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HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

VÄRAVAD AVATAKSE 19.00  |  KONTSERDI ALGUS 20.00
LISAINFO JA PILETID PILETILEVIST

TANEL PADAR
SMILERS

TANEL PADAR
SMILERS

14. JUUNI
PIRITA KLOOSTRI

VAREMED

16. JUUNI
HAAPSALU
LOSSIHOOV

13. JUUNI
TARTU

LAULULAVA

17. JUUNI
RAKVERE
VALLIMÄGI

E-R 9-18, L 10-14 E-R 10-19, L 10-14 E-R 10-17, L 10-15

kaminad
ahjud
pliidid
kaminasüdamikud

pelletkaminad
suitsutorud
korstnad
saunakerised

VALIK, MIS EI JÄTA KÜLMAKS!
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Mtatsminda mäkke viiv 
köisraudtee ehitati Thbi-
lisi linna juba 1905. aas-
tal. Kesklinnast hakkas 
mäkke liikuma gondel. 
Kõik toimis enam-vä-
hem suurepäraselt kuni 
1. juunini 1990. aastal, 
kui leidis aset suur ka-
tastroof.

Allan Espenberg

Teatavasti on 1. juuni rah-
vusvaheline lastekaitsepäev. 
Seetõttu oli palju lapsi ja noo-
rukeid liikvel ka 1990. aasta 
1. juunil Gruusia pealinnas 
Thbilisis. Mõni klass oli kor-
raldanud koguni ekskursioo-
ni. Nii linlased kui turistid 
ostsid sel pidupäeval pileteid 
ja kiirustasid köisraudteele, et 
sõita Rusthaveli väljakult 
Mtatsminda mäkke, kus asub 
kuulus lõbustuspark.

Inimesed kukkusid 
taevast katusele
Kuid kell 15.15 purunes äkit-
selt Mtatsminda köisraudtee 
terastross ja kaks paralleelselt 
umbes 50-60 meetri kõrgusel 
maapinnast rippuvat sõidu-
vagunit (gondlit) jäid ilma 
kinnituseta. Lisaks ütles üles 
pidurisüsteem. Üks gondli-
test, mis asus lähemal alumi-
sele jaamale, põrkas vastu be-
toonseina ja mitu inimest said 
viga. Ülemine gondel hakkas 
aga hoogsalt kiirust koguma 
ja sööstis allapoole, kihutades 
samuti vastu betoonsammast. 
Löök oli sedavõrd tugev, et 
kabiin purunes kaheks tükiks. 
Umbes 20 meetri kõrgusel 
lendasid inimesed kabiinist 
välja ning kukkusid kuuekor-
ruselise maja katusele ja hoo-
vi. Mõned paanikasse sattu-
nud reisijad hüppasid gond-
list välja juba enne kokkupõr-
get.

Kui palju inimesi selles ka-
tastroofis surma sai, pole tea-

1990: lastekaitsepäeval 
hukkusid Gruusia pealinnas lapsed

da, sest erinevad allikad ni-
metavad erinevaid arve. Rää-
gitud on nii 15, 19, 20 kui 21 
hukkunust. Vigastatuid oli 
umbes 45. Hukkunute ja vi-
gastatute hulgas oli palju lapsi 
ja noori inimesi.

Kaks aastat enne õnnetust, 
1988. aastal oli köistee re-
konstrueeritud inseneri Vah-
tang Ležava projekti järgi. 
Itaaliast telliti ka uued ja suu-
remad gondlid, mis mahuta-
sid 40 inimest. Vanadest 
gondlitest loobuti eeskätt 
nende väiksuse tõttu, sest 
raudteel sõita tahtjaid oli alati 
väga palju ja uute gondlitega 
loodeti probleem lahendada. 
Õnnetuspäeval oli ühes ava-
riisse sattunud gondlis 46 ja 
teises 47 reisijat.

Õnnetuse järel moodusta-
tud erikomisjon leidis, et ka-
tastroofi põhjustasid tõste- 
trossi purunemine ja problee-
mid kinnitusmehhanismiga. 
Üheks põhjuseks võis olla 
seegi, et gondlites oli lubatust 
rohkem inimesi.

Olgu öeldud, et ka hiljem 
pole Mtatsminda köisraud-
teel asjalood sujunud nor-
maalselt. Näiteks 2000. aasta 
juunis toimus taas õnnetus, 
kui vigastada said Jaapani tu-

ristid. Tollal katkes taas tross, 
kuid inimohvreid ei olnud. 
Väiksemaid õnnetusi ja ava-
riisid on olnud veelgi.

Nõukogude 
sõduri kangelastegu
1990. aastal eksisteeris veel 
Nõukogude Liit ja Gruusia 
polnud end iseseisvaks kuu-
lutanud. Seetõttu olid Thbili-
sis ja teistes Gruusia linnades 
nõukogude armee väeosad, 
kus teenisid aega paljudest lii-
duvabariikidest pärit noor-
mehed. Sel päeval, 1. juunil 
1990. aastal oli ühes gondlis 
ka Aserbaidžaani päritolu sõ-
dur Mušvig Namazov, kes 
koos nelja Gruusias teeninud 
kaassõduriga oli samuti ot-
sustanud teha lõbusõidu köis-
raudteel. Temast sai kangela-
ne ning kolme lapse ja tuden-
gineiu Nato Nižaradze pääst-
ja.

„Oli väga palju inimesi. Me 
läksime gondlisse, kus olid 
peamiselt noored inimesed ja 
lapsed. Vaade linnale oli suu-
repärane ja imekaunis. Sõitsi-
me umbes 500 meetrit 50-60 
meetri kõrgusel. Juba oli näha 
ülemist peatust, milleni jäi 
paarkümmend meetrit,” ju-
tustas Namazov. Siis aga tross 

purunes ja gondel hakkas ini-
meste karjete saatel tormama 
allapoole. Kui sõiduvahend 
purunes kaheks tükiks, siis 
pudenesid sellest peaaegu 
kõik inimesed välja.

„Jäime ainult mina, kolm 
last ja üks noor neiu,” jätkas 
sõdur vestmist. „Ma ütlesin 
lastele, et nad hoiaksid kusa-
gilt kinni. Tüdruku pea verit-
ses ja ma kartsin, et ta kaotab 
teadvuse. Nägin, et läheneme 
hoonete katustele. See oli 
meie viimane võimalus. Maja 
katuse kohale jõudes viskasin 
kõigepealt sinna lapsed ja 
neiu ning siis hüppasin ka ise. 
See vaguniosa, millest me 
välja hüppasime, põrkas kok-
ku järgmise betoonsambaga,“ 
rääkis Namazov.

„Neiul oli jalg vigastatud ja 
ta oli kaotanud palju verd. 
Ma püüdsin lapsi rahustada, 
kuid äkitselt hakkasid nad 
veelgi kõvemini karjuma. Kui 
ma ringi pöörasin, siis nägin, 
et trossi otsas kõikuv vagun 
tormab pärast betoonsambalt 
kiirenduse saamist suurel kii-
rusel meie suunas tagasi. Tas-
sisin lapsed ja tüdruku eemale 
ja katsin nad oma kehaga. 
Seejärel lükkasin katkise 
gondlitüki kogu jõust jalgade-
ga meist eemale, kuid seejuu-
res väänasin jala välja ja kuk-
kusin tüdruku peale. Püüdsin 
mitu korda end püsti ajada, 
kuid ei suutnud. Sel hetkel 
sõitis gondel taas meie poole. 
Ma hoidsin tüdrukut ja lapsi 
enda all ning vaguni katkised 
tükid riivasid mu selga. Seejä-
rel aitasin lastel ja neiul katu-
selt alla minna,” kirjeldas sõ-
dur.

Sõdur Mušvig Namazovi ja tema poolt päästetud neiu Nato Nižaradze.
Allikas: photo.rgakfd.ru

Kuulutaja puhkab 9. juulist kuni 29. juulini.
Viimane leht ilmub 6. juulil

Esimene leht pärast puhkust 
ilmub 3. augustil
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Möödunud nädalal toi-
mus üle Eesti avatud toi-
duainetööstuste nädal, 
kus esmakordselt osales 
ka AS OG Elektra.

Liisi Kanna

Avatud toidutööstuste nädal 
toimus kolmandat aastat ning 
võrreldes esimese korraga 
2016. aastal, kasvas osalevate 
ettevõtete arv kümne võrra – 
kokku avas uksed 28 toiduai-
netööstust, kuhu tehti nädala 
jooksul 894 külastust.

OG Elektra kompleksis 
Lepnal toimusid ekskursioo-
nid kahel päeval – neljapäeval 
ja reedel, mil huvilistel avanes 
võimlaus tutvuda pagari- ja 
vorstitsehhi tööga. Teisel 
päeval kohtus külalistega ka 
OG Elektra omanik Oleg 
Gross.

Tootmine areneb 
kaubandusega käsikäes
Vestlusringis andis omanik 
esmalt väikese ülevaate ette-
võtte algusest ja tootmise rol-
list kontsernis.

„Meie erilisus ongi oma 
tootmine ja seda juba firma 
algusest peale. Selleks, et rah-
vusvaheliste kettide kõrval 
elama jääda, pidi millegagi 
eristuma, muidu poleks see 
võimalik olnud,“ rääkis 
Gross.

„90ndate alguses oli meie 
inimesi, kes Eestis poode ava-
sid, sadu kui mitte tuhandeid. 
Aga kõik kukkusid vaikselt 
ära. Rakveres oli neid 20-30, 
kellega me mõõtu võtsime,“ 
meenutas ettevõtja.

Kui nõukogude võim lõp-
pes, hakkas Gross kõrghari-
dusega põllumajandusspetsia-
listina uut väljundit otsima. 
„Kasvatasin juba sigu ja 
kanu – mul oli neid vaja reali-
seerida,“ rääkis ettevõtja, kel-
le jaoks oligi edasiseks loogi-
liseks sammuks rajada pood.

„Mõtlesin teha kaks-kolm 
poodi. Aga äri hakkas mine-
ma. Tänaseks on kontsernis 
tööl 1620 inimest ja käive 140 
miljonit eurot aastas. Kasum 

ka osalejate küsimustele – nii 
said külastajad ettevõtte tege-
vusest mitmekülgse ülevaate. 
Huvi tunti nii konkreetsete 
kaupluste käekägu kui firma 
tuleviku- ja laienemisplaani-
de vastu.

Kaasaegne 
tehnoloogia ja käsitöö

Ekskursioonil OG Elektra 
tootmishoonetes köitis küla-
lisi enim pagaritsehhis nähtu. 
Osalejaid üllatas ühest küljest 
kasutuses olev väga kaasaeg-
ne tehnoloogia, teisalt aga 
suur käsitöö osakaal.

Pikema peatuse tegi eks-
kursiooni läbi viinud toot-
misjuht Tatjana Rõmkevitš 
väikesaiade valmistamise 
ruumis. „See on meie tsehhi 
kõige uuem masin – sellega 
valmistame oma väikesaiad. 
See masin on meil olnud paar 
kuud, eelnevalt tegime kogu 
sortimendi saiakesed kõik kä-
sitsi,“ teavitas tootmisjuht.

Töötajate arv ei ole uue 
seadme kasutusse võtuga vä-
henenud, küll aga saiakeste 
valmistamisele kuluv aeg. Kui 
varem valmistas kümmekond 
inimest saiu käsitsi, siis nüüd 
on tööetapid inimeste vahel 
ära jagatud – saiakesi valmis-
tab küll väiksem arv inimesi, 
samas on pakendamine selles 
mõttes töömahukamaks 
muutunud, et toode valmib 
kiiremini. Lisaks aja kokku-
hoiule on seadme eeliseks 
ühesuguse kujuga ja stabiilse 

kaaluga saiakesed.
Pakendamise osas imestasid 

ekskursandid, et päris suur 
osa sellest tööst toimub paga-
ritsehhis käsitsi. „Üks inime-
ne pakib 150-160 kilogrammi 
küpsiseid päevas!“ oli külas-
tusel osalenud vanaproua 
hämmingus.

Nii mõnelgi korral võis 
kuulda üllatust selle üle, kui 
palju 
on 
kon-
diitri-
toode-
te val-
mista-
mise 
juures 
puhast 
käsi-
tööd. 
„Oleme 
jõud-
nud 
kon-
diitri-
tuppa, 
kus 
valmi-
vad 
magustoidud. Näete, siin ei 
ole mingisuguseid masinaid – 
kõik on käsitöö. Küpsetame 
erinevaid biskviite, valmista-
me kreeme-täidiseid,“ tutvus-
tas Tatjana usinate kondiitri-
te tööülesandeid.

OG Elektra kompleksi kü-
lastanud Meelise joaks jättis 
nähtu igati positiivse mulje. 
„Tootmine on tegelikult väik-

sem, kui ma arvasin, aga igati 
korralik ja tänapäevane. Kui 
odavpoeketist võiks arvata, et 
kõik selle osad on vanad, oda-
vad ja Eesti mõistes veneaeg-
sed, siis nii see ei ole. Kõik 
saab tehtud tänapäevase kva-
liteediga!“ kommenteeris 
noormees.

Lepna tootmist soovis 
Meelis vaatama tulla, sest te-

ma hin-
nangul 
on tegu 
huvitava 
kont-
septsioo-
niga. 
„Toidu-
tootmine 
ja jae-
müük, 
kus on 
mega-
suur 
konku-
rents, sa-
mas aga 
väga ka-
sumlik. 
Tahtsin 
enda sil-

maga näha, mis siin on,“ sõ-
nas Meelis, kes külastas ava-
tud toidutööstuste nädala 
raames ka mitmeid teisi ette-
võtteid, näiteks Talleggi ja 
Leiburit. „Tahtsin näha, kui-
das neis kohtades süsteemid 
töötavad,“ selgitas noormees, 
kes varasemalt puutunud 
kokku tööstuskaupade tehas-
tega.

Maaeluminister Tarmo Tamm: 
„Avatud toiduainetööstuste 

nädal kannab üht väga olulist 
väärtust – see on usaldus. 
Toidutööstused usaldavad 
inimesi, lubades neid oma 

tootmisse, ja teisalt näevad 
tarbijad oma silmaga, kuidas 

meie igapäevane toit tööstustes 
valmib. Nii kasvabki usaldus 
kodumaiste toodete vastu. 

Aitäh toiduainetööstustele, et 
pakkusite inimestele võimaluse 

oma tootmistesse kiigata ja 
uusi teadmisi omandada.“

OG Elektra tootmine avas uksed

on 9 miljonit – see läheb 
jooksvalt ettevõtte arenda-
misse,“ sõnas Gross.

„Tootmine on arenenud 
vastavalt sellele, kui palju 
kaubandus areneb,“ jätkas 
ärimees, lisades, et ettevõtte 
ülesehitus ongi selline, et too-
dangut müüakse ainult oma 
keti kauplustes.

„Meil on 12 000 siga. Siga-
laid olen ka laiendanud ainult 
nii palju, kuivõrd suudame 
enda ketis maha müüa,“ selgi-
tas Oleg Gross. Oma kasvata-
tud sigade liha kasutatakse nii 
vorsti- kui kulinaariatoodete 
tootmisel.

„Kapitalistlikus turumajan-

duses on selge, et toota oskab 
praktiliselt igaüks, aga et sel-
lest normaalsetel tingimustel 
lahti saada, peab olema turul 
väljund. Väikeste tootjate 
probleem praegu ongi see, et 
neil ei ole turgu. Väikeette-
võte ei saa oma toodetega 
suurde ketti sisse,“ arutles 
Gross. Seejuures märkis ta, et 
sageli süüdistatakse suuri ket-
te, et nood ei võta väikeste 
tootjate kaupa müüki, kuid 
probleem on selles, et väi-
keettevõtjad ei suuda nii palju 
toota, kui suurel ketil üht 
konkreetset toodet tarvis 
oleks.

Oleg Gross vastas meelsasti 

Ekskursiooni läbi viinud OG Elektra tootmisjuht Tatjana Rõmkevitš tegi pikema peatuse väikesaiade tootmi-
se masina juures, mis on pagaritsehhi uusim seade.

Fotod: Liisi Kanna

Ekskursante üllatas, kui palju tehakse kondiitritoodete valmistamisel 
puhast käsitööd.

Külalised kookide valmistamist uudistamas.

OG Elektra omanik Oleg Gross rääkis külalistele tootmise rollist kontsernis ja huvilised said esitada küsimusi.
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MÕNE REAGA

Rohenädalal toimus 
Rakveres palju toredaid 
üritusi. Läinud reede öö-
sel vastu laupäeva pak-
kus avastamisrõõmu 
matkamine rahvaaia 
pargis ja tiikide ääres, et 
üles leida mõni nahk-
hiir – pisiimetaja, kes 
lendab toiduotsingutele 
ainult pimedas.

Ülle Kask

„Praegusel aastaajal lähevad 
nahkhiired toituma pärast 
ühtteist hilisõhtul, pärast päi-
keseloojangut,” teatas loodus-
teadlane Matti Masing Rak-
vere rahvamaja keldrisaali 
kogunenud loodusehuviliste-
le.

„Nahkhiir on väike ja kar-
vane, päris hiirtega ta sugula-
ne ei ole, kuulub omaette 
imetajate – käsitiivaliste selt-
si,” jätkas Masing, lisades, et 
veekogud, puud, vanad hoo-
ned ja paisjärved on nahkhiir-
tele head kohad elupaigaks, 
kus nad võivad rahulikult toi-
metada. Loomad on putuk-
toidulised, enamasti 5 cm 
suurused, aga nende tiibade 
siruulatus võib olla 20-40 cm. 
India ookeani saartel, Seišelli-
del nahkhiiri koguni süüakse, 
sest nad on troopilises kliimas 

Nahkhiir päris hiirtega sugulane ei ole, ta kuulub omaette imetajate – 
käsitiivaliste seltsi.

Allikas: erakogu

Loodusesõbrad otsisid öösel nahkhiiri

suured, meil aga tillukesed.

Nahkhiired Eestis
Loodusteadlane tutvustas 
Eestis elavaid liike, keda on 
kokku 14. Neist neli on tava-
lised, kümme aga haruldased.

Põhja-nahkhiir on domi-
neeriv liik, kes elutseb lin-
naruumis. Neid on rohkem 
kui teisi liike kokku. Par-
gi-nahkhiiri võib rohkem ko-
hata Lõuna-Eesti metsades ja 
parkides. Veelendlane korjab 
toidu vee pinna pealt, Rakve-
res elutseb ta mõnedes metsa-
des ja surnuaedades.

„Näiteks pruun-suurkõrv 
on ainus loom maamunal, 
kellel on kõrvad pikemad kui 
keha,” rõhutas Masing. „Kõr-
vapikkus on tal umbes kolm-
veerand kehapikkusest. Ma-
gamise ajal tema suuri kõrvu 
näha pole, sest ta ripub pea 
alaspidi ja kõrvad on tiibade 
all. Loomake saab kõrvadega 
teada kõigest, mis ümberringi 
toimub.”

Küsimuse peale, miks 
nahkhiired pea alaspidi ripu-
vad, vastas Masing, et nad 
peavad koopa seinast kümne 
küünega kinni hoidma, sest 
neil on küüned tagumiste jal-
gade varvastel.

Nahkhiired söövad erine-
vaid putukaid ja nende ham-
bad on väga teravad. Mees 
hoiatas, et looduses pole loo-
mi mõtet puudutada, kuna 
nad võivad väga sügava haava 
tekitada. Suuremate liikide 
nagu suurvidevlane ja hi-
lis-nahkhiir hambad on ko-
handunud kõvakooreliste pu-

tukate söömiseks. Eriti mait-
sevad neile maipõrnikad. Et 
kõhtu täis süüa, peavad nad 
sääski nahka panema sadade 
kaupa.

Masing on leidnud uurin-
gute käigus ka haruldasi liike. 
Euroopa laikõrva on ainult 
tema oma detektoriga Eestis 
kuulnud, kui üks isend 20 
meetri kauguselt mööda len-
das. Hiljem eristas ta väljas 
tehtud salvestusest selle loo-
makese liigi hääle järgi.

Vaatlus Rakveres
Teoreetilisi teadmisi täistuu-
bitud seltskond suundus kella 
poole 12 paiku öösel Rakvere 
rahvaaia parki tiikide juurde, 
et oma silmaga näha ja kuulda 
nahkhiirte öistest askeldamis-
test toiduotsinguil. Matti Ma-
sing sammus kõige ees, käes 
suurt mobiiltelefoni meenu-
tav riistapuu. Ta selgitas, et 
detektor püüab kinni nahk-
hiirte lendamise ajal tekitatud 
ultraheli-impulsse. Neid kuu-
lates ja salvestades saab hiljem 
hääle järgi arvuti kaudu 
nahkhiire liiki määrata.

Suure tiigi juures kuulsid 
kõik läbi detektori plagise-
mist ja sahinat, mida tekitas 
põhja-nahkhiir ja puude ko-
hal sai mitut lendavat isendit 

näha. Ka järgmise tiigi juures 
nähti loomakesi läbi õhu vi-
hisemas, aga kui üks väike 
poiss, kes oli emaga matkale 
tulnud, taskulambiga valgust 
näitas, ei lennanud enam mit-
te ükski loomake uudistaja-
test üle ega ümber. Masingu 
sõnul ärritab nahkhiiri val-
gus, kuna nad lendavad ja ot-
sivad toitu ainult pimedas.

Järgmiste tiikide juures oli 
kuulda ka paaril korral läbi 
loodusteadlase nahkhiire-de-
tektori veelendlase häält, aga 
näha teda ei õnnestunud.

Loodusteadlane Matti Ma-
sing on enda sõnul tundnud 
huvi loodusuuringute vastu 
alates 1970ndate algusest. 
Nahkhiiri on ta uurinud üle 
40 aasta ja kirjutanud nendest 
ka raamatu „Eesti nahkhii-
red”.

„Mulle on alati meeldinud 
teadmistepõhine elu,” ütles ta 
„Teiste sõnadega – teadlikult 
millegagi tegeleda ja selle käi-
gus iga päev midagi juurde 
õppida. Siis ei hakka kunagi 
igav, ükskõik, milline tahes 
olgu ilm, kas vihmane või 
päikeseline. Loomariik on 
piisavalt mitmekesine, et selle 
keskel oleks võimalik põne-
valt aega veeta.”

Nahkhiired ehk väike-käsitiivalised on väga vana loo-
marühm, kellel on võimeid, mis puuduvad paljudel teis-
tel imetajatel, kaasa arvatud inimesel. Nahkhiired on 
„käte abil lendajad” ja „kõrvade abil nägijad”. Paljud 

neist veedavad poole aastast magades, mil nende ke-
hatemperatuur on kestvalt 0 kraadi Celsiuse lähedal. 
Nii püsivad nad pikka aega elus ilma toiduta. Ultrahe-
lilokatsiooni kasutades saavad nahkhiired orienteeru-

da pimedas. Nad elavad nii maapinnal paiknevates ob-
jektides, õhus kui ka maa all. Nahkhiired on Eestis loo-

duskaitse all alates 1958. aastast.
Kasutatud allikas: Matti Masing. Eesti nahkhiired. 

2015.

Noortekogu kutsub 
kõiki noori eakaid 
abistama
Lääne-Virumaa Noorteko-
gu noored ulatavad maa-
konna eakatele abikäed 
ning kutsuvad ka kõiki tei-
si vabatahtlike noori pro-
jektis kaasa lööma.

Kolmandat aastat toimu-
va projekti „Koos saame 
hakkama!“ koordinaator 
Eliise Uueni sõnab, et va-
nuritel on abi vaja näiteks 
rohimisel, muru niitmisel, 
trimmerdamisel, korista-
misel, akende pesemisel.

„Tegemist on väga siira 
projektiga ning eelmistel 
aastatel on see nii eakate 
kui ka noorte poolt väga 
hästi vastu võetud. Juba on 
ka välja kujunenud kindlad 
vanurid, kes meiega suve 
hakul ühendust võtavad 
ning ka heasüdamlikud 
noored, kes on igal aastal 
valmis neid aitama,“ kõne-
les Uueni, lisades, et eelmi-
sel aastal abistasid kaheksa-
teist noort kaheksat leib-
konda, kusjuures ühe va-
nahärra juures käidi lausa 
üheksa korda.

Uueni kutsub kõiki Lää-
ne-Virumaa noori, kes 
peavad üksteise abistamist 
oluliseks ning tahavad oma 
panuse anda, endast teada 
andma, kirjutades Lää-
ne-Virumaa Noortekogu 
Facebooki või helistades 
numbrile 5358 5840. Oo-
datud on ka kõik teated 
abivajajatest.

„Ühendust võib võtta 
aastaringselt. Kuigi põ-
hirõhk on suvel, on noored 
igati valmis abistama ea-
kaid ka sügiseste aiatööde-
ga,“ kommenteeris ta. 

Kuulutaja
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MÕNE REAGA MUST KROONIKA

Hiljuti ametisse astunud 
riigihalduse minister Ja-
nek Mäggi kohtus kol-
mapäeva õhtul Rakvere 
Gümnaasiumi aulas rah-
vaga, et kõneleda teemal 
„Koli oma töökoht kodu-
le lähemale“.

Liisi Kanna

Sissejuhatuseks kirjeldas 
Mäggi tegevusvaldkonda, 
millega riigihalduse ministri-
na seotud on – riigikinnisva-
ra, haldusreform, riigireform. 
„Ma usun, et riigireformi mõ-
te pikas perspektiivis on tõ-
hus riik,“ märkis minister 
ning jätkas konkreetsemalt 
töökohtade Tallinnast välja 
viimise teemal.

„Rootsis näiteks läks töö-
kohtade väljaviimise tulemu-
sena ainult 25 protsenti ini-
mesi kaasa nende töökohta-
dega, see tähendab seda, et 
inimesed jäid Stockholmi al-
les, aga töökohad viidi välja. 
Ja siis said valdavas osas tööd 
kohalikud inimesed ja see oli-
gi tegelikult edu võti,“ tõi 
Mäggi eeskujuks Rootsi näite.

Mäggi märkis, et töökohta-
de ühte või teise maakonda 
toomise juures mängib olulist 

Kadrinas alustab tööd 
abivallavanem
Kadrina abivallavanemaks 
sai enne haldusreformi 
Laekvere vallavanem ol-
nud Aarne Laas.

„Abivallavanema ameti-
kohta taotles palju häid 
kandidaate, kuid pärast 
vestlusvoorude läbiviimist 
osutus konkursi võitjaks 
Aarne Laas. Määravaks sai 
Aarne pikaajaline kogemus 
kohaliku omavalitsuse ma-
jandamise korraldamisel. 
Loodame heale koostööle 
Kadrina valla arendami-
sel,“ sõnas Kadrina vallava-
nem Kairit Pihlak.

Aarne Laas märkis, et te-
ma jaoks on Kadrina vald 
olnud alati selline, millele 
alt üles vaadata. „Tubli ja 
tegus vald, kelle saavutusi 
on alati hea lugeda ja vaa-
data,“ ütles Laas.

Abivallavanem alustab 
tööd 4. juunil.

Kuulutaja

LIIKLUSÕNNETUSED
29. mail kell 7.38 toimus liiklusõnnetus Rakvere vallas Tal-
linn-Narva mnt ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru mnt ristmikul, 
kus sõiduautoga BMW 525 vasakpööret sooritanud 25aas-
tane mees ei andnud teed otse liikunud sõiduautole Toyota 
Avensis, mida juhtis 51aastane mees. BMWs viibinud 
23aastane naine toimetati õnnetuse tagajärjel Rakvere Haig-
lasse.
27. mail kella 16.20 ajal toimus liiklusõnnetus Rakveres 
Laada tn 10 juures, kus 80aastane mees sõitis jalgrattaga ette 
peateel liikunud sõiduautole Audi A6, mida juhtis 29aastane 
mees. Jalgrattur toimetati Rakvere Haiglasse kontrolli.
27. mail kella 19.25 ajal toimus liiklusõnnetus Vinni vallas 
Pajusti alevikus Tartu mnt 20 juures, kus 32aastane mees 
sõitis ATVga Dresel MCT vastu metallposti. Juht toimetati 
Rakvere Haiglasse kontrolli.
26. mail kella 21.35 ajal toimus liiklusõnnetus Haljala alevi-
kus Schönbergi tee 6 maja juures, kus 23aastane mees sõitis 
sõiduautoga Audi A4 paremkurvis vasakule teelt välja, vas-
tu maja seina. Sõiduki juht hukkus sündmuskohal. Liiklus-
õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.

KEHALINE VÄÄRKOHTLEMINE
27. mail solvas ja lõi alkoholijoobes 54aastane mees Tapa 
vallas Porkuni külas asuvas korteris 55aastast naist. Politsei 
pidas mehe kuriteos kahtlustatavana kinni.

LEITI MÜRSKE
30. mail tehti kahjutuks Väike-Maarja vallast Äntu külast 
leitud kolm 75 mm mürsku.

PÕLENGUD
28. mail kella 12.17 ajal teatati häirekeskusele tulekahjust 
Väike-Maarja vallas Käru küla lähedal, kus põles raba ja 
metsaalune 1 ha ulatuses. Kustutustööd lõpetati kell 16.50.
26. mail kell 19.14 teatati, et Rakvere vallas Väekülas Mõi-
savahe teel põleb lahtise leegiga mahajäetud kivist hoone. 
Päästjad kustutasid tulekahju kell 20.32.

Foto: kadrina.ee

Vastne riigihalduse 
minister väisas Virumaad

Riigihalduse minister Janek Mäggi Rakvere kohtumisüritusel.
Foto: Liisi Kanna

rolli ka kohapealne initsia- 
tiiv – kohalike juhtide soov 
töökohti oma piirkonda tuua.

„Miks ma arvan, et töökoht 
on võtmeküsimus?“ püstitas 
minister küsimuse kohtumise 
põhiteema valiku üle. Ning 
vastas ise: „Ma arvan, et kui 
inimene saab töötada seal, 
kus ta reaalselt elab, siis ta on 
õnnelikum. Rakverest Tallin-
nasse võid käia aasta-kaks, 
aga lõpuks muutub tüütuks – 
ei tahaks sõidule aega kuluta-
da.“

Ministri ettekande järel 
said sõna ka külalised. Kuigi 
ürituse ühe organiseerija 
Siert Kotka-Repinski hin-
nangul tuli ilusa ilma mõjul 
huvilisi loodetust vähem ko-
hale, oli veerand saalist siiski 
inimesi täis ning kohati läks 

küsimustevoorus päris hääle-
kaks vaidluseks.

Probleemid, mis inimesi 
huvitasid, kaldusid aga õhtu 
põhifookusest aeg-ajalt üsna 
kaugele ja jäid rohkem koha-
liku omavalitsuse pädevusse, 
mistõttu paljudele küsimuste-
le just Mäggi erakonnakaasla-
ne Kotka-Repinski vastama 
pidi. Enim uuriti tasuta ühis- 
transpordi kohta.

Ürituse lõpetuseks jagas 
vastne minister osalejatele 
oma luulekogusid „Hinge 
pealt ära“, kuhu Mäggi soovi-
jaile ka autogramme andis.

Eelmisel päeval külasta mi-
nister Janek Mäggi aga 
Ida-Virumaad, kus kohtus 
omavalitsusjuhtide ja ettevõt-
jatega.

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

SEKTSIOONID
ESIKUD

RIIDEKAPID

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

LASTETOA KOMPLEKT

200*220*65

230*140*80
(200*125)

ERITI HEA HINNAD!

160*200
260*185

hinnad PUHKEVAD õide!
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€
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€

KUUM HIND

189
€
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€

KUUM HIND
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€
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€
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€
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299
€

KUUM HIND

289
€

KOÖGINURGADIIVAN

VOODI

KUUM HIND

899
€

KUUM HIND

149
€

KUUM HIND

269
€

260*190*102
KUUM HIND

529
€
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Otsid tööd?
Vajad töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui paberlehes.
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Lugeja küsib: Sõlmime 17aastase noo-
rega hooajatööks tähtajalise töölepingu. 
Lepingu kehtivuse ajal saab ta 18. Kui-
das arvutatakse talle puhkusehüvitist, 
kas 35 või 28 kalendripäeva eest? Kui-
das toimuks arvutus siis, kui sõlmime 
tähtajatu töölepingu ja vahetult pärast 
lepingu sõlmimist saab ta 18?

Vastab Helena Ilves, 
Tööinspektsiooni nõustamisjurist.

Töölepingu seaduse kohaselt on alaeali-
se töötaja põhipuhkuse kestus 35 ka-
lendripäeva kalendriaastas ning seda 
olenemata sellest, et alaealine saab ka-
lendriaastal (töösuhte ajal) täisealiseks.

Töötaja saab nõuda põhipuhkust siis, 
kui ta on tööandja juures töötanud vä-
hemalt kuus kuud. Põhipuhkust antak-

se töötatud aja eest. Seega alates töösuh-
te algamisest hakkab töötaja teenima 
endale põhipuhkust.

Kui tööleping on sõlmitud tähtajali-
sena ja selle kestvus on lühem kui kuus 
kuud, siis töötajal puudub võimalus 
töösuhte ajal puhkust nõuda ja seetõttu 
hüvitatakse talle tema teenitud põhi-
puhkus rahaliselt töösuhte lõppedes.

Näide 1: töötaja töösuhe kestab 1. 
juunist kuni 31. juulini. 14. juulil saab 
töötaja täisealiseks. Töösuhte viimasel 
päeval, so 31. juulil tuleb tööandjal töö-
tajale välja maksta lõpparve (töötasu ja 
puhkusehüvitis). Kuna töötaja ei tööta-
nud tervet aastat, siis teenis ta kahekuu-
lise töötamise ajaga põhipuhkust 35 
(kalendriaastas väljateenitavate põhi-
puhkuse päevade arv) / 365 (kalendri-

päevade arv kalendriaastas) × 61 (ka-
lendripäevade arv 1. juunist kuni 31. 
juulini) = 5,84 kalendripäeva. Tööand-
jal tuleb 5,84 päeva eest arvutada ja 
maksta põhipuhkusehüvitis.

Näide 2: töötajaga sõlmitakse tähtaja-
tu tööleping 1. juunil 2018 ning 14. juu-
lil saab töötaja 18aastaseks. 2018. aasta 
eest arvestatakse noorele töötajale 
35-kalendripäevast puhkust (proport-
sionaalselt töötatud ajale): 35 (kalend-
riaastas väljateenitavate põhipuhkuse 
päevade arv) / 365 (kalendripäevade 
arv kalendriaastas) × 214 (kalendripäe-
vade arv 1. juunist kuni 31. detsembri-
ni) = 20,52 kalendripäeva. 2019. aastal 
on töötaja täisealine ning teenib edaspi-
di 28 kalendripäeva põhipuhkust aastas.

JURIST ANNAB NÕU
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MÕNE REAGA

9. juunil kell 11-17 ootab kü-
lastajaid „Võllamehe lõikuspi-
du” – Rakvere Teatri kinoma-
ja proovisaali sisse seatud su-
viselt kodune kohvik, kus 
päeva jooksul saab nautida 
muusikat ja kohtumisi kul-
tuuriinimestega.

Üheks päevaks avanevas 
kohvikus on esindatud mõle-
mad teatri selle suve lavastu-
sed. Ühes letis pakuvad teatri-
kokad inglisepäraseid toite, 
mis on saanud inspiratsiooni 
lavastusest „Viimane võlla-
mees”, kus tegevuspaigaks on 
väike inglise külake. Menüüs 
on näiteks Yorkshire’i puding 
vorstiga (toad in the hole ehk 
briti vorstiroog), mitut sorti 
inglise näpuvõileivad ja veel 
temaatilisi toite lavastusest.

Teises letis on esindatud 
Arkna mõis, kus toimub juu-
nis esietenduv suvelavastus 
„Lõikuspeo tantsud”. Lisaks 
üle Eesti tuntud käsitööjuus-
tudele ja -moosidele on saada 
väike valik etenduste ajal pa-
kutavast menüüst.

Päeva jooksul on võimalik 
nautida head muusikat ja 
kohtumisi huvitavate kultuu-
riinimestega. Külla tulevad 
Kärt ja Brian Devaney, kelle 
elu kulgeb kahes riigis – Iiri-
maal ja Eestis.

Brian on Iirimaalt Sligo lin-
nast pärit näitleja, multi-inst-

Rakvere Teater avab 
suvelavastustest inspireeritud kohviku

Külla tulevad Kärt ja Brian Devaney, kelle elu kulgeb kahes riigis – Iirimaal ja Eestis.
Foto: erakogu

rumentalist ja ettevõtja, kes 
hetkel elab oma abikaasa Kär-
di ja lastega Rakveres ning 
naudib igapäevaselt Eesti 
avastamist. Kärt on Viru-
maalt pärit ajakirjanik, kahe 
lapse ema, kirglik lugeja, teat-
ri- ja filmisõber ning kultuu-
rilemb. Seos Iirimaaga ja seal 
elamise kogemus on Kärdi 
suureks üllatuseks aidanud tal 
ka Kodu-Eestit paremini 
tundma õppida.

Kell 11-15 on avatud muu-

sikute vabalava. Oodatud on 
kõik üksikisikud või kollek-
tiivid, kelle hinges puhuvad 
iiri või inglise folgituuled. 
Oma esinemissoovist palume 
anda märku projekt@rakve-
reteater.ee. Kell 15 astub 
Brian Devaney üles autori-
loominguga.

Kell 15.30-16.30 toimub 
selle hooaja viimane kohtu-
misõhtu sarjas RT vestleb. Sel 
juunikuu pärastlõunal on 
moderaator Erni Kase vest-

luspartneriteks perekond De-
vaney ning Üllar Saaremäe. 
Teemadeks on nii suvelavas-
tus „Viimane võllamees” ja 
näitemängu autor Martin 
McDonagh kui ka eesti ja iiri 
kultuuriruumi sarnasused ja 
erinevused. 

Kell 16.30-17 mängib lõpe-
tuseks Brian Devaney iiri tra-
ditsioonilist muusikat.

Kuulutaja

Väike-Maarja 
kutsub Pandivere päevale
Laupäeval peetakse Väike-Maarjas 31. korda kodukandi-
päeva – Pandivere päeva.

Seekord on päeva motoks: juured annavad jõudu. Euroo-
pa kultuuripärandi aastal on igati paslik ammutada elu- ja 
hingejõudu just omakandi rikkalikust kultuuriloost ja siin-
sest kultuuripärandist. 

Peotuli süüdataksegi Ebavere mäe – iidse hiiemäe – jala-
mil tuleloitsu ja Väike-Maarja parnaslaste luuleridade saa-
tel. Ebaverest tuuakse peotuli jalgratastel Väike-Maarjasse, 
seltsimaja juurde peoplatsile, kus see võetakse Väike-Maarja 
pasunakoori helide saatel pidulikult vastu ja kell 10 öeldakse 
päeva avasõnad. Päeva juhib Arlet Palmiste.

Pidupäeva sisustab kaks kontserti. Lisaks pärast avamist 
algavale laste kontserdile astuvad kell 12-15 kohalike isete-
gevuslaste kõrval üles ka Marko Matvere ja ansambel VLÜ.

Kuni üheksaaastased lapsed saavad end proovile panna 
eelmistel aastatel väga populaarseks osutunud kergejõustiku 
mitmevõistluses. Aladeks on „Vormel 1“ võidujooks, kau-
gushüpe, pehme oda vise, süstikjooks, teivashüpe liivakasti 
ja ristikeks. Lapsed saavad aladega tutvust teha ja proovida 
neid pool tundi enne võistluse algust võistluspaigas.

Sportlikke tegevusi pakub Väike-Maarja mudelihall. Lap-
sed saavad lustida batuudil.

Nagu kodukandipäeval tavaks, on seltsimajas kasutatud 
raamatute laat ja nii mõnedki huvitavad raamatud, mis on 
riiulitele seisma jäänud, saavad sel moel omale jälle tänuli-
kud lugejad.

Peoplatsil on suur laat. Laadamüüjate hulka on oodatud 
erinevate toodete pakkujad nii koduvallast kui kaugemalt.

Pandivere päeva eelõhtul, 1. juunil on Väike-Maarja selt-
simajas näitemänguõhtu. Kell 19 esietendub seltsimaja teat-
ritrupi esituses Juri Poljakovi näitemäng „Homo Erectus 
ehk naiste vahetamine“. Lavastaja Erik Ruus. Avatud on 
kohvik.

3. juunil kell 12 toimub Väike-Maarjas võistkondlik 
orienteerumismatk.

Ilve Tobreluts
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9. juunil kohtuvad Moe piiri-
tustehase juures võidujanused 
motosportlased säärevärista-
jate mõõduvõtul „Võrrid on 
Moe(s)l“!

Ühtlasi on see punnvõrride 
karikasarja kestvussõidu kol-
mas etapp ning sprindi kari-
kasarja teine etapp. Moel kor-
raldatakse punnvõrride võist-
lust teist korda, vanade toot-
mishoonete vahele rajatud 1,2 
km pikkusel võistlustrassil.

Seekordne kestvussõit tuleb 
unikaalne, kuna hakatakse 
välja selgitama kõige kiiremat 
ja ökonoomsemat võistlus-
masinat. Igale võrrile pan-
nakse paaki kolm liitrit segu-
bensiini. Võistluse kestvus on 
neli tundi. Kelle võrr kõige 
rohkem ringe ettenähtud kü-
tusekogusega teeb, ongi võit-
ja. Lubatud on ka kondiauru 
lisamine. Võisteldakse kokku 
neljas klassis: retro, hiinakad, 
vaba klass ja naised.

Sprindis on võistlusklasse 
kokku üheksa ning kihutatak-
se veidi lühemal võistlusmaal, 

Päev täis bensiinivingu ja retrohõngu

mille pikkuseks on olenevalt 
võistlusklassist kas kuus või 
neli ringi.

Lõunaseks meelelahutuseks 
toimub jällegi eelmise aasta 
publiku lemmik „Minide 
sõit“, kus stardivad vaid kuni 
13aastased tulevased mo-
tospordi ässad. Sõiduvahen-
diks on mis iganes kaheratta-
line kuni 50kuubikuline ma-
sin.

Sellest aastast lisandus sp-
rindi karikasarja uus võist-

lusklass „Käbid-Kännud“, kus 
omavahel saavad mõõtu võtta 
perekonnad. Meeskonda 
kuulub kaks liiget – lapseva-
nem ja laps. Sõidu pikkus on 
kümme ringi – viis ringi sõi-
dab laps ja viis ringi sõidab 
lapsevanem. Kui lapsel võrrilt 
jalad maha ei ulatu, võib ta 
kasutada võistlusrattaks sobi-
vat iseliikurit (ka variaatori-
ga) kubatuuriga kuni 50cc.

Võistluspäev algab kell 
kümme ning lõpeb õhtul kell 

kaheksa. 
Pealtvaatajad on väga ooda-

tud kaasa elama ning sisse-
pääs on tasuta. Ettevõtmise 
korraldajateks on MTÜ 
Punnvõrr, Moe Motokuuri 
meeskond ning MTÜ Moe 
Külaselts. Lisainfot leiab 
www.punnvorr.ee ja Face-
bookist.

Kuulutaja
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KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE
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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 qua  ro    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                06
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                       2,0TD                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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

Andrus 527 1011

Heas seisukorras, kaks korrust, 

6 magamiskohta, terass, WC, 

saun. Majas on vesi ja elekter. 

Andrus 527 1011

Rakverest 9 km. Elamu, kuur, 

saun ja põllukivist vundament. 

Hooned vajavad remonti. 

Andrus 527 1011

Krunt 1265 m². Köök, 4 tuba, 

veranda,  tsentr vesi ja kanal, 

puurkaev. Garaaž, kuur, saun.

Andrus 527 1011

I korrus. Ilus korter, maja 

renoveeritud. Rõdu, panipaik, 

kelder. Õhksoojuspump.

IV korrus. Läbi maja planeering. 

Rõdu. Hea asukoht.

TULE VAATAMA! 

Laada 14 / tel 527 1011
rakvere@arcovara.ee

MÜÜA 2-TOALINE KORTER,
48,8 m2, VÕIDU TN, RAKVERE    

Andrus 527 1011

36 000 € 

MÜÜA 2-TOALINE KORTER,
42,7 m2, ÕHTU TN, PIIRA     

Andrus 527 1011

37 600 € 

MÜÜA 4-TOALINE KORTER,
181 m2, VESKI TN, RAKVERE    

81 000 € 

MÜÜA MAJA, 178 m2, 
TARTU TN 32, RAKVERE     

77 500 € 

MÜÜA MAA JA MAJA, 
MÄNNIOJA, RAKVERE V     

27 000 € 

MÜÜA SUVILA, 
SÕNAJALA, EISMA     

69 000 € 

III korrus. Toad eraldi, WC ja 

vannituba eraldi. Hinnatud 

maja, väga hea asukoht.

• Müüa 1toaline ahjuküttega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5341 9354

• Müüa 1toaline korter kesklin-
nas, III korrus. Tel 5645 2786

• Müüa Tapa linnas 1toaline kor-
ter, I korrus, osaliselt möbleeritud. 
Sobib hästi pensionärile. Hind 13 
500 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline korter Rakvere 
kesklinnas Koidula 11 majas. Majal 
on värskelt teostatud renoveerimi-
ne. Tel 5346 0655

• Müüa 2toaline korter kesklin-
nas, puuküttega, WC, dušinurk, 
kelder ja puukuur. Vajab remonti, 
otse omanikult. Tel 5620 2312

• Müüa Rakveres 2toaline ahju-
küttega remonti vajav korter, II 
korrus, 47,8 m2 + veranda. Tel 5550 
0233, õhtuti

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter, 2/4, Tapa kesklinnas, 
otse omanikult. Päikseline maja 
pool, plastaknad, metalluks, la-
minaatparkett, väga soe, jääb alles 
mööbel ja tehnika. Tel 558 9315

• Müüa otse omanikult 2toaline 
korter Assamallas, Kesk tänav 3. 
Korter asub II korrusel, on ahju-
küttega, vee- ja kanalisatsiooniga. 
Turvauks, elutoas ja köögis uued 
aknad. Korteri juurde kuulub keld-
riosa ja väike aiamaa osa. Hind 
5200 €. Tel 522 2621

• Müüa 2toaline korter (52,1 m2), 
2/1, koos sisustusega Ervita külas 
Väinjärve ääres, Koerust 3 km, 
maja soojustatud ja täielikult re-
noveeritud, madalad kulud. Hind 
10 400 €. Tel 5668 0644

• Müüa 3toaline vähest remonti 
vajav korter Rakveres Rahu tn 11. 
Tel 5344 9174

• Müüa renoveeritud 3toaline 
korter Rakverest 8 km kaugusel 
Pajusti alevikus, 57,7m2. Hind 27 
000€. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline korter Arknal. 
Tel 5649 1812

• Müüa 3toaline korter Kundas. 
Hind 8300 €. Tel 5341 6953

• Müüa I korrusel asuv puuküttega 
3toaline korter Roelas, Lääne-Vi-
rumaal. Maja on värskelt renovee-
ritud. Korter on renoveerimata, 
seega vajab korter täielikku re-
monti! Korteris plastpakettaknad. 
Korterelamule on paigaldatud uus 
katus koos päiksepaneelidega. 
Paigaldatud on ka uued korte-
relamu lukustavad turvauksed, 
soojustatud on fassaad ning vahe-
tatud vee -ja kanalisatsioonitorud. 
Roela alevikus asuvad rahvamaja, 
kauplus, Roela Lasteaed-Põhikool, 
avatud on ka Noortekeskus. Hind 
4500 €. Tel 5912 7273

• Müüa 4toaline korter Lepnal, 
72,4 m2, õhksoojuspump, aknad 
vahetatud, ees turvauks. Hind 
18  000 €. Huvi korral helista tel 
5332 4443

• Müüa Rakveres remonti vajav 
elamu teine korrus ja aiamaa. Tel 
5648 0384

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
elamu teine korrus aiamaaga. Tel 
5358 6829

• Müüa ridaelamuboks Rakveres 
Tedre tn. Boks on seest ehitamata. 
Tel 5665 8773 

• Müüa renoveeritud kahekor-
ruseline eramu. Kõrvalhoonete 
ja garaažiga. Olemas majal 
hindamisakt. Hind 72  000 €. 
Tel 554 3734

• Müüa renoveeritud maja Rakvere 
kesklinnas, 3 tuba, saun, krunt 525 
m2. Tel 5694 6444

• Müüa remonti vajav maja, krunt 
9000 m2. Vool 3x32 A, hea vesi, 
männimets. Tel 5694 6444

• Müüa kahekorruseline re-
noveerimist vajav maja Väi-
ke-Maarja vallas. Hind 15  000 
€. Tel 5374 3571

• Müüa Laekvere alevikus suur 
kinnistu koos elumaja ja abi-
hoonetega. Krundi pind 6511 m2. 
Poed, ühistransport, kool, laste-
aed, apteek ja arstikeskus käe-jala 
ulatuses! Maja üldpind 279,9 m2, 
4 tuba, köök, vannituba. Majas on 
tsentraalne vesi, kanalisatsioon, 
tööstusvool. Hind kokkuleppel! 
Tel 5598 2428

• Müüa kahekorruseline maja 
Tapa kesklinnas, 6 tuba, ahjuküte, 
vesi ja kanalisatsioon, kelder, aed, 
garaaž, kõrvalhoone. Vajab remon-
ti. Tel 5364 8948 või 5665 1305

• Müüa suvila Päides (Rakverest ca 
5 km). Üldpind 0,18 ha. Hoonetel 
uued katused. Kokkuleppe hind. 
Tel 511 0478

• Müüa elamumaa Rakverest 3 
km, krunt 1-1,2 ha, männimets. 
Tel 5694 6444

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Noor pere ostab 1-2toalise kor-
teri Rakvere linnas. Tel 5358 6061

• Ostetakse Rakvere linnas 2toa-
line korter. Kõik pakkumised on 
oodatud. Tel 5697 5317

• Ostan 3-4toalise keskküttega 
korteri Rakveres. Oodatud kõik 
pakkumised. Tel 5307 1687 või 
siim2468@hot.ee

• Pere soovib osta maja järelmak-
suga Rakveres. Tel 5308 1705

• Noor pere soovib osta suvekodu/
maamaja Lääne-Virumaal. Tel 
5552 7229

• Ostan garaaži. Tel 5567 7790

• Ostan garaaži Rakveres, ootan 
kõiki pakkumisi! Tel 5340 3775

• Soovin osta garaaži Rakvere 
linnas, elektri olemasolu vajalik. 
Tel 5357 2888

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

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

• Üürile anda erineva suurusega 
büroo-ja teeninduspinnad. Ga-
raaž – 218 m2, kilehall – 500 m2, 
kilehall – 600 m2, pesulahoone – 
175 m2, büroo - 17-55 m2, kaarhall 
– 278 m2. Hinnad 1€/m2 kuni 3,5€/
m2. Tel 501 2810

• Anda rendile Rakvere kesk-
linnas äripind (80 m2). Tel 528 
5416

• Korralik naine üürib suveks kor-
teri Rakveres. Tel 5359 3623

• Sooviksin üürida üürikorterit 
kas Sõmerule või Rakveresse. Tel 
5829 7276

• Võtan üürile 2- või 3toalise kor-
teri Tapa linnas. Tel 511 0478

• Pere koos kahe suurema lapsega 
üürib 3-4toalise korteri Rakveres 
või selle lähiümbruses. Tel 5671 
2650

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile korter. Tel 5569 2057

• Anda üürile Rakveres 1toaline 
kõigi mugavustega korter, II kor-
rusel koos mööbliga ja tehnikaga. 
Hind 200 €/kuus + kommunaal-
maksud. Tel 5646 6926

• Üürile anda 1toaline renovee-
ritud ahjuküttega korter (23m2) 
Rakveres Kunderi tänaval, wc, 
dušš olemas, köögimööbel. Hind 
220 €. Tel 5664 4088

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter 
Rakvere kesklinnas. Hind 250 € + 
KÜ arve. Tel 501 1478

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesk-
linnas (möbleeritud, pesumasin, 
külmik). Tagatisraha nõue. Tel 
5884 1029

• Üürile anda 2toaline korter 
Tapa kesklinnas, I korrus. Üür 200 
€ kuus. Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Üürile anda Rakveres väga heas 
piirkonnas asuv 3toaline korter. 
Tel 5332 7768

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80, kõik korras, ÜV 
olemas, kindlustus, tsinkkerega. 
Hind 450 €. Tel 5801 8832

• Müüa Audi 80 B3 1,8B. Hind 
soodne. Tel 5831 2411

• Müüa väga ökonoomne Ford 
C-Max 1,6 diisel, must metallik, 
85 kW, 2012. a, kliima, esiklaasi 
soojendus, 11 000 km. Tel 506 1547

 • M ü ü a  F o r d  F o c u s 
Trend 1,6i 08/2007. a, 74kW, uni-
versaal, bensiin, hõbedane  me-
tallik, konditsioneer, kesklukk, 2 x 
el.aknad, orig. valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Mercedez Benz C180, 
1,8B, 1998. a, tumesinine, sõidu-
korras. Hind 400 €. Tel 5558 5956

• Müüa Mercedez Benz, 2001. a, 
diisel, kiire. Hind 700 €. Tel 5801 
8832

• Müüa Mitsubishi Outlander 
2,4B, 118kW, 2006. a, automaat. 
Tel 511 3414

• Müüa Nissan Primera 1,6 1994. 
a. Tel 5663 1557

• Müüa Škoda Fabia Ambiente 
1,4TDI 01/2005. a, 55kW, turbo-
diisel, hõbedane, universaalkere, 
hooldusraamat, konditsioneer, 
kesklukk, tume salong, pl.soojen-
dus, korralik, superökonoomne, 
kõigest 4l/100km kohta! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Subaru Forester, 2,5 
169kW, 2007. a, bensiin, auto-
maat, ostetud Eestist. Värskelt 
tehtud 210 000 km täishooldus 
koos rihmavahetusega. Tel 
511 0478

• Müüa Toyota Corolla 1,6, 2007. 
a, bensiin, tume hall, ökonoomne, 
universaal. Tel 509 2275

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 04/2004. a, 74kW, turbodii-
sel, hõbedane, universaal, kon-
ditsioneer, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, veokonks, roosteta, mõlki-
deta, korralik ja superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,6i 05/2004. a, 77kW, ben-
siin, tumesinine metallik, univer-
saal, konditsioneer, 4 x el.aknad, 
kesklukk puldist, talverehvidel, 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
korralik, kehtiv ÜV 05/2018, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodii-
sel, hall metallik, universaal, klii-
ma, 4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
uuem salong, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, äsja läbinud tehnilise 
ÜV 02/2019, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 5 1,9TDIi 
07/2004. a, 77kW, turbodiisel, kir-
sipunane metallik, 5 ust, luukpära, 
konditsioneer, kesklukk puldist, 
4 x el.aknad, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, läbinud värs-
kelt, tehnilise ÜV 07/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Volkswagen Passat, heas 
korras. Hind 350 €. Tel 5194 2377

• Müüa Volkswagen Passat Trend 
1,9TDi 09/2003. a, 74kW. Tume 
sinine, turbodiisel, sedaan, kon-
ditsioneer, el.aknad, veokonks, 
kehtiv ülevaatus 09/2018, roos-
teta, mõlkideta, korralik tehnika, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Ostan auto kuni 1500 €, võib 
vajada remonti. Tel 504 0457

• Ostan Vazide, Moskvitši, Gaz 24 
uusi plekke, tulesid, stangesid, 
uksi jne. Uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

• Ostame igas seisukorras sõi-
dukeid, hea pakkumise korral 
kiire tehing. Helista 5612 3431 ja 
saate teada, palju me teie auto eest 
pakume! Lääne-Virumaal tuleme 
kohale 1h jooksul!

• Ostan kasutuseta jäänud auto, 
võib vajada remonti, ka vene auto. 
Tel 512 7543

• Ostan vana sõidukõlbmatu moo-
torratta. Pakkuda võib ka jäänu-
seid. Tel 5565 8796
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

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

* 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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

• 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 kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus.

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5373 4876

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

• 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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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).

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevudetüh-
jendamist. Veo- ja tõste-teenus. 
Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Autode keretööd ja värvimi-
ne. Tel 504 0457

• Reovee-ja fekaalivedu Hal-
jala ja Tapa vallas. Teenindame 
teid iga päev, ka õhtuti ja näda-
lavahetustel. Tel 5656 1515

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45x9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubiku-
ga. Tel 506 1547

• Veoteenus puksiiriga (platvorm 
3t/6m 0,82 €/km). Hetkel eraisi-
kule ja kokkuleppel. Tel 514 8661

• Puksiir- ja veoteenus, ostan 
autoromusid. Tel 5558 5956

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transportteenus väikekaubiku 
ja käruga. Tel 553 9330

• Kolimisteenus kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

• Koristan vanametalli. Tel 558 
7000

• Teeme kõiki lammutustöid 
Tartumaal, hooajal Lääne-Vi-
rumaal. Helistada õhtul pärast 
kella 18.00. Tel 5450 5198

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• Valmistame tellija mõõtude järgi 
liuguksi ja garderoobe. E-mail: 
tarvasmoobel@gmail.com. Tel 
5373 8536

• Fassaadide renoveerimine. 
Fassaadi- ja sokliplaatide müük 
ning paigaldus. Tel 511 0286

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Tänava äärekivide paigaldus, 
piirdeaedade-ja terrasside 
ehitus, väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii.  kiviaed.ee. Tel  5394 
6666

• Valmistan uksi ja aknaid, täht-
aeg lühike. Tel 5349 6065

• Kvaliteetne ja oskuslik ehi-
tusteenus. Teostame töid alates 
remonttöödest kuni uusehitisteni. 
Tööde korrektne teostus tagab 
tellija rahulolu. Üldehitustööd, 
vannitoaremont, sauna ehitus/
remont, köögi remont, mööblipai-
galdus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektri-
tööd, torutööd, terasside paadi-
sillad, fassaaditööd. Tel 5557 8781. 
E-mail: taresaneeraus@gmail.
com, facebook: Tare-Saneeraus

• Üldehitustööd: puukuurid, ga-
raažid, saunad. Tel 5685 6320

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sise-
kujundamisel, tehtud töödele 
garantii. Tel 518 7979

• Ettevõte teostab ehitustöid 
ideest võtmed kätte meetodil. 
Tel 5662 6483

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

• Põrandatööd: parkettpõrandate 
paigaldamine, lihvimine, lakkimi-
ne, õlitamine. Tel 5829 2584

• Teostame sisetöid ja vannituba-
de remonti. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Teostame lamekatuste- ja viil-
katuste ehitustöid ning ka ka-
tuste remonttöid. www.melsen.
ee. Tel 5845 5717

• Katuseredelite valmistamine. 
Alumiiniumprofi ilide baasil. Kee-
viskonstruktsioon. Kandevõime 
1,6 tonni. Tel 515 9155

• Kodumasinate remont ja pai-
galdus (külmkappide, pesumasi-
nate, nõudepesumasinate, mikro-
laineahjude jne.) Teenus võimalik 
ka kodukutsel. Tel 5648 7258

• Auruga pliidi ja ahju puhas-
tamine. Ilma ühtegi kemikaali 
kasutamata, ahi täiesti puhtaks, 
säästa tervist! Tel 5646 7038

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

• ADRANUS OÜ paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, ka-
minaid ja pelletkaminaid, samuti 
laome müüritiskütteseadmeid. 
Peamine tööpiirkond on Lääne- ja 
Ida-Virumaa, vajadusel pakume 
teenust üle Eesti. Tel 5345 7446

• Ahjud, kaminad, korstnad, plii-
did, müürid. Tel 504 7459

• Pottsepatööd ja looduskivi 
paigaldus. Materjal, transport 
meie poolt. www.ahjudjakami-
nad.ee. Tel 58033448, Ain

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad, keskküttesüs-
teemid. Tel 5552 8487

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib- ja liug-
väravatele. Tõstuksed, tõkke-
puud, remont. Tel 5555 8293, 
tenentte@gmail.com

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

• Teen kindakrohvi (korst-
nad, soojamüürid, seinad jne). 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

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

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.eeEpopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

Tel. 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* 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

sül

V

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

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

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

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

SANTEHNILISED 

TÖÖD
•sise- ja välistrassid•vesi 

•kanalisatsioon•küte  

•ventilatsioon•toruavariide 

likvideerimine

MOODULKORSTENDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

KORSTNAHÜLSSIDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

PLAATIMINE JA 
VANNITOAD

ÜLDEHITUS JA 
ELEKTRITÖÖD
info: 550 3191 

torujyri24@gmail.com

• Hauaplatside ehitamine ja 
hooldamine. Tel 5660 3585

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• KIVIRAIDURITÖÖD. Kalmistul 
hauakividele daatumite lisamine, 
vanade plaatide ja kivide puhas-
tamine ning restaureerimine. 
jyrikivimaailm@gmail.com. Tel 
5348 0201

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Võsatööd, valgustusraie, 
alusmetsa raie. Tel 5815 5500

• Haljasalade niitmine ja korras-
hoid (trimmerdamine, hekilõi-
kus). Tel 5660 3585

• Niidame muru, muruniitja, 
trimmer, murutraktor. Tel 503 2269

• Muruplatsiabi: riisumine, niit-
mine traktori kui ka trimmeriga. 
Tel 5394 2650

• Veevedu (ca 12 500 l) ja tolmu-
teede kastmine. Tel 503 2269

• Puulõhkumise teenus elektri-
lise halumasinaga (3m puu). Tel 
506 3920

• Peotelkide renditeenus koos 
paigaldusega. Erinevad suurused. 
Samast leiad ka õhtujuhi või pil-
limehe. Vaata www.telgipidu.ee 
või helista tel 5683 7141, 513 1650. 
Võib ka kirjutada: arvorankson@
hot.ee

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• Felix Bänd - parim ja soodne! 
Tel 5559 3419

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• 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 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Pakun vanurile hooldustee-
nust: abistamine, koristus, poes-
käik, söök jne. ca 10-15 km Kun-
dast, keskealine, med haridus. Tel 
5370 3577
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Kuuluta

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 

245 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

Rollerite, mopeedide, 
ATVde 

REMONT

KODU

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%

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l.

2900 € 
Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

KÜTTEPUUD

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

OST

MÜÜA KUIVA 
EHITUSPUITU 

KÜTTEKS
HIND VÄGA 

SOODNE
Transport hinna 

sees! 
INFO: 5348 3288

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

EHITUS

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

METS

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

Palun tuletage talle 
meelde, et ta Toivole võla 
kenasti ära maksaks.

Tänan!

• Kevadine tasuta vanametalli 
koristus, pakkuda võib kõike, 
meeldiv teenindus! Tel 5616 5761

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Ära anda kasutatud Poola köögi-
mööbel. Tel 5342 4558, õhtul

• Ära anda riidekapp aastast 1954. 
Tel 5375 1565

• Müüa pehme nahast tugitool ja 
peeglitega riidekapp. Hind 150 €. 
Tel 5194 2377

• Müüa odavalt diivanvoodi, peh-
me mööbli komplekt (diivanvoo-
di, tugitool), väike sektsioonkapp 
ja väike köögikapp. Tel 5395 6986

• Müüa väga vähe kasutatud la-
teks kattemadrats fi rmalt Delux 
Dreams 180cm laiusele voodile. 
Kuna peal on olnud ka madratsi-
kaitse, siis kattemadrats on puhas 
ja nagu uus. Hind 170 €. Tel 5741 
1944

• Müüa puidufreespink, kreis-
saag. Tel 5349 6065

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Aiamööbel alates 300 €, asub 
Lääne-Virumaal. Tel 5685 6320

• Müüa korralikud suurte moo-
toritega kuni 26 HJ, 130 cm lõi-
kelaiuseid murutraktoreid. Tel 
5889 9179

• Müüa koos kotiga klassikaline ki-
tarr Yamaha C30M 4/4. Kasutatud 
4 a muusikakoolis. Hästi hoitud. 
Hind 75 €. Pill asub Lääne-Viru-
maal. Tel 5674 0278

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seismajäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

• Vanavara huviline ostab ma-
japidamises olevat vanavara: 
mööbel, tööriistad, jalgrattad, 
võrrid, mootorrattad, kristallnõud, 
garaaži tarvikud, hobutarvikud, 
märgid jpm. Aus ja meeldiv tee-
nindus! Tel 507 9984

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel raamatust mööblini. Paku 
julgesti! Tel 5808 1220

• Ostan ehitusmaterjale, võib 
pakkuda ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan vana vedruga grammofo-
ni. Tel 5565 8796

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

• Ostan ratastega tõukeraami. Tel 
5568 5930

• Ostan vanaaegseid POST-
KAARTE ja FOTOSID (enne 
1945. a), Eesti kohtade vaade-
tega, sündmustega jt. Maksan 
5-10 €/tk. Võivad olla kasuta-
tud. Tel 5878 3749

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

Külastage meid!
Oleme avatud
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2.50 €/kott ja kasel 3.00 
€/kott. Tel 505 1528

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud. Metsakuiv kuusk, lepp, 
sanglepp ja kask. Tel 5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutud küt-
tepuid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa halupuud aastaringselt 
30-50 cm, koos transpordiga. Info 
tel 503 0311. Küsi julgelt!

• Müüa tamme ja tamme oksad, 5 
tihu. Lisainfo tel 5385 5694

• Müüa küttepuid (hall ja sang-
lepp) kohale toomisega. Info tel 
5349 5103

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise ja nelikanthööveldu-
se teenus. Info telefonil 5089 
215 tööpäevadel 8.30-17.00, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Puistematerjalide nagu muld, 
killustik, kruus, liiv jne müük koos 
transpordiga. Samas pakume ka 
kallur- ja kaeveteenuseid. Tel 
526 2314

• Müüa kasutatud kuivad prussid 
50x100 P: 3 m 18 tk ja P: 2,5 m 10 
tk H: 0,75 € jm. Müüa kasutatud 
kuivad lauad 27x97 P: 5 m 11 tk, 
P: 4 m 7 tk, P: 3 m 4 tk, P: 2 m 7 tk. 
H: 0,35 € jm. Müüa katuseplekki 
Klassikprofi il PURAL tumehall P: 
2,5 m 7 tk. kokku H: 50 €. Müüa 
servaplekid PURAL tumehall P: 
2 m 10 tk. kokku H: 50 €. Rakvere. 
Tel 5904 3482

• Määri Mõis OÜ müüb eesti-
maist looduslikku dekoratiiv-
kruusa. Fraktsioonid 5-10 mm, 
10-20 mm ja 20+ mm. Müük 
laost puistes või ettetellimisel 
20 kg pakendis. Veovõimalus. 
Tel 505 3340 või 525 9239

• Viru Halud OÜ ostab met-
sakinnistuid ja–raieõigust. 
Teostame metsamajanduslikke 
töid liigniisketes ja raskesti 
majandatavates metsades. Tel 
518 4333

• Müüa Kungla talu kartulit „Lau-
ra“ ja „Gala“. Rakvere vald. Tel 
5141338

• Müüa erineva suurusega kar-
tulit, väga varajane „Viviana“, 
keskvalmivad „Laura“, „ Agria“ 
ja „Alfra“. Asukohaga Aasperes, 
transpordi võimalus. Tasuta ära 
anda loomasöödakartulit. Tel 
5565 1553

• Müüa rapsiseemet „Fenya“. Tel 
521 3382

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 505 9151

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

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

• Müüa tomatitaimed, peaaegu 
tasuta. Tel 5561 1125

• Tasuta ära anda hobusesõnni-
kut Kaarmal Väike-Maarja vallas. 
Tel 520 4301

• Müüa mesitarud. Tel 5340 0537

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 
5558 5956

• Müüa traktor T-40AM, töökorras 
buldooser. Tel 520 9960

• Müüa Belarus, 2 telj. Haagis ja 
5 t kütteõli mahuti. Tel 5358 6829

• Müüa rootorniiduk KRN 2,1, 
viierealine vaoajaja, vahelthari-
misrattad (kitsad). Hind kokku-
leppel. Tel 5561 4491

• Rakkest toodud varjupaigas 
viibinud punase kaelarihmaga 
tumepruuni hundikoera praegune 
asukoht. Tel 5656 6600 (sarnaneb 
saksa lambakoerale)

• Müüa alaska malamuudi kutsi-
kad, üks emane ja üks isane. Sünd 
24.03.18. Ussirohi ja vaktsiin teh-
tud. Hind 250 €. Asukoht Rakvere. 
Tel 5307 8178

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan Norma mänguautosid ja 
vanu 1970 – 1990. a valmistatud 
Vene 1/43mudelautosid. Tel 529 
1288

• Anderi Äris Rakveres Pikk 
tn.6  müüme vana mööblit , 
valgusteid, kupleid vanadele 
lampidele, portselani, maale, vi-
nüülplaate ja palju muud. www.
facebook.com/anderipood. Tel 
5664 4436

Kaunis saal pidudeks, 
privaatne koht peielaudadeks

Maitsvad toidud,
taskukohased hinnad.

Töötab ettetellimisel

554 4322 
skm.sako@mail.ee
      Sako Kohvik
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Siiras kaastunne Piret Tomperkile  
ABIKAASA
kaotuse puhul.

Tatjana, Katrin ja Evelin

Avaldame kaastunnet  
ANDRES RAUDSEPA

lähedastele isa, 
poja ja venna 

kaotuse puhul.
Trendsetter Europe 

juhtkond ja töökaaslased

Vaikus ja rahu on sinuga,
head mälestused jäävad meiega. 

TUTVUS

MUU

PAKUN TÖÖD

KOOLITUSED

Suvel mõnule rannas!
Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja endale KOJU!

Internetist tellimine.ee
või telefonil 617 7717

kl 17 uksed, avatud puhvet 
kl 18 kerged tantsud : 3 bändi
kl 22 rajud tantsud : 3 bändi
kl 02 öötantsud : 1 bänd (kõigile tasuta)

Annemäe aiand müüb 
amplitaimi ja teisi 

suvelilli! 
Iga päev 9-18, muul ajal 

kokkuleppel.
Müüa kurgi- ja 
maasikataimi

Tel 506 9685, 
5648 7435

• 56 aastane mees tutvub saleda 
noorema naisega. Tel 5348 9906

• www.toonklaas.ee

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

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vae-
vab ja vajad hingeabi, anna-
me soovitusi. Vastame eraelu, 
tööd ja tervist puudutavatele 
küsimustele. Kõne hind 0,97 
eurot/min. 

• M.K.Reis-X OÜ pakub tööd bus-
sijuhile Rakvere piirkonna liinide 
teenindamiseks. Bussijuhi tööks 
peaksid olemas olema järgmised 
dokumendid: kehtiv juhiluba 
D-kategooria, autojuhi kaart, kut-
setunnistus D-kategooria, kehtiv 
tervisetõend. Info tel 502 5996

Südamlik kaastunne 
Enele ja Kalevile  

MARET KAJAKU 
kaotuse puhul. 
Rakvere Turg

Sügav kaastunne Liisule lastega 
kalli elukaaslase ja isa 

ANDRES RAUDSEPA 
ootamatu kaotuse puhul. 

Koidu 85 naabrid

Võtame tööle pool-
haagis-kallurjuhi Eesti. 
Poolhaagise juhi liinile 

Helsingi-Oslo. 
Tel 501 0433

AS Lasila Betoon 
pakub tööd 

TEEDE EHITAJALE, 
MEHHANISMI-
JUHTIDELE ja 

Lasila tootmisbaasis 
BETONEERIJATELE. 

Täiendõpe kohapeal. 
Tel 3226 949, 

504 3661
info@lasilabetoon.ee

OTSIN 
METSA 

ÜLESTÖÖTAJAT 
CA 3500 TM. 
KINNISTUD 

VIRU-NIGULA 
VALLAS.

TÄPSEM INFO TEL 
5622 4605 VÕI 
IGOR@SACITO.EU

OÜ Puider Tootmine 
Pajustis pakub tööd 

CNC-pingi operaatorile. 
Võimalik väljaõpe. 

Info tööpäeviti tel 529 4854

OÜ Puider Pajustis 
pakub tööd 

tõstukijuhile. 
Info tööpäeviti 10-16.

Tel 529 4854

PALMSE PARK-HOTELL 
otsib 

sõbralikku ja abivalmit 
HOTELLITEENINDAJAT

Leping tähtajaline 1.06- 31.08

Töö vahetusega.
Elamisvõimalus kohapeal.

Nõutav inglise keele 
oskus kõnes.

CV saata aadressil: 
info@phpalmse.ee

Info: 32 23 626 või 56 464 170

• Duo Takso vajab taksojuhte, 
vajalik teenindajakaart. Tel 
528 2659

• Pakume tööd klienditeenin-
dajale Tapa linnaku sõdurikodu 
kohvikus. Tööaeg E-R 08.00-20.00, 
L-P 09.00-20.00. Töö on graafi ku 
alusel ja vahetustega. Töökoha kir-
jeldus: klientide teenindamine ja 
soojade suupistete valmistamine 
kohvik-müügipunktis Tapa sõja-
väelinnakus. Küsimused: Aneira@
mail.ee, CV saata: Aneira@mail.ee

• Eisma Külalistemaja võtab suve-
hooajaks tööle perenaise-abi. Töö 
on vahetustega, ööbimisvõimalus. 
Info: landvald@landvald.ee

• Otsime Rakverre ja Kundasse 
tublisid puhastusteenindajaid 
hommikul ja õhtul, osalise tööa-
jaga. Helistada tel 5610 3887

• OÜ Agorek pakub tööd üldehi-
tajale. Vajalik eelnev ehitusala-
ne töökogemus, oskus töötada 
meeskonnas, kohusetundlikkus, 
korrektsus. Info tel 5691 8454, 
vello@agorek.ee

• Pakume tööd tänavakivi pai-
galdajale. Soovitatavalt eelneva 
töökogemusega. Tel 517 9262 või 
526 1567

• Pakume tööd karskele toot-
mistöölisele puidutöötlemise 
valdkonnas V-Maarjas, välja-
õpe kohapeal, soovitavalt 21-50a 
meesterahvas. Tel 513 2021, he-
listada 8-18

Võtame tööle 
kogemustega 

autoremondi-
lukksepa. 

Tel 5346 6841

Tapa Hooldekodu 
võtab tööle 

KORISTAJA.
Tööle asumise aeg 

2. juuli 2018.
Täpsem info 

telefonil 5919 0251

Männiku Teravili OÜ 
otsib oma meeskonda 
KUIVATI OPERAATO-
RIT, kelle ülesandeks 
on teravilja vastuvõtt, 

sorteerimine, kuivatami-
ne, puhtimine ja paken-

damine. Kasuks tuleb 
eelnev töökogemus te-

ravilja kuivatamisel, pin-
getaluvus, vastutusvõi-

me ja kohusetundlikkus. 
Töö aastaringne, palk 
konkurentsivõimeline 

ja pakume elamispinna 
võimalust. Kandideeri-
miseks saada oma CV 
mannikuagro@gmail.

com, lisainfo telefonidel 
5033883 ja 5042073

• Algamas on uus algajate his-
paania keele kursus. Tunnid toi-
muvad neljapäeva õhtuti Rakvere 
Kultuurikeskuses. Info ja registree-
rimine a.s.wesman@gmail.com
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SISESTA OMA KUULUTUS

KUULUTUSTE PORTAALIST.

PORTAALIST SISESTATUD

KUULUTUSED ILMUVAD KA 

AJALEHES.

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,40 0,50

Värske kartul kg 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00

Petersell kg 8,00

Murulauk kg 5,00

Hapuoblikad kg 5,00

Salat kg 4,00

Kibepipar kg 10,00

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Redis punt 1,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 6,00

Kurk, väike (Poola) kg 2,50

Kurk, väike (Eesti) kg 3,50

Kurk, poolpikk (Poola) kg 2,00

Kurk, poolpikk (Eesti) kg 2,50

Maasikas (Kreeka) kg 3,00

Maasikas (Poola) kg 4,00

Maasikas (Eesti) kg 14,00

Murelid (Türgi) kg 7,00

Kultuurmustikad 
(Kreeka)

kg 10,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,30

Rabarber kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Mesi, värske 700g purk 7,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

TURUL IGAL PÄEVAL TAIMEDE (tomat, 
kurk, kõrvits, maitsetaimed jne.), 

SUVELILLEDE, MAASIKATAIMEDE, 
PÜSIKUTE MÜÜK!

REEDEL, 1. JUUNIL TURUL PEIPSI KALA 
JA PÕLTSAMAA ROOSIDE MÜÜK!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 24.mail 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud IGA PÄEV 8-16, Laada 39

Kas see just kõige otsem tee 
oli, pole küll kindel, aga just 
sellise teekonna võtsid ette 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumi 
tehnoloogiaringi õpilased, 
kes kogu eelmise õppeaasta 
usinasti EV 100 aastapäeva 
auks ja kevadistel Seebikarbi-
rallidel esinemise tarbeks uh-
ket Seebikarbirongi ehitasid.

Sedakorda siis ehitas 
iga VPG tehnoloogiarin-
gi õpilane ringi juhenda-
ja ja tehnoloogiaõpetuse 
õpetaja Rein Leichteri tar-
gal juhtimisel oma vaguni, 
mis võistluste tarbeks üheks 
rongiks ühendati. Lisaks teh-
noloogia-alastele oskustele 
tulid õpilastele ehitamisel 
kasuks ka ajaloo- ning kul-
tuuriloolised teadmised ja 
kursisolek igapäevauudiste-
ga – vinnikate valmistatud 
rongi koosseisu kuuluvad 
Vabadussõja soomusron-
gi koosseisu kuulunud sõ-
javagun Wambola, raskeid 
küüditamisaegu meenutav 
loomavagun,  meie põlluma-
jandustoodanguga omal ajal 
idanaabrit toetanud piima-
vagun, raudteendusesse uusi 
tuuli toonud „porgandiajas-
tu“ esindaja ja liikuv tsellu-
loositehas. Igaüks on oma 
ajastu märk.

Tegelikult oli neid, kes 
sügisel oma vagunit ehita-
ma hakkasid, palju rohkem, 
aga finišisirgele ehk võist-
lusvalmis jõudsid sel kevadel 
kuus õpilast – Roberta Jür-

Rail Balticuga Vinnist 
üle Kärdla otse Põlvasse...

„Seebikarp“ on iseehitatud ilma mootorita sõi-
duk, millega kaldteelt võistu alla kihutatakse, ja 
nimetus „soap-box“ pärineb 20. sajandi esime-

sest poolest Ameerikast, kus selliste monst-
rumite ehitamised ja võistukihutamised väga 
populaarsed olid. Isegi üks  Charlie Chaplini 

tuntud tummfi lm aastast 1903 on sellest rallist.

Vinnikate valmistatud rongi koosseisu kuuluvad Vabadussõja soomusrongi koosseisu kuulunud sõjavagun Wambola, raskeid küüditamis-
aegu meenutav loomavagun, meie põllumajandustoodanguga omal ajal idanaabrit toetanud piimavagun, raudteendusesse uusi tuuli toonud 
„porgandiajastu“ esindaja ja liikuv tselluloositehas.

Foto: erakogu

na, Lissette Morozov (mis 
tõestab, et see pole teps mitte 
pelgalt poisslaste pärusmaa!), 
Gregor Tristan Võrno, Argo 
Larionov, Kasper Kulp ja 
Rain-Victor Kippus (viimsed 
kaks tegid oma vagunid ka 
põhikooli loovtööna).

Aga miks just selline tee-
kond – Vinni-Kärdla-Põl-
va-Vinni, nagu lõpuks selgus, 
kokku 840 kilomeetrit? Sest 
saatuse tahtel korraldati kaks 
Eesti suurimat Seebikarbi-
rallit sel aastal just ühel ja 
samal päeval – 25. mail, üks 
Kärdlas, teine Põlvas. Ja kuna 
vinnikad pole kunagi „papist“ 
olnud, siis otsustasimegi oma 
tehtut tutvustada nii hiid-
lastele kui ka mägieestlastele.

Suureks abiks sel teekon-
nal oli ka kooli uus mikro-
buss, millega „Rail Balticut“ 
täis järelkäru sabas see kok-
ku pea ööpäevane teekond 
turvaliselt läbitud sai. Ja koo-
li kehalise kasvatuse õpetaja 
Tiit Transtoki juhtimisel sai 
ka „Terves kehas terve vaim“ 
läbi viidud – kogu koorma 

lahti- ja kokkupakkimised 
muutusid iga korraga üha 
kiiremaks ja professionaalse-
maks.

Kahjuks jääb meie ron-
giprojekt oma täies hiilguses 
sedakorda küll „kodukamaral“ 
vist  tutvustamata, sest Rak-
vere Seebikarbiralli, mida 
me mõne aasta eest korda 
viis Tõusu teel Tarva terase 
jälgimise all Rakvere linna 
päevade ajal korraldasime, ja 
mis ka juba traditsioonilise 
ürituse mõõtu võtma hakkas, 
jäi tookord ilmselt üha vahe-
tuvate linnaisade uhkemate ja 
ambitsioonikamate tegemiste 
varju ning soorollide selgita-
mise võistu-uhas ei huvita-
nud noorte nokitsemishuvi 
toetamine enam suurt kedagi. 
Äkki on ajad nüüd muutunud 
ja aeg inseneeriavaldkonna 
prestiiži tõstmine sõnadelt ka 
tegudele viia?

Aga taas loo algusse. Pea 
tuhatkond kilomeetrit au-
tosõitu ja mõned mäestlasku-
mised paljude pealtvaatajate 
aplausi ja ergutuste saatel 

veidi vähem kui ühe ööpäeva 
jooksul, lisaks kirsina tordil 
ka peavõit mõlemal võistlu-
sel – kas mõttetu ajaraisk ja 
kütusekulu või mõttestatud ja 
arendav tegevus, mis mitme-
kesistab meie noorte igapäe-
vaelu?

Kui Hiiumaal toimus See-
bikarbiralli 9. korda ja nüüd 
lõpuks ometi saime võidu-
karika nende käest mandrile 
ära tuua (olgugi, et kasvõi 
ajutiselt, sest tegemist ränd-
karikaga), siis Põlva võist-
lus on toimunud juba üle 
20 aasta. Kuigi oleme sealt 
aegade jooksul saanud nii 
teise kui kolmanda koha, on 
raske öelda, kumb oli mõnu-
sam – kas kogu linnarahva 
silme ja aplausi saatel 1,3 km 
pikkuse võistlusraja läbimine 
või sellesama rahva silme all 
lavale minna ja peapreemia 
vastu võtta.

Kõik sõltub muidu-
gi vaatepunktist, aga need 
noored, kes aastajagu vaeva 
näinud ja nüüd ka tehtu tu-
lemust nautida said, on ilm-
selt saavutatuga rahul. Ja kül-
lap oskavad nad lisaks sellele, 
et mõnd tööriista õigetpidi 
käes hoida, edaspidi ka oma 
väärtushinnanguid seadista-
da.

Rein Leichter, 
VPG Tehnoloogiarig

Mart Pitsner, 
MTÜ Vinni Punn
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Seiklusrikas suvelavastus 
Viinistu katlamajas 

kõigile alates 7. eluaastast 

1.–15. juuli 
24.–30. august

Lae kodulehelt alla seikluskaart – nuku.ee/gulliver 
Piletid Piletilevis, NUKU kodulehel ja kassas

 Swift / Lennuk / Tõnisson / Undusk

GULLIVERI REISID

VABA AEG

MÕNE REAGAMÕNE REAGA
Kreisi noortepäeval 
avatakse Rakvere 
gümnaasiumi 
seinamaaling
Lastekaitsepäeva tähista-
miseks korraldatakse Rak-
veres 1. juunil Kreisi noor-
tepäev, mis sedapuhku toi-
mub Rakvere gümnaasiu-
mi Tallinna tänava õppe-
hoone hoovis (Tallinna 
29). Üritus algab kell 11, 
osalema oodatakse kõiki 
linna noori.

Kell 11.30 avatakse pidu-
likult EV 100 seinamaaling 
„Digitaalne Eesti“, mille 
autor on Peeter Liede-
mann. Tegemist on kol-
manda kunstiteosega nel-
jast, mis valmivad Eesti 
juubeliaastal kaunistamaks 
nelja Rakvere haridus- ja 
noorteasutust.

Kreisi noortepäeva prog-
ramm pakub põnevaid te-
gevusi ja kaasaelamist mit-
meks tunniks. Esinevad 
Rakvere gümnaasiumi kol-
lektiivid, Emili & Alex 
ning JJ-Streeti noored 
tantsijad. Kell 14 astub üles 
peaesineja Reket. Lisaks 
saab osaleda töötubades ja 
testida osavust ronimissei-
nal, toimub õnneloos. Peo 
lõpetab ühine tordisöömi-
ne.

Kuulutaja

Rakvere teatrikinos saab sel 
nädalalõpul vaadata uut tä-
hesõdade filmi „Solo: Tähesõ-
dade lugu“, mis osana „Star 
Warsi” saagast heidab pilgu 
südika noormehe kujunemi-
sele üheks lahedaimaks seik-
lejaks terves galaktikas.

Tunnistan, et ma pole näi-
nud kuigi palju „Star Warsi“ 
saaga filme, mistõttu ei oska 
hinnata, kui hea nüüdne film 
varasematega võrdluses on 
(arvustajad on küll valdavalt 
väga pettunud). Eraldiseisva 
kosmosefilmina on „Solo” 
täiesti vaadatav, eriti siis, kui 
ulmelised seiklused ilmaruu-
mis meeltmööda on.

Hani (fotol) tegelaskuju 
looja George Lucase iseloo-
mustuse kohaselt on tegu ük-
sildase noormehega, kes 
mõistab, kui oluline on teiste-
ga koos üldise kasu heaks te-
gutseda. Selle õppetüki 
omandamine ei tule orvuna 
üleskasvanud Hanile lihtsates 
olukordades. Teda päästab 
eeskätt naeratamine, sõbra-
likkus ja positiivne suhtumi-
ne ning seda isegi siis, kui hea 
stsenaariumi võimalikkus on 
nullilähedane.

Näiteks nabitakse Han kin-
ni deserteerumise pärast ja 
heidetakse puuri koos hiigel-
pika, ülinäljase ning karvase 

Vaadatav kosmosefi lm 
elu õppetükkidest

humanoidiga. Han paneb 
karvikule aga ette koos põge-
neda ja saab nii endale hea 
sõbra, keda tuntakse edaspidi 
Chewbacca nime all. Õppe-
tükk, mille Han omandab, on 
see, et hea on olla mängus 
osaline ja omada võimalust 
oma unistuste poole püüelda, 
mis on juba iseenesest suur 
väärtus.

„Solot“ võib võrrelda mõne 
aasta eest kinodes jooksnud 
filmiga „Galaktika valvurid”, 
kus oli samuti peaosas seik-
lushimuline noormees, kes 
roolis osavalt kosmoselaeva ja 
pidi koos üsna juhuslike tii-
mikaaslastega keerukates olu-
kordades hakkama saama. Ja 
neile, kellele „Star Warsi” saa-

ga vähetuttav, näib ”Solo” so-
bivat kenasti sissejuhatuseks 
selle saaga maailma.

Filmi nimitegelast mängib 
õnnestunult üsna vähetuntud 
näitleja Alden Ehrenreich, 
kellele sekundeerivad teiste 
seas vanameister Woody 
Harrelson („Kolm reklaam-
tahvlit linnaservas”), Emilia 
Clarke (mängis draakonitalt-
sutaja Daenerys Targaryenit 
„Troonide mängus”) ja Than-
die Newton (mängis robotit 
ulmeseriaalis „Westworld“). 
Chewbaccat kehastab filmis 
soome korvpallur Joonas 
Suotamo.

Tõnu Lilleorg

Foto: pressimaterjalid

„Teeliste kirikud“ alustab taas
Uut suvehooaega alustab Eesti Kirikute Nõukogu kultuuri-
turismi algatus „Teeliste kirikud“. Ettevõtmise eesmärk on 
tutvustada nii kohalikele reisihuvilistele kui Eestit külasta-
vatele turistidele suveperioodil pikemalt avatud, kauneid 
ning paljuski unikaalseid Eesti sakraalhooneid: kirikuid, ka-
beleid, palvemaju ja kloostreid. 

„Teeliste kirikud“ trükiseid-reisijuhte jagatakse algatusega 
liitunud kirikutes ja kohalikes turismiinfokeskustes. Samuti 
saab infot kirikute kohta internetist www.teelistekirikud.
ekn.ee.

Alates XIII sajandist on pühakojad olnud Eesti kultuuri la-
hutamatuks osaks, mis moodustavad väärtusliku osa meie 
kultuuri- ja kunstiajaloolisest pärandist.

Sageli on linna, valla ja küla üheks paljudest vaatamis-
väärtustest selle keskel kõrguv pühakoda, mille aastasadu 
püsinud müürid hoiavad eneses olulisi kunstiväärtusi. See-
pärast võib kirikuid õigusega pidada Eestimaa olulisteks tu-
rismisihtkohtadeks ja kohalikeks vaatamisväärsusteks.

Kuulutaja

EELK Viru-Nigula kirik.
Foto: teelistekirikud.ekn.ee
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ARVUSTUS KUHU MINNA

Väsimatu inglise kitarrigee-
niuse Ritchie Blackmore’i ni-
mi, muusikamaastikul on 
mees tegev juba kuueküm-
nendate teisest poolest, ilm-
selt tutvustamist ei vaja.

Massid üle planeedi Maa 
austavad teda ja väga paljud 
loevad maailma parimaks, 
andekamaks (rokk)kitarris-
tiks üldse. Aastakümnete 
jooksul on mister Blackmore 
vastavalt seotud olnud (põhi- 
või asutajaliikmena muidugi) 
kultusansamblites Deep Pur-
ple ja Rainbow ning vana-
muusikat viljelenud, kardi-
naalselt teise käekirjaga Blac-
kmore’s Night-is.

Nüüd tuli ta rokisõprade 
suureks rõõmuks vähemalt 
mõneks ajaks tagasi 70ndatel 
omaloodud superbändiga 
Rainbow ja on viimase paari 
aasta jooksul andnud väga 
hoolikalt väljavalitud ja eriti 
suurtel areenidel vähestes rii-

kides harvu kontserte. Ena-
mik neist on koheselt välja-
müüdud, publiku huvi on ol-
nud tohutu.

Äsja väljaantud nägusa ku-
jundusega komplekt hõlmab-
ki endas kahte pikka kont-
sertlugudega CD-d ja ühte 
DVD-d. Viimasel peal kõigi 
tema praeguste bändiliikme-
tega, mõistagi ka Ritchie en-
daga, põhjalikud intervjuud ja 
kontserdijupidki parema üle-
vaate saamiseks vahele piste-
tud.

Omamoodi boonusena, n-ö 
„kauba peale“ on CD-l num-
ber kaks kaasatud ka üks 
uhiuus Rainbow lugu. „Wai-
ting For A Sign“ on märki-
misväärselt hea, ladusa kulge-
misega pala – tõestab selgelt, 
et grupi uut materjali tasub 
igal juhul oodata.

Uuele ringile asunud Rain-
bow lauljaks valiti suurepära-
se häälega Ronnie Romero, 

kes vabalt ja originaaliläheda-
selt suudab esitada kõiki haa-
kuvaid lugusid – ansambli 
Deep Purple erinevate etap-
pide materjali (Gillani & Co-
verdale´i oma) ja Rainbow 
erinevate loomeperioodide 
(lauljateks vastavalt Ronnie 
James Dio, Graham Bonnet ja 
Joe Lynn Turner) lugusid.

Näiteid kogumikus vastu-
vaatavatest vingeimatest ja 
aegumatutest klassikutest – 
„Child In Time“, „Man On 
The Silver Mountain“, „Star-
gazer“, „Since You´ve Been 
Gone“, „I Surrender“, „Spotli-
ght Kid“.

Kuigi hiljutisel Helsingi 
kontserdil jättis Rainbow 
veelgi vägevama mulje, kui 
pelgalt kontsertplaatidelt 
kuulduna, väärib see töö 
kindlasti täispalle.

Ülo Külm

Ritchie Blackmoré s Rainbow, „Memories In Rock II“
Minstrel Hall Music

Lääne-Virumaa Puuetega 
Inimeste Koja juunikuu üritused
6. juuni kell 9 juristi tasuta nõustamine, vajalik etteregist-
reerimine tel 601 5122
12.-14. juuni Rakvere LIÜ suvelaager Käsmus (väljasõit  
täpsustamisel)
18. juuni kell 13 koostöökohtumine Kadrina vallas (PIK ju-
hatuse liikmed)
22. juuni kell 9 maniküür (vajalik etteregistreerimine)
Info 5342 9043

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
1. juuni retro jämm VDJ Martineero
2. juuni parimad tantsulood 80ndatest kuni tänapäevani DJ 
Aivar Havi
8. juuni nädalavahetuse lööb käima DJ Ailan Kytt
9. juuni muusikat igale maitsele DJ Alex- S

Rakvere Teater
7.06 kl 19.00 Viimane võllamees Loodi kuivati, Loobu küla, 
Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)

Rakvere Kultuurikeskus
15. mai-2. juuni keraamikanäitus „Varjude mäng, variat-
sioonid kahele – May ja Ursula Avasalu“ Rakvere Galeriis
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
24. mai–29. juuni keraamikanäitus „Loomine on looja kä-
tes“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
1. juuni kell 11 Kreisi Noortepäev Rakvere Gümnaasiumi 
Tallinna tn maja hoovil, avatakse Rakvere Gümnaasiumi 
seinamaaling
1. juuni kell 19.30 pöördes suvealguspidu noortele Karmeli 
koguduses
2. juuni kell 12 EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi 
2018: Gustav-Leo Kivirand
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku oreli-
suvi 2018
3. juuni kell 13 Esteetika- ja Tantsukooli juunimöll 2018 
Rakvere linnuses
4. juuni kell 18 Klaverikontsert nr 2 Rakvere Muusikakoo-
lis
7. ja 8. juuni kell 11-16.30 suvine raamatutäika Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogu juures
8.-12. juuni Rakvere Linna Päevad 
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku sealiha.

Müügil ka Ühistu Eesti Lihatööstuse
ÜLE 90% LIHASISALDUSEGA

grill- ja saslõkivorstid.

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 322 3632

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

SUVEKINGAD JA KOTID
NAISTELE JA MEESTELE

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

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

TANEL PADAR
SHANON
KARL-ERIK TAUKAR BAND
LIIS LEMSALU
AROP
INDREK VENTMANN

TANEL PADAR
SHANON
KARL-ERIK TAUKAR BAND
LIIS LEMSALU
AROP
INDREK VENTMANN

RUDIMENTAL DJRUDIMENTAL DJ

27. juuli 28. juuli

MR BELT & WEZOL
ALEX MATTSON 
VAJÉ
PÚR MÚDD

MR BELT & WEZOL
ALEX MATTSON 
VAJÉ
PÚR MÚDD
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