuks kauaaegse 
turuplatsi ja kiriku juurde.

Teine jalutuskäik „Par-
kalist pagarini“ algab Pika 
ja Parkali tänava nurgalt 
ning keskendub Rakve-
rele kui käsitööliste ja 
koolide linnale. Vastuse 
saavad küsimused, kus oli 
Rakveres põrgu enne, kui 
see linnusesse kolis, miks 
on hariduskivi just oma 
praegusel asukohal, kus 

asusid alkoholivaba tee-
maja ja Rakvere esimene 
trükikoda ning milline on 
väikseim tänav Rakveres. 
Osalejatel on võimalus 
kokku lugeda, mitu koo-
li jääb marsruudile, mille 
lõpp-punktiks on Rakvere 
linnakodaniku majamuu-
seum, mitmete käsitöölis-
te kodu läbi aegade.

Kuna 2017. aasta on las-
te ja noorte kultuuriaasta, 
juhivad ekskursioone see-
kord Rakvere Gümnaasiu-
mi giidiõppe kursuse noo-
red, keda juhendab Vesta 
Rahuoja.

10. juunil toimuvad 
Rakveres Eesti raie-
meistrivõistlused.  Võist-
lustulle läheb ligi 40 
parimat raiesportlast 
Eestist, Lätist, Leedust, 
Soomest ja Valgevenest. 

Viis aastat tagasi, kui 
Rakvere oli metsapea-
linn, selgitati Eesti meis-
ter raiespordis samuti siin. 
Viiest alast koosnev võist-
luspäev algab juba hom-
mikul kell üheksa lange-
tamisega metsas. Samal 
ajal algavad keskväljakul 
platsialad: ketivahetus, 
täpsussaagimine ja kom-
bineeritud järkamine. 

Kell kolm pärastlõunal 
algab viimane mõõduvõtt, 
milleks on laasimine. Ää-
retult tehnilisel, kiirel ja 
vaatemängulisel alal on 
alati palju võita aga ka 
palju kaotada. 

Pealtvaatajatelegi pa-
kutakse võimalust osale-
da mitmetel võistlustel ja 

RAIESPORT ON JÕUDNUD TAAS RAKVERRE

KÕNNIME RAKVERE KOLMEL KANTSIL

KATARIINA KELDRI HOOVIS AVATAKSE BAZAAR

“Tantsijalt tantsijale”, kus 
leiab iga tantsimisega seo-
tud ese uue omaniku ja iga 

tantsuhuviline saab soe-
tada endale midagi uut ja 
huvitavat.

11.juunil 
kell 10 Kreutzwaldi 5, 

kell 11.30 Pikk 15

Elu-ja mängukeskuses  
10. juunil kl 10—13

Kooli 1 

LASTEHOID
Mängimine, tantsimine, 

soovikorral saiakeste 
küpsetamine  jpm. 

1 tund 4€, 
3 tundi 10€
rakvereelukeskus.ee

mängudel. Auhinnad on 
välja pannud raievõistlus-
te sponsorid. 

Väikesed raiespordi fän-
nid saavad kaunistada end 
vahvate näomaalingutega, 
suuremad võivad panna 
oskusi proovile saeketiva-
hetuses ning grammiklotsi 
saagimises. 

Publikule näidatakse 
STIHLi ning Husqvarna 
metsa- ja aiatehnikat ning 
oma tegemisi tutvusta-
vad Luua Metsanduskool 
ja Rakvere Metsaühis-
tu. Päeva põnevamatel 
hetkedel toimub ka suur 

saeloos, kui päeval loosi-
kasti toodud sedelite hul-
gast tõmmatakse välja õn-
nelik STIHL’I mootorsae 
omanik.
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• Müüa kaks korterit. Võimalus 
ehitada üks suurem. Helistada 
tel 5197 3519, 5804 4426

• Müüa väike 1toaline kõigi 
mugavustega korter. Täielikult 
renoveeritud majas täielikult 
renoveeritud keskküttega ja 
madalate kuludega stuudiotüüpi 
36 m2 möbleeritud  korter 
Rakveres I korrusel (ilma ühegi 
trepiastmeta, sobilik inva- ja 
lapsevankritele, panipaik rataste 
jm hoiuks samal korrusel). Hind 
30 500 €. Tel 5808 1829

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Tamsalus. Tel 5680 1956

• Müüa Uhtnas renoveeritud 
1toaline korter (I k., suur rõdu, 
39,3 m2, küte õhksoojuspump). 
Hind 1 200 €. Tel 5665 5234

• Müüa või üürida omaette 
elamus 2toaline korter , 
aiamaa. Info 5342 5932

•  Mü ü a  Pa i d e  k e s k l i n na s 
2toaline k.m. korter (41 m2, II 
k.). Tel 5341 3861

• Müüa korter Ida-Virumaal 
Ahtme mnt 71. 2 tuba, I korrusel. 
Aknad vajavad vahetamist, 
topelt uks, välisuks lukus. Hind 
4 500 €. Tel 5841 9203

• Müüa 3toaline korter Arkna 
külas.  Kõigi  mugavustega, 
renoveeritud. Tel 5345 9869

• Müüa Haljalas Põllu 17 3toaline 
kõigi mugavustega korter (66,9 
m2, rõdu, III korrus). Hind 24 000 
€. Tel 503 5851, 509 1581

• Müüa ahiküttega 3toaline 
korter Tudu alevikus Vinni 
vallas. 3 tuba, köök, duširuum 
- 53 m2. Olemas väike aiamaa 
koht, puukuur ja kelder. Hind 6 
000 €. Tel 5221 559

• Müüa 4toaline ahiküttega 
korter (85 m2) Rakveres. Tel 
5566 7166

• Müüa Rakvere linna ääres Näpi 
alevikus renoveeritud majas II 
korrusel heas korras 4toaline 
korter  (62,3 m2).  Võib ka 
vahetada 2toalise vastu Rakvere 
linnas. Tel 509 4724

• Müüa või vahetada elamu II 
korrus. Ahiküte, aiamaa. Tel 
5358 6829

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja Kundas. Majas 
on 4 tuba, köök, sahver, kelder, 
panipaigad, tualett. Korruseid 
on 2. Maja on ligikaudu 150 
m2. Majas sees vesi ja elekter, 
puudub pesemisruum. Majas 
on võimalik sees elada, aga vajab 
palju tööd. Kinnistul asetseb ka 
kõrvalhoone kahe garaaži, sauna 
ja abiruumiga. Kool, pood ja 
lasteaed lähedal. Mereni umbes 
2 km. Hind 40 000 €. Tel 5598 
1911

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 17 km Rakverest. 
Tel 5566 5275

•  M ü ü a  m a j a  Ta p a l , 
elamupind 90m2, krunt 
2429 m2, vesi, kõrvalhoone. 
Hind: 33 000 €, kontakt +358 
4149 01251, e-mail m1212@
suomi24.fi 

• Müüa maja  või vahetada 
2toalise korteri vastu (I või II 
korrus), kompensatsioon vastu. 
Tel 5835 8312

• Müüa kiiresti elamukrunt 
(5166 m2) 3 km Kadrinast. Ilus 
koht. Tel 5698 2788

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

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan remontivajavat kinnis-
vara Rakveres (korter, maja, 
garaaž). Tel 5550 0588

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

• Ostan maamaja/talu Rakverest 
25 km, hind kuni 20 000 €. Tel 
5550 0588

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürida 1toaline kõigi muga-
vustega korter kesklinnas. Üür 
kuus 145 €, esimene makse 
3x145 €. Info 506 9193

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mug. korter Rakvere kesklinnas. 
Üür 190 €. Tel 502 9052

• Üürile anda 1toaline kõigi 
mugavustega korter Sõmerul (I 
korrusel). Tel 5887 1954

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

• Anda üürile suur 2toaline 
mugavustega korter (69 m2, II 
korrus) Rakvere kesklinnas. Tel 
502 9052

•Anda üürile 2toaline k.m. 
möbleeritud korter Rakveres 
Roosi tn. Üür 200 € + KÜ arve. 
Info 501 1478

• Anda üürile 2toaline korter 
Lennuki tänaval. Tel 5335 8048

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

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa Ford Focus Turnier 1,6i 
03.2005. a uuem keremudel, 
74 kW bensiin, helehall met, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
2xel.aknad,  väga korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Ford Mondeo 2,0 TD 
2006. a universaal (2 600 €), Ford 
Focus 1,6TD 2005. a universaal 
(2 400 €). Autod väga heas korras. 
Tel 502 4288

• Müüa Honda Accord 1,6 2000. 
a must met. Auto on heas korras, 
üv 2018. Tel 517 4193

• Müüa väiksem auto Mazda 2. 4 
ust, auto heas korras. 2004. a 1,4 
diisel 50 kW, läbisõit kõigest 112 
000 km. Rooste ja mõlgid puudu. 
Hind 2 300 €. Tel 5809 6086

• Müüa Opel Astra Twinport 
1,6i 11.2003. a 76 kW bensiin, 
kuldne metallik, hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, stereo, 
v e o k o n k s ,  l ä b i n u d  t e h n .
ülevaatuse kehtib 11/2017, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Renault Dacia Logan 
1,6 2005. a, kehtiv üv 09.2017. 
A u t o  h e a s  s õ i d u k o r r a s . 
H o o l d u s r a a m a t .  H i n d 
kokkuleppel, soodne. Tel 5664 
8311

• Müüa Seat L eon  1,9TDI 
09.2005. a 81 kW, turbodiisel, 
t u m e s i n i n e  m e t a l l i k , 
luukpära, 5 ust, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, tume salong, 
ilusad orig.valuveljed, kehtiv 
ülevaatus 09/2017, parima 
ning kestva VW mootoriga, 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Subaru Outback 2,5 
2006. a bensiin+gaas, ülevaatus 
04.2018. a, hooldused tehtud, 
mootoririhm vahetatud, ls 211 
800. Hind 4 150 €. Tel 5053 879

• Müüa Volkswagen B ora 
1 , 6 i  0 5 . 2 0 0 4 .  a  7 7  k W 
bensiin, hõbedane, sedaan, 
konditsioneer,  4xel.aknad, 
kesklukk puldist, tume salong, 
roosteta, mõlkideta, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa  Volkswagen Golf 4 
Variant 1,9TDI 04.2005. a, 74 
kW, turbodiisel, kuldne met, 
universaal,  konditsioneer, 
kesklukk puldist, 4xel.aknad, 
veokonks, uutel suverehvidel, 
roosteta, mõlkideta, äsja läbinud 
t e h n . ü l e v a a t u s e  0 4 \ 2 0 1 8 , 
superökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE
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• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

•  S o ov i n  ü ü r i d a  3 t o a l i s e 
osaliselt möbleeritud korteri 
Rakveres. Olen hea koduhoidja 
ja koduloomi ei oma. Tel 5672 
2717

• Vahetada või müüa 2toaline 
korter Kundas muu kinnisvara 
vastu. www.kv.ee/2890337. Tel 
5550 0588

•  S o ov  v a h e t a d a  4  t o a g a 
ridaelamub oks  Ridakülas 
maja vastu Tapa vallas või selle 
lähiümbruses. Huvi korral 
helista! Tel 5556 9922

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
51,7 m2 I korrusel
34,2 m2 II korrusel

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6A
25,7 m2 II korrus 
24,4 m2 II korrus

TAPA, JAAMA 1

9 m2 I korrus
58,1 m2 II korrus
28 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

TALLINN, PAASIKU 2a

32 m2, 37 m2, 80 m2, 
85,8 m2  0 korrus

UUS! 
LOO, SAHA TEE 9

SEPTEMBRIS 2017 VALMIV MAJA 
OOTAB LILLEKAUPLUST!

TARTU, SOOLA 7

8,9 m2 II korrus

527 1011

24 900 €

32 000 €

• 2 tuba, köök ja abihooned

• Kinnistu 1,82, mets 1,1 ha

• Uljaste järv 9km

MÜÜA MAJA
NÕMMISE RÄGAVERE VALD

MÜÜA 1-TOALINE KORTER
TULEVIKU TN RAKVERE

• Hea asukoht, madalad kulud

• Renoveeritud maja

• Renoveeritud korter

MÜÜA MAAMAJA
KISSA AVANDUSE VALD

• Kinnistu 3,29 ha

• Looduslikult ilus koht

• Puurkaev, elekter, abihoone

29 000 €

34 000 €

527 1011 95 m²

34 000 €

• Kinnistu 1,4 ha

• Puurkaev, kaev, elekter

• 2 tuba, köök, saun, kelder

MÜÜA HEAS SEISUS MAJA
LILLEMÄE KUNDA

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 32 m², V k

527 1011 163 m²

527 1011 78 m²

527 1011 149 m²

MÜÜA MAAMAJA
SAARA ROELA VALD

• Kinnistu 1,87 ha

• 3 tuba, köök, abiruumid

• Saun, 2 kuuri, garaaž, kelder

• Müüa krunt Linnuriigis. Tel 
557 0990

• Müüa või üürile anda garaaž. 
Tel 5565 3352

•  Ü ü r i l e  a n d a  3 t o a l i n e 
mugavustega korter Imastus. 
Tel 5196 4657

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

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• Ostan Audi Lääne-Virumaalt. 
Pakkuge igas seisukorras, võib 
ka remonti vajada. Tel 5612 3431

• Müüa  Volkswagen Golf 4 
Va r i a n t  1 , 6 i  0 6 . 2 0 0 1 .  a 
hõbedane, bensiin, universaal, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
k e s k l u k k ,  v e o k o n k s , 
valuvelgedel, äsja läbinud tehn.
ülevaatuse 06.2018, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Caddy 
1,9TDi 77 kW 2005. a 7kohaline 
mahtuniversaal, ostetud uuena 
Eestist. Korralikult hooldatud. 
Hind kokkuleppel. Tel 502 8156

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Soodsalt müüa uus Suzuki 
aku. Peened klemmid, vasak. 
Tel 558 8429

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Müüa vähesõitnud motoroller 
Freedo 4. Läbisõit 500 km, 
väga heas korras, 2009. a. 300 
km hooldus teostatud 2011. a. 
Tagabox ja kiiver kaasa. Hind 650 
€. Tel 565 5315

• 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

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

FEKAALIVEDU

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Teen veoteenust  tendiga 
autoga. Hind kokkuleppel. Tel 
506 9814, 517 5480

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

• Kõik kaeve- ja pinnasetööd 
20tonnise roomikekskavaato-
riga. Tel 524 6521

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

SINULE 

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus
Tel 5191 2784, info@armitec.ee

Platside ehitus
Mulla müük

Haljastustööd
Info 5549 113

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 



Liug- ja tiibväravaid  

Marantec’i                
väravaautomaatikat  
Lukke, lukusüsteeme  
ja sulgureid 
Välis- ja  siseuksi  
Koostame mööblit ja   
sisustust 

 

Müüme, paigaldame  
ja hooldame: 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee        
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• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. 
Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 
5632

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult, boilerite remont ja 
puhastus. Tel 5890 2983

• Oskame tööd teha ning 
tahame tööd teha! Soovite uut 
terrassi või aeda? Vajate abi 
sisetöödel? Vana katus laseb 
läbi ning ei hoia sooja, vajate 
uut? Ehitame tuulekaste ning 
paigaldame otsa-, harja- ja 
katuseplekke. Helistage meile ja 
leiame sobiva hinnalahenduse! 
Assistent Janne 5300 4548, Mario 
5681 2496. Teeme tööd üle Eesti! 
Cold-Constructions OÜ

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe  (Aeroc, Fibo, 
C o l u m b i a ,  p u i t k a r k a s s ) , 
p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 
0674

• Paigaldame aknaid ja uksi, 
teeme ka akende ja uste remonti, 
hooldust,  reguleerimist  ja 
paketivahetust. Tel 5307 8178

• Ehitus- ja remonditööd. 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee, tel 5845 5717

•  P u i t k o n s t r u k t s i o o n i d . 
Terrasside ehitus, aiakuurid,  
puukuurid, trepid, majade 
värvimine. Tel 5670 9080

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

T-N 9-17 • R 12-17

Tel 528 9665
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd
• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• Müün, paigaldan  ja re-
mondin õhksoojuspump-
asid ja konditsioneere. Tel 
5024 944

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise-ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteem-
sete mahutite paigaldus, 
san.tehnilised tööd. Hinnad 
soodsad. Tel 5373 4876

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

* 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

•  L I I VA P R I T S I T Ö Ö D . 
Puhastan majad vanast 
värvist puhtaks. Tel 5696 4311

• Laialdaste  kogemustega 
ehitusfirma RLV Baltic OÜ 
teostab  erinevaid ehitus- ja 
remonditöid: eramute ehitus 
vundamendist  võtmeteni , 
katusetööd,  fassaaditööd, 
kipsitööd, korterite, eramajade, 
trepikodade renoveerimine, 
e l e k t r i t ö ö d .  Tö ö  k i i r e  j a 
kvaliteetne! Info tel 5197 7480

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, 5394 6666

• Võrk- ja puitaedade ehitus. 
A i a p o s t i d e ,  v ä r a v a t e  j a 
automaatika paigaldus. www.
kodupuit.ee, facebook.com/
kodupuit. Tel 5888 9999

•  Va l m i s t a n  m e t a l l i s t 
ae du,  piirdeid,  väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, 
rattahoidjaid, kalmistupinke, 
muid metallist esemeid ja 
konstruktsioone (prügimajad, 
kannel puurid,  tõkkepuud 
jpm). Kuum- ja külmtsinkimise 
võimalus. Samas metalli ja 
lehtvõrgu müük. Info Tel 5621 
1330 www.piksmetall.ee

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Ehitus-remonditööd nii 
eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
voodrivahetus, terrasside 
ehitus ja san.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info 5373 
4876

• Tööjõu rent, ehitus, lammu-
tus. Mugav ja kiire. Tel 5646 
7038, Siim

• Värvime teie maja. Hind 
kokkuleppel. Tel 5681 5414

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 504 7459

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• Pottsepatööd. Ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, küttesüstee-
mid. Tel 5552 8487, Vaiko

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru 
Küttesüsteemid OÜ. Tel 5664 
4440

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Teeme ka müüritis-pottsepa-
tööd ning korrastame Teie küt-
tesüsteemi dokumentatsiooni, 
hangime vajalikud kooskõlastu-
sed. Kodu tuleohutuse hindami-
se teenus. Tel 5555 3737

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Teostan kõiki plaatimistöid. 
Torutööd. Tel 5670 9080

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

•  S o o d a - ,  l i i v a -  j a 
klaaskuulpritsi teenus. Tel 
5373 3408
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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

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub tee-
nust. Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 
ja viimistlus

• Korterite või majade 
renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel. 

elgom@hot.ee

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Viljapuude ho oldus- ja 
noorenduslõikus. Tel 514 3787, 
Heino

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine. Vanade plaatide ja 
hauakivide puhastamine ning 
taastamine. Tel 5348 0201

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@
gmail.com

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 553 5885

• Felix bänd. Parim. Soodne. Tel 
5559 3419

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 
515 2235, 325 2179 OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

• Arvutite hooldus ja remont 
väga soodsa hinnaga. Ekraa-
nide vahetus, viiruste eemal-
damine, laadijapesade remont 
jne. Tel 5645 4853

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

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik, veo võimalus. Tel 322 7822, 
506 1547

• Klassikaline massaaž 20 min 
5 €, 30 min 7 €, kupud 3 €. Tel 
5567 7800

• Müüa soodsalt iseliikuv mu-
runiiduk (lõikelaius 51 cm) ja 
elektriline trimmer. Tel 5663 
1557

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus. Pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Info 5616 
5761

• Müüa mänguasju, jalgratas, 
gaasipliit ja muud. Tel 5333 9036

• Soodsalt müüa diivanvoodi ja 
tugitool (roheline). Tel 558 8429

KODU
• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Ostan õlleankru. Tel 5616 5761

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

OST

• Müüa sektsioonkapp. Heas 
seisukorras, ilus. Hind 90 €. Tel 
5817 4022

• Määri Mõis OÜ müüb loo-
duslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 
mm ja 20+ mm. Müük laost 
puistes või ettetellimisel 20 kg 
pakendis. Veovõimalus. Hind 
50 €. Tel 505 3340, 525 9239

• Pakkuda moodne auruga 
triikimise süsteem. Täiesti 
uus, pakis. Hind 150 € (poes 
220 €). Sobib ka väikesele 
õmblussalongile, lihtne ja 
tõhus triikimine. Tel 5687 
7583

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), puidust lamamistool, 
aialaud koos toolidega. Tel 
5104 147

•  Mü ü a  u u s  m o o t o r s a a g 
Stihl 261 C-M (käesoojendus, 
garantii, hind 550 € k/m-ga), 
Stihl 251 C-M (hind 350 €, 
garantii), Husqvarna 562 XPG 
(hind 600  €, käesoojendus, 
garantii), Husqvarna 550 XPG 
(käesoojendus, garantii). Kinnad 
k/m-ga. Tel 5459 4449

• Müüa uus saunakeris (sügavus 
50 cm, laius 40 cm, kõrgus 70 cm, 
paksus 5 mm). Tel 5904 0151

• Ostan parima hinnaga üm-
marguste või ovaalsete kividega 
merevaigust kaelakee ja suuri 
hõbesõlgesid. Tel 5871 0351

• Ostan Ilmar Trulli raamatu 
„Väike viisakas kärbes“. Tel 
5199 1609

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani. Samas ka kolimis- ja 
jäätmeveoteenus. Tel 5808 1220

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

• Ostame kulda (ehteid, 
münte, hambakulda), hind 
al. 18€/g ja hõbedat (mündid, 
ehted, lauahõbe). Tel 5067 
819

•  O s t a n  õ u n a p u r u s t i  j a 
mahlapressi. Tel 5374 1646

• Ostan alasi. Tel 5895 9575

• Ostan uue Pioneer pliidi. Tel 
5818 7900

• Ostan nahkköites raamatuid 
„ K a l e v i p o e g “,  „ E e s t i 
Vabadussõda 1918- 1920“, 
„Kalevala“, „Eesti ajalugu“ jne. 
Maksan 100 €/tk. Tel 5459 7300

• Ostan kullast või hõbedast 
käekella, uuri, uurikette, port-
sigari. Vanu postkaarte ja fo-
toalbumeid. Tel 5665 5551

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

MÖÖBLIKAUPLUSES 
Tallinna tn 49 

TÜHJENDUS-
MÜÜK

Kõik kaubad 
kokkuleppe 
hindadega.
Oleme avatud 
E - R 10-18 ja 

L 10-15
Info tel 506 9814
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• Müüa kuuse- ja vaarikaisti-
kuid. Tel 5398 1891

• Müüa tomatitaimi 0,70 €/tk 
ja kurgitaimi 0,50 €/tk Tõrmas. 
Tel 527 4451

•Müüa tamme- ja kastaniistikud 
ning soodsalt tomatitaimed. Tel 
5561 1125

• Müüa traktorid, kärud ja 
autod. Tel 5558 5956

• Müüa motoplokk käruga ja 
väiksem tsüklon veski. Tel 508 
7725

• Müüa paaritusealine mullikas 
EPK. Tel 5383 3313

•  Mü ü a  T 4 0 A M ,  B e l a r u s , 
M2140. Tel 5358 6829

• Odav sõnnik. Tel 5845 5248

• Müüa traktor DT-20 ja mopeed 
Mini. Tel 5665 7343

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  
Info tel 5196 2628 või 5351 7414 

•Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega.  Info tel 
5351 7414

PÕLLUMAJANDUS

Hind alates 35 eur/rm
Tellimine: 555 60 240

www.viruhalud.ee

Viru Halud OÜ

SANGLEPP KONTEINERIS.

Halu pikkus 30-, 40- ja 50cm

Konteineri maht 1,3rm

Täpne kogus, kindel kvaliteet.

Hi d l 35 /

,

äpne kogus, kindel kvaliteet

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

KADUNUD

LOOMAD

• Kodu otsib armas siiami 
tüdruk. Tel 5833 0153

• Müüa hiidküüliku poegi. Tel 
5385 2325

• Müüa tuhkrupoeg. Tel 5845 
5248

• Müüa tõutunnistusega EKL/
FCI tööliini saksa lambakoera 
kutsikad, sündinud 12.04.17. 
Pesakonnas on must piirdega 
ja hallid kutsikad. Tel 5566 
8377, www.facebook.com/
kennelmustkoer/    

• Ära anda headesse kätesse 
seoses perekonna muutustega 
kolm kassi ja kaks koera. Tel 
5802 2516

• Ära anda kassipoeg (must-
valge). Tel 5199 1609

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
palgi saagimise teenus al. 16 €/
tm ja nelikanthööveldus. Info 
tööpäevadel kell 8.30 – 17.00 
telefonil 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OST

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 
Tel 528 8224 

www.uhtnapuit.ee

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

• Soovin osta väikese koera 
kutsikaid (taksi mitte pakkuda). 
Tel 5560 9715

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Vinni Kütteladu 
müüb

5783 8999

KÜTTEPUID JA 
KAUAPÕLEVAT 

PUITBRIKETTI (kask)
• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

• Müüa saetud-lõhutud kütte-
puud (sanglepp, kask, lepp). Tel 
5192 4320

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

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

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

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

• Müüa kuivi kaske. Tel 5569 
1610

• Müüa saetud ja lõhutuid 
kü tt e p u i d  ( l e p p,  k a s k  j a 
okaspuu). Koos transpordiga. 
Tel 513 7659

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

KÜTTEPUUD

• Ostan raiutud metsakinnistuid 
ning võsastunud metsamaad 
Lääne-Virumaal. Tel 5562 2919

K a d u m a  l ä i n u d  v ä i k e 
bolonka väljanägemisega 
isane koer Reks. Koer on 
valge-hallika seguse karvaga. 
Reks on väga aldis mängima 
mitmeid tunde igasugu 
asjadega, mida saab visata 
(pall, pulk). Hästi sõbralik 
väike koerake! Kadumise 
piirkond: Kadrina vallas 
Liiguste ja Võipere vahel 
paiknev Ama küla, mis asub 
2 km Narva maanteest ja 2 
km Viitna-Kadrina maanteest 
sisemaa poole. Infot ootame 
telefonile 5343 5107

Avatud T-R 10-17, L-E suletud. 
Laada 37, II korrus

SUUR SOODUSMÜÜK ALANUD!

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

OSTAME tuhandeid erinevaid va-
naaegseid esemeid! Mööbel (kum-
mutid, puhvetid, kapid, lauad-toolid 
jm), toidunõud, kohviveskid, mili-
taarkraam (täägid-mõõgad, kiivrid, 
aumärgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika jm), 
ehted, fotod-postkaardid, mär-
gid-medalid-ordenid, raamatud, 
lambid-lühtrid, pudelid, väärisme-
tallist 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!
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• www.toonklaas.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. 

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

•  M ü ü m e  b e t o o n i s t 
vundamendiplokke. Võimalus 
koos transpordi ja paigaldusega. 
Samas ka ostame betoonist 
vundamendiplokke (transport 
olemas). Tel 5554 7177

• Müüa ketassaag (mootor 5 
kW, saeketas 70 cm) Rakveres. 
Tel 509 3036

• Müüa l i l levanker ae da, 
aiakäru al. (nõukogudeaegne), 
Kadrina töölaud, UAZ kastikas 
osadena ja GAZ 53 osi (mootor 
jne). Tel 5031 849

• Müüa Rakvere Kroonikeskuses 
tegutsev volüümikate naiste 
r i i e t e  m ü ü g i g a  t e g e l e v 
firma koguvarana. Firma on 
k ä i b e ma k s u k o hu s t u s l a n e. 
Ostjale lähevad üle kaup, 
i nv e nt a r,  i nt e r n e t i l e p i n g , 
makseterminalileping, logo, 
k a u b a t a r n i j a t e  k o n t a k t i d 
ja ostjate internetikontaktid. 
Firmal ei ole võlgu riigimaksudes 
ega tarnijatele. Hind 7 500 €. 
Merike.fer@gmail.com, tel 528 
5834

MUUD

TEATED

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESE
METENA , MÜNTIDENA , 
MURRUNA. 

V a j a d u s e l  p r o o v i 
määramine, kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

VANAVARA

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuk-
ogudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan vanavara majapid-
amise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

ERETON GRUPP OÜ
KVALITEETSED

 KEEVITUS 
INVERTERID

 TSEHHIST
• Toide 50-60 Hz 230V 
1-faasiline
• Kaitse 20 A
• Voolutugevuse 
reguleerimisvahemik 10-180A
• Koormataluvus 110A 100 
protsen  
• Koormataluvus 150A 60 
protsen  
• Koormataluvus 180A 45 
protsen  
• Tühijooksupinge 85V
• Kaitsetase IP 23S
• Mõõdud 330x143x245mm
• Kaal 6,2 kg

Tsentrumi III korrus, Koidula tn 1. 

Kontakt tel 553 4936. 

ereton.grupp@gmail.com

NB! Palume ette helistada!

GARANTII 1 AASTA!

OSTUGA KAASA 

KAABLIKOMPLEKT!

HIND 

499 €

Usaldusväärne
metsafirma ostab

METSAKINNISTUID
ja PÕLLUMAAD

Küsi pakkumist
tel 5557 7007

www.tartumets.ee

• Leitud käikudega jalgratas 
(MBK). Tel 5565 4047

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada tn 14. Pakume 
naistele suvepükse, müügil ka 
suured numbrid

• Ostan merekonteineri (3m). 
Kiire! Tel 550 3408

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Kallist vanaema ja vanavanaema 

ELVI-ADELINE MAASIKUT

leinavad Timmo ja Taimo perega.

Mulda sängitamine toimub 

Tõrma kalmistult 2. juunil kell 15

Ei kustu leinavalu hinges, 
ei kuiva silmist pisarad, 

vaid mälestuste maailmas 
Sa oled ikka meiega.

Südamlik kaastunne abikaasale, 
Oleg ja Marekile ema 

LIIDIA KRUGOL 
kaotuse puhul. 

Raja Jelena Reinhold

Avaldame siirast kaastunnet 
naabrile Galina Kosarevale 

elukaaslase 

BORIS FRANTSUZOVI 

surma puhul.
Maja 56 elanikud

Iga lahkumine, 
iga teelesaatmine on kurb…
Südamlik kaastunne Tiinale 

vanaema 
EHA ORUMAA 

surma puhul. 
Kolleegid Lovertest

2 7 5
9 6 1 2

4 6 2 9
7 9 3 4
5 1 2 7

1 3 7
8 7 2 6 1

3 9
1 4 888888

Eraisikute Eraisikute 
reakuulutusi saab reakuulutusi saab 

anda nüüd kaanda nüüd ka
Vilde tänav 6a Vilde tänav 6a 

asuvas asuvas 
Grossi Toidukaubad Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”kaupluses “Joogid”

Kauplus Kauplus 
avatudavatud

 iga päev 10-22 iga päev 10-22

15.-19. mail toimus Rakve-
re Ametikooli IT-osakonnas 
Erasmus+ koostööprojekti 
seminar, mille raames võõ-
rustasid meie õpilased ja õpe-
tajad külalisi Saksamaalt - 
kokku 13 õpilast ja 3 õpetajat 
Wipperfürthist.

Projekt „Digital Litearacy 
for Data Security and Digital 
Identity“ keskendub õpilaste 
digitaalse kirjaoskuse tõstmi-
sele, eriti seoses andmeturbe 
ja digitaalse identiteediga.

Külalised olid Eestis esma-
kordselt. Projekti esimene 
kohtumine toimus Saksa-
maal, siis külastas 9 Rakvere 
Ametikooli õpilast oma tule-
vasi kolleege.

Esimesel kohtumisel pandi 
alus rahvusvahelisele mees-
konnatööle, mille teemadeks 
valiti kuritegevus internetis ja 
kasutaja võimalused ennast 
selle eest kaitsta. Rakveres 
viimistlesid meekonnad ühi-
selt Saksamaal alustatud töö 
tulemusi, vahepealsel ajal olid 
ülesannete lõpetamisel ja 
omavahelisel suhtlusel abiks 
digilahendused.

Saksa õpilaste ülesandeks 
enne Eestisse tulekut oli 
programmeerida rakendus, 
mille abil arvutikasutaja saab 

testida oma teadmisi interneti 
kuritegevusest ja kaitsevõi-
malustest. Mõlema kooli õpi-
lased olid ühiselt ette valmis-
tanud ka õppematerjali, mis 
on abiks kasutajatele, keda 
teema enam huvitab. Õppe-
materjali põhjal koostati Ees-
tis inglise, saksa ja eesti keeles 
küsimused ning sisestati saks-
laste loodud programmi.

Oluline oli pärast seda õpi-
lastel rakendust testida – seda 
tegid nii ametikooli arvuti-
valdkonna õpilased kui ka üks 
pagar-kondiitri eriala rühm. 
Testrühma tagasiside põhjal 
asuvad projektis osalevad 
õpilased rakendust täiendama 
ja parandama, et see oleks ka-
sutajasõbralikum.

Päevad oli nii õpilaste kui 
neid juhendanud õpetajate 
jaoks pikad ja tihedad, kuid ei 
möödunud siiski ainult arvu-
tiklassides. Üks päev semina-
rist veedeti Tartus. Tartu Üli-
kooli Arvutiteaduste Insti-
tuudis käisid õpilased kuula-
mas loengut praktilisest kü-
berturvalisusest ja osalesid 
tudengite juhendatud sõbrali-
ku trollimise töötoas. Play-
tech Eesti külastamisel kuul-
sid osalejad andmeturbe olu-
lisusest nende töös, lisaks said 

teada, milliseid praktikavõi-
malusi Playtech õpilastele pa-
kub.

Külastada jõuti ka Eesti 
Rahva Muuseumi ja Rakvere 
Linnust, meie noored õpeta-
sid sakslastele muuhulgas ka-
ma valmistamist. Külaliste 
kinnitusel jättis just Rakvere 
Linnus neile eriti sügava mul-
je.

Rakvere Ametikooli õpeta-
ja Harle Hiiemäe sõnul möö-
dus kogu kohtumine töises ja 
meeldivas õhkkonnas. Lisaks 
erialastele teadmistele arene-
sid nii suhtlemis- kui keeleos-
kus.

Lisaks õppetegevusele ja 
kultuuriprogrammile said vä-
lisõpilased nädala jooksul 
omal nahal kogeda Eesti õpi-
lase elu, nad elasid ametikooli 
ühiselamus ja sõid lõunat 
koolisööklas. Viimane aval-
das sakslastele eriti muljet, 
nende koolis ei ole sööklat ja 
liiatigi ei saa õpilased tasuta 
sooja lõunat. Saksa õpilased 
kiitsid terve nädala menüüd 
ja avaldasid Rakvere Ameti-
kooli söökla personalile vaid 
kiidusõnu.

Keio Soomelt

Ametikooli IT-osakond panustab 
rahvusvahelisse koostöösse

Projektis osalevad õpilased töötavad ühes-
koos välja rakendust, millega saab arvutika-
sutaja testida oma teadmisi interneti kuri-
tegevusest ja kaitsevõimalustest. 

Foto: erakogu
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KUHU MINNA
O Kõrts
Jõe 3a,Võsu.
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
2. juunil lööb nädalavahetuse käima DJ Margus Teet-
sov (Hit FM)
3. juunil retro öö DJ Aivar Havi
9. juunil muusikat igale eale mängib DJ Ailan Kytt
10. juunil vanakooli pidu DJ Martineero

RÄÄGU tänava kirbukas
Riideid, juustu, lauanõusid, suitsuvorsti, taimelapsi. 
Limonaadi, kardinaid,
sekka žiguli vidinaid. Pudi-padi, laste nodi. Raamatuid 
ja kotte, kingi. Tule, vaata, kõnni ringi! Pühapäeval, 4. 
juunil kell 11-16

Biore tervisestuudio
8. ja 15. juunil tervisliku seisundi test - loodusterapeut 
Eve Heinmetsa vastuvõtt
16. juunil tervendaja Volli vastuvõtt
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti seljaabi - kiropraktik os-
teopaadi Artur Grigorjani vastuvõtt
Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres
Registreerimine tel 501 7960, www.biore.ee

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
juunikuu üritused
7. juunil kell 9 väljasõit Riigikokku (bussijaama tagu-
misest parklast)
7. juunil kell 9 juristi nõustamine, vajalik etteregistree-
rimine tel 601 5122
8. juunil kell 9 tugiühingu Käsikäes ekskursioon Lahe-
male (väljasõit Lille tn 8)
9. juunil kell 16 PIK üldkoosolek, majandusaasta aru-
ande kinnitamine (ühingute juhid)
12. juunil kell 13 Südamehaigete Ühingu ekskursioon 
Rakvere Linnusesse, omaosalus 7 eurot, lõunasöök lin-
nuses (koguneme Linnuse värava ette)
15. juunil kell 10 väljasõit (bussijaama tagumisest park-
last) Oandule tervise- ja spordipäevale, piknikutoit 
kaasa võtta. Tagasi jõuame kella 15 paiku. Vajalik ette-
registreerimine tel 5342 9043.
Info tel 5342 9043

Kultuurisündmused Rakveres
9. mai - 30. juuni Arvo Iho fotonäitus „Pääsukese 
jälgedes“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogu I kor-
rusel
22. mai - 8. juuni Laste joonistusvõistluse „Roheline 
Rakvere“ tööde näitus Rakvere Linnavalitsuse fu-
ajees (Lai tn 20)
23. mai - 2. juuni kell 12 - 18 (E - R) Athena Kuns-
tikooli õpilastööde näitus (Pikk 30, Rakvere)
23. mai - 20. juuni Soome kunstniku Reetta Partase 
personaalnäitus „Juured“ Rakvere Galeriis
2. juuni kell 10 Rakvere Gümnaasiumi kevadsim-
man Vabaduse tn 1 hoovis. Kõik on oodatud ostma, 
müüma, vahetama. Esinevad RG kollektiivid, peae-
sineja Waxxers.
2. juuni kell 19 Tõnis Niinemets power-up comedy 
„Homme on täna!“ Rakvere Teatris
3. juuni kell 12 Orelipooltund: Elke Unt Rakvere 
Kolmainu kirikus
3. juuni kell 12 Rakvere Rulluisufestival kesklinnas
3. juuni kell 13 Ukraina perepäev Rakvere linnuses. 
Esinevad Ukraina ansamblid ja tantsijad. Toimub 
laat.
3. juuni kell 18 Jabloko etendus „Mamki“ Rakvere 
Kultuurikeskuses
4. juuni kell 13 tantsuklubi JustDance kevadüritus 
Vallimäe Laululaval
7. - 8. juunil kell 11 - 16.30 Suvine raamatutäika 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu juures
8. - 11. juuni kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus 
„Kellavärgiga apelsin“ Nortsu tee tööstuslinnakus 
(Rakveres)
9. juuni kell 20 Lühifilmi „Oblivious” esilinastus 
Rakvere Teatri väikses majas

9. - 12. juuni Rakvere linna päevad
Reede, 9. juuni
15 Põnnide paraad Lottega, mis jätkub lasteetendu-
sega ning teiste tegevustega lastele ja noortele Kiri-
kupargis.
17 „Kelle me täna põlema paneme?” Kultuurikära-
jad Rakvere linnavalitsuse saalis
19 Kontsert linnavalituse hoovis. Laura Põldvere 
akustilise kavaga. Soojendavad Emili & Alex.
18 - 23 Kirikute Öö Rakvere kirikutes. Osalevad: 
Rakvere Adventkogudus, EEKBL Karmeli kogu-
dus, EELK Rakvere Kolmainu kogudus.

Laupäev, 10. juuni
9. - 16.30 Raievõistlus xTREEm CUP 2017. Eesti 
meistrivõistlused Keskväljakul
10 - 17 Rakvere Pikk Kreisilaat
10 - 16 Araabia bazaar Pikk tn 3 hoovis

10.30 Rongkäik keskväljakult Pikale tänavale
11 - 17 Noorte ekstreemspordivõistlus Rakvere 
Extreem Jam ja noortetegevused Rakvere Spordi-
keskuse parklas
12 - 13.30 Orelipooltund Kolmainu kirikus. Esineb 
Kristina Vilotševa.
14 - 15 Segakoor Chorus Menticum Kolmainu kiri-
kus
14 - 21 Rakvere Romuralli Vallimäel
17 - 18 Kaurikooli ajaloolise tantsu ansambel „Fio-
retto” linnavalitsuse hoovil
17 - 19 Virumaa noorte laulupäev „Virumaa võr-
sed” Rakvere Rahvaaias
19 - 19.50 Marju Länik ja Rakvere Linnaorkester 
Kirikupargis
20 - 21.30 Smilersi kontsert Kirikupargis
Kultuurilava Kirikupargis:
10 - 10.45 Aqva Spordikeskuse hommikuäratus., 
treener Kätlin Kärdi
11 - 11.45 Aqva Spordikeskuse hommikune inter-
valli ring, treener Kersti Naarits
12 - 12.30 Rakvere Muusikakooli laulustuudio noo-
remad laululapsed
12.35 - 13.05 Kaurikooli Balletiklass
13.10 - 13.40 Virumaa Noorteorkester
13.45 - 14.30 Tarvanpää lapsed ja vilistlased
14.35 - 14.55 BUL-koret (Norra)
15.15 - 15.45 Rahvamuusikaansambel Kungla
16 - 16.30 Seeniortantsu rühm ASTRAS (Läti)
Laste kirbukas Linnakodanikumuuseumis
Munkade võidujooks Rakvere linnuses

Pühapäev, 11. juuni
Kodukohvikute päev
Linnaekskursioonid Rakvere Gümnaasiumi noor-
tega:
I. 10 - 11 „Maavalitsusest kirikuni”. Marsruut: Maa-
valitsus – Teatrimägi - Pikk tänav - Kolmainu kirik
II. 11.30 - 12.30 „Parkalist pagarini”. Marsruut: Pikk 
tn 15 - Linnakodaniku Muuseum
11 Rakvere linnapäevade kiirmale turniir / Jakob 
Kiige mälestusvõistlus Rakvere Spordihalli aeroo-
bikasaalis
16 Aatriumi kontsert: segakoor Bul-Koret (Norra) 
ja kammerkoor Solare 
Rohuaia lasteaias

Esmaspäev, 12. juuni
9 - 11 Sünnipäevakohv 
linnapeaga linnavalitu-
se terrassil
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„Reetta Partanen on instal-
latsioonikunstnik ja kunstite-
rapeut,” tutvustas Rakvere 
galerii kuraator, klaasikunst-
nik Riho Hütt noort Soome 
naist näituse „Juured” avami-
sel.

Hütt rääkis Soome kunstni-
ku Reetta Partaneni näituse 
avamisel, et seda planeerides 
ja slaide vaadates tekkis mõte, 
et Partaneni metsa sarja ins-
tallatsioonide näitus sobiks 
Rakvere galeriisse väga hästi.

Naine tõi näituse Rakverre 
Põhja-Soomest. „Suur kum-
mardus kunstnikule, sest 800 
kilomeetri kauguselt näitust 
siia toimetada ja üles panna 
pole naljaasi,” märkis Hütt. 
„Hea meel on tõdeda, et Soo-
me pole ainult Helsingi.”

Hütt lisas, et kaasaegne 
skulptuur ühendab installat-
siooni ja lõpptulemus on mõ-
testatud kunst ning asjadele 
seadistamine konkreetses 
ruumis. „Metsas või pargis ei 
saa aru, et see on kunst, aga 
kui seda galeriis eksponeeri-
da, väljendub jõuliselt loodu-
se ja inimese vahekord. Siin 
võib ette kujutada muusika-
list suurvormi, võimsat ja he-
roilist sümbolkuju,“ arutles 
kuraator „Tore, et noor ini-
mene nii jõuliselt tegutseb. 
Uus põlvkond tuleb peale ja 
annab eeskuju, kuidas loodust 
paremini hoida.”

Peateosena on galeriisse 
loodud uus „looduslik sei-
sund” – puust ja savist vermi-

Reetta Partanen
Foto: Ülle Kask

tud, jalgupidi samblas seisev 
normaalmõõtmetes inimfi-
guur. Maakamaras tuksub 
suur süda ja puude okstel on 
linnupesad, millest üks muna 
on välja kukkunud ja katki 
läinud. Seintel ripuvad suure-
mad ja väiksemad puuseened 
ja kasekäsnad justkui inim-
kõrvad, mis kuulatama kutsu-
vad.

Galeriis mitte ainult ei näe 
ega „kuule” metsa, vaid ka 
tunneb selle lõhna ja kohal-
olu. Küsimuse peale, kuidas 
on võimalik, et kaugelt põhja-
maalt toodud näitus lõhnab 
metsa järele, vastas Partanen 
naerdes, et selleks kasutab ta 
männi või kadaka eeterlikku 
õli. „Et inimene tunnetaks ja 
tajuks kunstisaalis metsa ka 
oma ninaga.”

Kunstnik rääkis näituse 
sünniloost, et lapsena oli tal 
väga tugev side metsaga. „Isa 

ja ema, vanaisa ja vanaema 
õpetasid mulle, kuidas metsas 
käituda. Mets on aistinguline 
ja samas ka toitja,” kõneles 
noor naine.

„Muidugi on metsas ka väga 
palju salapärast. Kui olin väi-
ke tüdruk, umbes viie aasta-
ne, jutustas vanaisa, et maa 
sees, sambla ja puu juurte all 
elavad härjapõlvlased. Vana-
isa nägi metsas neid inimese 
sarnaseid elukaid. Neist lugu-
dest on kasvanud minu suhe 
loodusega,” jätkas ta.

Lapsena oli mets kunstniku 
jaoks fantaasiamaailm. Vane-
maks saades ja linna elama 
kolides hakkas ta metsa järele 
igatsema. „Kunstiga tegelemi-
sest sai tagasitee loodusesse ja 
tunnetus, kuidas loodus mõ-
jutab meie meeli ja eluviisi.”

Kunstiterapeudina aitab 
Partanen inimestel loodusega 
suhestudes oma probleemi-
dest jagu saada ja enesekind-
lust taastada. Tema juures te-
raapias käivad põhiliselt töö-
tud ja nö elu hammasrataste 
vahele jäänud.

„Ta töötab inimestega, kes 
vajavad hingelist abi, et läbi 
kunsti luua ja tuua enestesse 
stabiilsust,” selgitas Hütt.

Näitus „Juured” Rakvere 
galeriis on Partaneni esimene 
näitus Eestis ja see jääb ava-
tuks juuni lõpuni.

Ülle Kask

Rakvere galeriis „lõhnab” Soome mets
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Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Õunapuud alates16.20 EUR

Amplid alates10.90 EUR

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Vaala keskuse ja Pika tn lihapoes

Sink ja vorstitooted Ühistu
Eesti Lihatööstusest

värske sealiha, kotletid, snitslid
100% Eesti sealihast

Grill-tooted al 2,95 /kg€

Avatud: E-R 9-18, L 9-15

Tel 322 3632

MUGAVAD
VÄRVILISED

SUVEKINGAD!
* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

Rakvere,

Turu plats 5

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

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

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

Osta järelmaksuga
www.candra.ee
Lisame uusi ehteid
iga nädal
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