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Parempoolsete juht: 
vajame julget Isamaad
Möödunud nädalal külastas Rakveret Isamaa 
pikaaegne liige ning erakonna liikmeühenduse 
Parempoolsed juht, ettevõtja Kristjan Vanasel-
ja. Uurisime põgusalt Parempoolsete tulevi-
kuootuste kohta.

Liisi Kanna

Külastate erinevaid Eesti paiku, et koh-
tuda sealsete Isamaa liikmetega. Millest 
visiidid ajendatud on?

Mitte ainult mina ei talla mööda Eestit rin-
gi, vaid kogu meie meeskond! Isamaa toetus 
on pikka aega olnud valimiskünnise piiril 
ning oleme mõne aastaga kaotanud kaks tuhat 
liiget – oleme kaugenenud nii enda valijatest 
kui erakonna liikmetest. Isamaa vajab taaskäi-
vitust.

Meie eesmärk on kohtuda ja rääkida või-
malikult paljude erakonna liikmetega ning 
tutvustada neile meie plaani, kuidas Isamaast 
taas teha peaministrierakond. Meie plaani 
saab võtta kokku kolme põhilise mõttega – 
tugev rahvas, tugev majandus ja tugev riik. 
Isamaa peab pöörduma tagasi oma põhiväär-
tuste juurde ning olema see erakond, mis 
julgeb langetada rahva ja riigi jaoks õigeid 
otsuseid.

Millised teemad või mured kerkisid esile 
kohtumisel Rakveres?

Lääne-Virumaa on läbi aastate olnud Isa-
maa erakonna üks tugevamaid piirkondi. 
Aktiivne liikmeskond ja väga tugevad ning 
kogenud eestvedajad. Isamaa on esindatud 
praktiliselt kõigis Lääne-Virumaa omava-
litsustes ja värske ning tegusa saadikuna on 
siit Riigikogusse valitud Üllar Saaremäe. Eks 
kõigi nende jaoks on oluline, et Isamaa taas-
taks Eesti poliitikas oma positsiooni ja meil 
oleks taaskord ambitsiooni tõusta kolme 
suurema erakonna sekka. Rõõm oli näha, et 
siinsete inimeste silmis on endiselt olemas 

sära ja säilinud soov nii kohalikul tasandil 
kui riigis laiemalt kaasa rääkida.

Tulekul on Isamaa suurkogu – milliste 
ootustega Parempoolsed sellele vastu lä-
hevad?

Meie oleme suurkoguks valmis ja näeme 
muutuseks piirkondades laia toetuspinda. Po-
sitiivne, et erakonnas jõuti suurkogu toimu-
mise osas kokkuleppele ning kahju, et Seeder 
ja tema toetajad otsustasid ainult füüsilise ko-
gunemise kasuks, see vähendab oluliselt liik-
mete võimalusi erakonna tuleviku üle kaasa-
rääkimisel.

Millised on Parempoolsete silmis Isamaa 
praegused nõrkused, millega seoses ühen-
dus uuendusi ellu kutsuda soovib?

Vähene liikmete kaasatus ja arutelukultuu-
ri puudumine oleks kohe esimesed, mis pähe 
tulevad. Igal erakonna liikmel peab olema 
võimalus rääkida kaasa poliitikate kujundami-
sel, täna on aga jäme ots valitute käes ja kõik 
need tippspetsialistid, eksperdid, ettevõtjad – 
kes on meie liikmed, ei saa selles protsessis 
osaleda ja see peab muutuma. Isamaa tuge-
vus on meie lai liikmeskond, seda tuleb ära 
kasutada.

Ning laiemalt Eesti poliitikamaastikku 
vaadates, milliseid kitsaskohti Parem-
poolsed näevad, millele ehk Isamaa era-
kond ei ole senini tähelepanu pööranud?

Üldiselt öeldes valitseb Eesti poliitikas ot-
sustamatuse ajastu. Pandeemiast tingitud kriis 
nihutab jõujooni maailma majanduses ja po-
liitikas, kuid loob ka uusi võimalusi, seda aga 
tarkadele ja julgetele. Eesti otsustajate poliiti-
lisest julgusest sõltub, kas tuleme kriisist võit-
jana välja või jääme pikaks ajaks vinduma. Just 
sellepärast vajamegi julgemat Isamaad, kes jul-
geks langetada võimalusterohkel ajal rahva ja 
riigi jaoks õigeid otsuseid.

MÕNE REAGA

Ajutised muudatused 
Rakvere linnaliinide 
sõidumarsruutides
Seoses tehnilise taristu üm-
berehitusega Rakvere rii-
gigümnaasiumi rajamiseks 
suleti kuni 31. augustini 
bussiliikluseks Vabaduse 
tänava ring, mis toob oma-
korda kaasa muudatused 
Rakvere linnaliinide mars-
ruutides.

Nimetatud perioodil ei 
peatu Rakvere linnaliinid 
Polikliiniku ning Viru pea-
tustes. Tuleviku tänavale, 
Neste ja Olerexi tankla va-
hetusse lähedusse luuakse 
kaks ajutist bussipeatust.

Linnaliin nr 1 marsruudil 
Piira – Näpi peatub peale 
Kungla peatust järgmisena 
Bussijaama peatuses ning 
marsruudil Näpi – Piira 
peatub peale Lydia Koidula 
peatust järgmisena Kungla 
peatuses.

Linnaliin nr 2 marsruudil 
Piira – Lihakombinaat pea-
tub peale Seminari peatust 
järgmisena ajutises nn Ole-
rexi peatuses ning marsruu-
dil Lihakombinaat – Piira 
peatub peale Lydia Koidula 
peatust järgmisena ajutises 
nn Neste peatuses.

Linnaliin nr 3 marsruudil 
Tõrma – Keskväljak – Tõr-
ma peatub peale Seminari 
peatust järgmisena ajutises 
nn Olerexi peatuses ning 
marsruudil Tõrma – Koi-
dula – Tõrma peatub peale 
Lydia Koidula peatust järg-
misena ajutises nn Neste 
peatuses.

Linnaliin nr 5 marsruudil 
Rägavere tee – Põhjakeskus 
peatub peale Kungla pea-
tust järgmisena ajutises nn 
Olerexi peatuses ning mars-
ruudil Põhjakeskus – Räga-
vere tee peatub peale Lydia 
Koidula peatust järgmisena 
Kungla peatuses.

Kuulutaja

Kristjan Vanaselja kuulub 
erakonda Isamaa alates 
aastast 2001, möö-
dunud sügisel valiti ta 
liikmeühenduse Parem-
poolsed juhiks. Peam-
iselt tegeleb Vanaselja 
aga ettevõtlusega, olles 
koos paari sõbraga 
töövahendusplatvormi 
GoWorkaBit asutajaks. 
Foto: Liisi Kanna
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Lahemaa rahvuspark 
tähistab 50. sünnipäeva
Möödunud laupäeval avati 
Palmses Lahemaa rahvuspar-
gi juubelipidustused. Tähista-
mine jätkus nädala alul toimu-
nud teaduskonverentsiga.

Liisi Kanna

Juubeliaasta avati pidulikult 
sel nädalavahetusel Palmses, 
kus esitleti rahvuspargi sün-
nipäevaks valminud raamatut 
„Väärtuslik Lahemaa“ ning ja-
gati tänukirju ja tunnustusi.

Keskkonnaministeerium 
andis üle Eerik Kumari nime-
lise looduskaitsepreemia koos 
looduskaitse kuldmärgiga 
tunnustatud looduskaitsjale ja 
Eesti maaülikooli keskkonna-
kaitse ning maastikukorraldu-
se professorile Kalev Sepale. 
Kätte anti ka kuus loodus-
kaitse hõbemärki. Keskkon-
naamet tänas paljusid inimesi 
pikaaegse südamega tehtud 
töö eest Lahemaa rahvuspargi 
kaitsel ja tutvustamisel ning 
Viru Instituut tunnustas Vi-
rumaa kultuuripärandi vardjat 
Ingrid Rüütlit.

Sündmuste korraldaja, kesk-
konnaameti looduskasutu-
se osakonna juhtivspetsialist 
Maret Vildak rääkis, et Lahe-
maa rahvuspargi 50. sünni-
päeva tähistatakse kogu aasta 
jooksul ja juba traditsioonili-
selt koos kohalike kogukon-
dadega. Lisaks Palmsele oli 
juubeliüritusi nädalavahetusel 
üle Lahemaa paljudes külades.

„Ise jõudsin käia lisaks 
Palmsele Viinistul, Oandul 
ja Valgejõel. Rahvast jagus 
hulgaliselt kõikjale: Viinistul 
kunstinäitusele, rannaloodu-
se matkarajale ja temaatilisele 
näitusele rahvamajas, Oan-
dul Põhja-Eesti maitsete aas-
ta avaüritusele, kus rahvast 
tõmbas tantsule Uuri küla 
noorte folkansambel Uuri-
kad. Päev sai imelise punkti 
Pikakosel, kus helises nii luu-
le kui ka muusika,“ muljetas 
Vildak.

Tähistamine jätkus esmas-

päeval-teisipäeval teaduskon-
verentsiga „Lahemaa rahvus-
park 50: loodus ja kultuur, 
minevik ja tulevik“. Maret 
Vildak nentis, et see pealkiri 
peegeldabki hästi teemasid, 
mida käsitleti.

„Nii rahvusvahelisel kui ka 
kohalikul tasandil keskendu-
ti looduse ja kultuuripärandi 
kaitses olulistele küsimustele 
nagu kliimamuutus, loodus-
liku ja kultuurilise rikkuse 
kadu ja kaitse, looduse hüved, 
kohalik elulaad ja kogukonna 
roll pärandi kaitsel. Teemad 
on teravalt päevakorral ja 
nagu konverentsi avaesineja, 
EUROPARC föderatsiooni 
president Ignace Schops oma 
avakõnes ütles, on problee-

mid üleilmsed, ent keskkon-
nakriisi ärahoidmiseks on 
vaja nii suhtumise kui ka käi-
tumise muutust iga üksikisi-
ku tasandil,“ tutvustas Vildak 
konverentsil fookusesse tõus-
nud teemasid.

Vildaku sõnul tõdeti läbi-
valt, et kaitsealadel on oluli-
ne roll nii loodusliku kui ka 
kultuurilise mitmekesisuse 
hoidmisel ja nende väärtust 
osatakse üha enam hinnata 
– näha seoseid terve looduse 
ja terve elukeskkonna vahel. 
„Kaitsealad ei ole vaid loo-
duse mitmekesisuse seisuko-
hast olulised, need pakuvad 
ka inimese enda toimimiseks 
vajalikke hüvesid. Ja hüvede 
säilimises paistsid nii Lahe-

maa rahvuspark kui ka teised 
kaitsealad kaardipildilt hästi 
silma,“ sõnas korraldaja.

Maret Vildak tõi esile, et 
näiteks dr Thierry Lefebvre 
Rahvusvahelisest Looduskait-
seliidust tutvustas muu hulgas 
kaitsealade tõhususe hinda-
mist ja nn rohelist nimekirja. 
„Selle metoodika alusel hin-
dasime mõned aastad tagasi 
ühena testaladest ka Lahemaa 
rahvuspargi toimimist. Hea 
meel oli tõdeda, et enamasti 
vastas see rohelise nimekirja 
kriteeriumidele, aga ühtlasi 
näitas see, millele tuleb seni-
sest enam tähelepanu pööra-
ta. Näiteks kliimamuutuse või 
looduse hüvede käsitlemisele,“ 
märkis Vildak.

MÕNE REAGA

Narvas tabati narkootikume vedanud veoki
Politsei pidas kinni narkootikume vedanud veoki ja kolm 
meest, keda kahtlustatakse suures koguses narkootilise aine 
käitlemises.

Ida prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rainet Juuse sõnul oli 
narkootikumide veo skeem põhjalikult läbi mõeldud. „Ida 
prefektuuri ja keskkriminaalpolitsei töö tulemusel õnnestus 
siiski koguda piisav hulk tõendeid ning seejärel juba Narvas 
kinni pidada veok, mille puhul oli alust arvata, et sellega kor-
raldatakse narkootikumide vedu,“ kirjeldas ta.

„Lähemal uurimisel selgus, et veokisse olid ehitatud peidi-
kud, millest tuli päevavalgele umbes 5 kilogrammi kokaiini 
ning lisaks enam kui 7,5 kilogrammi jagu ecstasy tablette. 
Narkokahtlane aine saadeti ekspertiisi,“ rääkis kriminaalbü-
roo juht.

Politsei pidas kuriteos kahtlustatavana kinni 37-, 43- ja 
22-aastase mehe, kes kõik on Ida-Virumaa elanikud. „43-aas-
tane mees on olnud varem kriminaalkorras analoogse kuri-
teo eest karistatud ning ta vabanes vanglast tingimisi 2018. 
aasta sügisel. Praegu viibis mees katseajal,“ sõnas Viru ring-
konnaprokuratuuri prokurör Mari Luuk. „Kuna kõigi kolme 
mehe puhul oli alust arvata, et vabaduses viibides jätkavad 
nad kuritegude toimepanemist, taotles prokuratuur kohtult 
nende vahi alla võtmist ning kohus esitatud taotlused ka ra-
huldas.“

„Näeme oma töös, kuidas narkokurjategijad otsivad aina 
uusi viise ja skeeme kindlustamaks, et nende ebaseaduslik 
tegevus oleks võimalikult varjatud ja konspireeritud. Politsei 
jaoks tähendab see omakorda katkematuid pingutusi selle ni-
mel, et kurjategijatest kasvõi sammu jagu alati ees olla. Tõen-
dite kogumine on aeganõudev keeruline protsess, kuid näi-
ted taolistest kinnipidamistest annavad kinnitust, et oleme 
õigel teel ja suudame ära hoida tuhandete tarbimiskoguste 
jõudmise tänavale, veel enam alaealiste ja noorteni,“ märkis 
Juuse.

Kriminaalmenetlust viib läbi Ida prefektuur ja juhib Viru 
Ringkonnaprokuratuur.

Kuulutaja

Leitud ained. Foto: PPA

Millist tähendust Lahemaa rahvuspark 
Eesti looduse, aga ka ajaloo vaates kannab?

Keskkonnaameti looduskasutuse 
osakonna juhtivspetsialist Maret Vildak:

„Lahemaa rahvuspark on unikaalne mitmeski 
mõttes. Selle loomisel lähtuti rahvusparkide 
rahvusvahelisest definitsioonist ning arvesta-
ti Eesti looduslikku ja rahvuslikku omapära. 
Erinevalt enamikest toonastest rahvusparki-
dest mujal maailmas võeti Lahemaal looduse 
kõrval kaitse alla ka kultuuriväärtused: kü-
lamaastikud oma arhitektuuri ja asustusaja-
looga, ajalooline maakasutus, rahvakultuur, 
traditsiooniline elulaad. Lahemaa rahvuspark 
on mitmekesise loodusega, kus on esindatud 
nii metsad kui ka meri, sood, niidud, ranni-
kukooslused, rändrahnud ja kivikülvid, jõed 
ja järved. Selles, kuidas leida tasakaal looduse 
ja kultuuriväärtuste kaitses, hoida loodust ja 
pärandit elusana, on Lahemaa rahvuspargil ja 
selle kogukondadel olnud juhtiv roll läbi pool-
sajandi.

Lisaks looduslike ja rahvuslike väärtuste 
kaitsele on Lahemaa rahvuspark olnud eest-
vedaja Eesti looduskaitse rahvusvahelisel 
võrgustamisel. Esimesena Eestis sai Lahemaa 
rahvuspark 1991. aastal üle-euroopalise kait-
sealade võrgustiku EUROPARC föderatsioo-
ni liikmeks. Aastast 2004 kuulub Lahemaa 
Natura 2000 alade võrgustikku linnu- ja loo-
dusalana. Samast aastast toimuvad siin noo-
re looduskaitsja kursused, mis on nüüdseks 

laienenud meie kõikidesse rahvusparkidesse. 
Üle-eelmisest aastast omistas EUROPARC fö-
deratsioon Lahemaa rahvuspargile ka säästva 
turismi harta sertifikaadi – see näitab siinse 
turismikorralduse jätkusuutlikkust ning ar-
vestamist nii looduse ja kultuuriväärtuste kui 
ka kohaliku kogukonnaga.

Huvitaval kombel on ka tulisemad teemad 
jäänud läbi poolsajandi samaks, need on ehi-
tamine ehk kuhu ja kuidas ehitada ning met-
sad. Juba 1990-ndatel tekkis suurem surve 
Lahemaa vanadele metsadele ja kartus, et ko-
he-kohe tekib kollaps ja metsad kukuvad kok-
ku. Praegusel ajal on aeg-ajalt kuulda sama, 
kuna Lahemaa metsad on vanad ja metsasus 
suhteliselt hästi säilinud. Ent on ka neid, kes 
arvavad, et Lahemaa metsi majandatakse lii-
ga intensiivselt. Rannaalad on üha suurene-
va ehitussurve all, mis näitab, et Lahemaa on 
kõrgelt väärtustatud koht elamiseks. Oleme 
põhjalike alusinventuuride ja kogukondadega 
läbirääkimiste abil saanud paika planeerimis- 
ja ehitussoovitused, mille abil ehitustegevust 
suunata.

Samuti on rahvuspargi loomisest saati võe-
tud suund soode ja meie ühe pärli – ebapär-
likarbi – elupaikade taastamisele. Hea meel 
on tõdeda, et tänaseks on soodes suuremad 
taastamistööd tehtud ja esimesed ebapärli-
karbi-beebid jõudnud kodujõkke, praegu veel 
küll kontrollitud tingimustes.“
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Mängumaja loosimine tõi saajale 
rõõmu ja avas kinkijal silmi
Silver Võidula töötab Viru 
Vanglas vanemvalvurina, kuid 
tema hobiks – lisaks isaga 
koos tehtavale põllutööle ja 
veisekasvatusele – on puu-
töö. Oma tosin aastat on ta 
valmistanud kiikesid, lau-
du-toole ja mängumajasid. 
Just mängumaja otsustas ta 
lastekaitsepäeval välja loosi-
da perele, kes seda kõige roh-
kem vajab.

Katrin Uuspõld

Mängumaja kinkimine ei ol-
nud sugugi esimene – varase-
malt on Silver Võidula heate-
gevuslikul eesmärgil loosinud 
lastevoodi ning oma puutöö-
de reklaamimiseks kiige. „Kui 
mängumaja võitja pere sel-
lele järgi tuli, oli see esimene 
kord, kui nägin, et inimesed 
olid siiralt rõõmsad ning tõid 
omalt poolt tänutäheks meile 
kingituse,“ rääkis Silver Või-
dula, kelle peres on sirgumas 
kolm last.

Mängumaja otsustas mees 
heategevuslikul eesmärgil 
oma Facebooki kontol soovi-
jatele välja loosida tingimusel, 
et võitja tuleb sellele ise järgi 
ning maja pakub rõõmu las-
tele, mitte seda ei panda mõ-
nes portaalis müüki. Tahtjaid 
jagus 2700 kanti. „Oli neid, 
kes põhjendasid mänguma-
ja soovi sellega, et see sobiks 
kenasti nende uue palkma-
ja kõrvale, aga ilmselgelt on 
neil, kes suudavad palkmaja 
püsti panna, võimalik osta ka 
mängumaja,“ arutles Silver 
Võidula. „Oli palju üksikva-
nemaid, neid, kelle pere kao-
tanud ühe vanema. Valikut 

teha oli raske, aga otsustasin 
pere kasuks, kus kasvab ha-
ruldase haigusega laps, kelle 
raviks riik raha ei eralda, vaid 
see tuleb koguda annetuste-
na.“

Kristi Poolaki peres see 
nõnda on. Nende vanimal 
tütrel Meribelil avastati pool 
aastat tagasi haruldane hai-
gus, mida on kogu maailmas 
diagnoositud vähem kui sa-
jal inimesel. „Praegu oleme 
kõik sellega kohanemas, kõi-
ge keerulisem oli teadmatuse 
aeg. Asjaajamist sotsiaalkind-
lustusameti, kooli ja arstide-
ga on olnud väga palju. Hea 
koostöö on olnud geneetiku, 
neuroloogi ja lastearstiga. 

Praegu saab Meribel Laste-
fondi abiga ravimit, aga see 
on vaid üks õlekõrs, sest tu-
lemustest saame rääkida alles 
poole aasta pärast,“ selgitas 
ema Kristi Poolak.

Ta ütleb, et kõige suurem 
tugi on olnud sellest, kui saab 
rääkida perega, kes kogeb 
sarnast olukorda. „Andmed 
on konfidentsiaalsed, kuid 
riigis võiks olla siiski min-
gi süsteem, mis aitaks kokku 
viia sarnaseid peresid,“ arvas 
Kristi Poolak, kes saatuse-
kaaslastest perekonna leidis 
Pealtnägija saates eetrisse läi-
nud loo kaudu jälgi ajades.

„Peredena ei ole me koroo-
na tõttu veel kokku saanud, 

küll aga aktiivselt suhelnud 
ning meie tütred on saanud 
koos olla Haapsalu taastus-
ravihaiglas. Sellest on olnud 
väga suur tugi,“ lisas ta.

Mängumaja loosi pannud 
Silver Võidula jõudis esimest 
korda Lastefondi kodulehe-
le just Meribeli loo kaudu. 
„Mulle tundub väga uskuma-
tu, et Haigekassa selliseid juh-
tumeid ei hüvita ning tuleb 
koguda annetusi ning selli-
seid lapsi on mitmeid,“ rää-
kis Võidula, kes mängumaja 
otsustas just Poolakite perele 
kinkida, et teadvustada laie-
malt probleemi ning Laste-
fondi tööd.

Igatahes on Haljala vallas 
Põdruse külas männilauda-
dest valminud mängumaja 
jõudnud Viljandimaale, kus 
see teeb rõõmu nii 11-aasta-
sele Meribelile kui tema noo-
rematele vendadele, Reikole 
ja Revole.

„Hoidsime seda kõike las-
te eest saladuses kui nad au-
tosõidule viisime. Nad olid 
väga-väga õnnelikud, kui said 
teada, et saavad endale selli-
se mängumaja. Meribelil on 
väga elav fantaasia ja hakkas 
juba kohapeal fantaseerima, 
milliseid teepidusid nukkude-
le ja milliseid suviseid ööbi-
misi ta seal korraldab,“ rääkis 
ema Kristi Poolak.

Nii kui naabrite abiga män-
gumaja järelkärust paika 
tõsteti, otsis tütar toast pad-
jad-pleedid ja viis majakesse. 
Tänaseks on peetud ka esi-
mene limpsipidu ning lisaks 
oma perele rõõmustab see ka 
ümbruskonna lapsi.

Väike-Maarja koolilapsed üllatasid poemüüjaid ja apteekreid
„Viimaks on ka meid märga-
tud!“ ütles Väike-Maarja Gros-
si Toidukaupade kaupluse ju-
hataja Riina Nirgi, kui oli saa-
nud kohaliku kooli lastelt tä-
nutäheks kaela puidust süda-
me. Lisaks temale tulid liigu-
tuspisarad silma kõigi kolme 
Väike-Maarjas tegutseva 
kaupluse ja kahe apteegi töö-
tajatel – koroonapiirangute 
aja eesliinitöötajatel.

Katrin Uuspõld

Nimelt tekkis juba kevadel 
Väike-Maarja gümnaasiumi 
direktor Marje Eelmaal mõte, 
et võiks kuidagi omakandi 
eesliinitöötajaid tänada. Kooli 
juhtkond arutas, keda võiks 
oma kogukonnas märgata 
ning leidis, et just kaubandus-
töötajad ning apteekrid on 
vähem tähelepanu saanud.

„Kui lastega loovuse tun-
nis arutlesime tänulikkuse 
üle, siis jõudsid ka nemad 
sama sihtgrupini, sest nen-

dega puutume me igapäeva-
selt kokku ja ilma hakkama 
ei saa,“ rääkis kooli huvijuht 
Helina Lükk.

Nõnda sündisid distantsõp-
pe ajal 5. klassi lastel mees-
konnatööna vaimukad ja 
südamlikud luuletused, mis 
pühendatud loosi tahtel ekst-

ra Konsumi, Grossi Toidu-
kaupade, Georgi kaupluse, 
Väike-Maarja apteegi ja Benu 
apteegi töötajatele. Tööõpe-
tuse õpetaja Aivo Urbasega 
tehti puidust väikesed süda-
med kaelariputamiseks igale 
eesliinitöötajale ning suure-
mad südamed kollektiividele.

Sel nädalal teisipäeva hom-
mikul laulis mudilaskoor kõi-
gile müüjatele-apteekritele ja 
loeti ette luuletused.

„Lapsed olid väga ärevil, 
nende jaoks oli see tähtis mo-
ment, sest ei ole saanud väga 
ammu esineda ega koos mi-
dagi teha. Koolipere on sel-

lest suurt puudust tundnud,“ 
märkis huvijuht Helina Lükk. 

Lapsed nautisid esinemist ja 
kuulajad olid liigutatud. „Pi-
sar tuli silma küll,“ tunnistas 
Grossi Toidukaupade Väi-
ke-Maarja poe juhataja Riina 
Nirgi. „Arvan, et võiksime 
neid südameid nüüd uhku-
sega mõnda aega poes kaelas 
kanda – meid on märgatud.“ 
Suure südame lubas ta aga 
riputada personali puhkeruu-
mi, et see oleks kogu aeg sil-
me ees.

Nirgi märkis, et nende ka-
hekümneliikmelise kollektiivi 
jaoks möödus koroonapii-
rangute aeg selles osas hästi, 
et kogu personal jäi terveks. 
„Kliente oli tol ajal vähem, 
kuid ostukorvid suuremad – 
selles mõttes oli rahulikum. 
Püüdsime säilitada positiiv-
sust ja üksteist toetada, sest 
enamikul on lapsed, kes olid 
koduõppel. Aga saime üks-
teisega muresid jagada,“ ütles 
Nirgi.

MÕNE REAGA

Rakvere spordihall sai ägeda seinamaalingu
Rakvere spordihalli otsaseina elavdab Maria Pluutuse kavan-
di järgi Robots for Humanity MTÜ roboti prinditud seina-
maaling. Ligi sajal ruutmeetril laiuvale pildile mahuvad ära 
nii Rakvere sümbol tarvas kui lustlikud spordipoisid- ja tüd-
rukud.

Rakvere linn korraldas aprillis oma linna koolinoorte-
le konkursi, mille eesmärk oli luua spordihalli Kooli tänava 
poolsele otsaseinale omanäoline seinamaaling, mis kannab 
sõnumit „Sport ja noored“. Kaheksa töö seast osutus žürii ot-
susega võitjaks Rakvere gümnaasiumi 11. klassi õpilase Ma-
ria Pluutuse looming.

Neiu ütles, et sai konkursist teada üsna hilja ja kõhkles vei-
dike osavõtu suhtes. „Kui juba tööle asusin ja pärast mitme 
kavandi nurjumist tarva juures jalutades inspiratsiooni sain, 
läks töö juba sujuvamalt. Soovitan siiralt kõikidel kuns-
tihuvilistel noortel julgelt osaleda erinevatel väljakutsetel ja 
muudkui katsetada, katsetada, katsetada kuni soovitud tu-
lemus käes on, sest kaotada ei ole ju midagi,“ sõnas Maria 
Plutus.

Võidutöö seinale trükkimist alustas spetsiaalne robot 1. 
juuni hommikul ja sai ülesandega valmis veidi enne südaööd.

Rakvere abilinnapea Laila Taluniku sõnul oli seinamaalin-
gukonkursi eesmärk ärgitada noorte pealehakkamist ja jul-
gust osa võtta uutest väljakutsetest. Abilinnapea tõdes, et nii 
skate-pargis kui spordikeskuses käivad enamasti just noored 
ning oli loogiline noori ka seinamaalingu sündi kaasata.

„Mul oli väga hea meel näha eripalgelisi erinevate emot-
sioonidega laetud kavandeid, mille seast osutus enim meeldi-
nuks Maria eskiis, kus oli kokku seotud nii sporditemaatika 
kui Rakvere linna sümbolid. Väga tore oli see, et inimfiguu-
ridel ei olnud näoilmeid, mis võimaldab lennata kujutlusvõi-
mel kuhu iganes,“ rääkis abilinnapea Talunik.

Esitatud töid hindas nii žürii, kui toimus rahvahääletus 
Rakvere linna Facebooki lehel.

Kuulutaja

Teisipäeval kanti võidutöö spordihalli otsaseinale. Foto: Martin Piir

Kahepoolne rõõm: Väike-Maarja gümnaasiumi lapsed tegid südamliku tänukingituse oma aleviku poemüüjatele ja apteekritele, kes 
pingelisel ajal tööpostil olid ning tähelepanu saanud olid liigutatud märkamisest. Foto: Helina Lükk

Viljandimaal elavad Meribel, Reiko ja Revo said lastekaitsepäeva puhul kingituseks 
Lääne-Virumaa meistri Silver Võidula käe all valminud mängumaja, mis oli neile suureks 
üllatuseks ja rõõmuks. Foto: Kristi Poolak
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1917: hakati välja andma 

Pulitzeri preemiat
Täna 94 aastat tagasi, 4. juu-
nil 1917. aastal kuulutati 
Ameerika Ühendriikides 
Columbia ülikoolis esmakord-
selt välja ajakirjaniku ja kirjas-
taja Joseph Pulitzeri asutatud 
preemia esimesed laureaa-
did. Pulitzeri preemiat antak-
se välja tänase päevani.

Allan Espenberg

Pulitzeri preemia on USA 
mainekaim ja prestiižseim 
ajakirjandus-, kirjandus- ja 
muusikaauhind. Selle asutas 
Ameerika ajakirjanik ja kir-
jastaja Joseph Pulitzer, kes 
sündis 10. aprillil 1847. aas-
tal Ungaris.

Ameerika Ühendriikidesse 
sattus Joseph Pulitzer puh-
ta juhuse läbi. Seitsmeteist-
kümneaastaselt otsustas ta 
hakata sõduriks ja proovis 
astuda Austria armeesse. 
See ei õnnestunud tal oma 
väikese kasvu ja kehva ter-
vise tõttu. Aga Hamburgis 
kohtus ta ühe Ameerika oh-
vitseriga, kellega sõlmis le-
pingu ning temast sai USA 
armee ajateenija, et osaleda 
kodusõjalahingutes. Pu-
litzer määrati üheks aastaks 
Lincolni armee ratsaväk-
ke, mis sobis talle väga häs-
ti, kuna üksuses oli palju 
sakslasi.

Pulitzeri professionaal-
ne karjäär algas ainulaadsel 
viisil malemänguga. Jälgi-
des kohalikus raamatuko-
gus kahe püsikliendi mängu, 
hakkas ta käike kritiseerima. 
See avaldas mängijatele mul-
jet ja nad asusid Pulitzeriga 
vestlusesse. Mehed osutusid 
Missouri osariigis ilmuva 
juhtiva saksakeelse päevale-
he Westliche Post toimetaja-
teks, kes pakkusid talle üht-
lasi ajakirjanikutööd.

Pulitzer saavutas väsima-
tu, energilise ja ettevõtliku 
ajakirjaniku maine. Ajalehe 
The New York World toi-
metajana leiutas ta ajakirjan-
duse sisuliselt uuesti, muutes 
selle massilisemaks ja sen-
satsioonilisemaks. Ta täitis 
uudiste veerud sensatsioo-
niliste artiklitega, kasutas 
esmakordselt laialdaselt il-
lustratsioone ning korraldas 
uudistega erinevaid trikke. 
Ühes edukamas kampaanias 
kogus Pulitzer lugejate abi-
ga raha New Yorgi sadama 
sissepääsu juurde pjedestaali 
ehitamiseks, et Prantsusmaal 
roostetanud Vabadussam-
mas püsti panna.

Tema tegevus andis kiires-
ti ka tunda. Kui Pulitzer ostis 
1883. aastal ajalehe The New 
York World, jäi selle tiraaž 
alla 15 000 eksemplari, kuid 

juba 15 aastat hiljem oli trü-
kiarv suurenenud miljoni 
eksemplarini. Mehest endast 
sai aga miljonär (kaasaegses 
mõistes miljardär).

Ajaloolaste sõnul kaalus 
Pulitzeri väljaannete silma-
paistvus üle tema saavutused 
avalikus teenistuses. Ta juh-
tis edukat korruptsioonivas-
tast võitlust võimuorganites 
ja äriettevõtetes. Aga 1904. 
aastal koostas ta testamendi, 
milles eraldas kaks miljonit 
dollarit ajakirjanike õppe-
asutuse loomiseks Columbia 
ülikooli juurde ja preemia 
asutamiseks ajakirjanduslike 
meistriteoste eest. Pulitzer 
suri ootamatult 1911. aastal 
64-aastasena.

Igal aastal mitu-
kümmend auhinda
Veidi enne oma surma lau-
sus Pulitzer mõtte, mida 
võib pidada Pulitzeri pree-
mia omapäraseks motoks: 
„Ainult siiras vastutustunne 
päästab ajakirjanduse lipitse-
misest varakate klasside ees, 
kes taotlevad egoistlikke ees-
märke ja seisavad vastu ava-
likule heaolule.“ Neid sõnu 
peetakse tema professionaal-
seks testamendiks.

Esimesed Pulitzeri pree-
miad anti välja 1917. aastal 
nõuandekogu järelevalve 
all, mille koosseisu kuulusid 
parimad ajakirjanikud, toi-
metajad, kirjastajad ja muud 
silmapaistvad isiksused. Esi-
mesed preemiad anti kätte 4. 
juunil 1917. aastal, kui aja-
kirjanikke autasustati neljas 
kategoorias: reportaaž, juht-
kiri, raamat USA ajaloost ja 
elulugu.

Aja jooksul on kategoo-
riate hulk kord suurenenud, 
kord vähenenud. Praegu an-
takse igal aastal välja tava-
liselt 20 Pulitzeri preemiat 
mitmesugustes ajakirjandus-
žanrites (sensatsiooniline 
reportaaž, analüütiline artik-
kel, ajakirjanduslik juurdlus, 
rahvusvaheline reportaaž, 
kommentaar, kriitika jne), 
aga samuti karikatuuride, 
uudis- ja kunstfotode, ilu-
kirjanduslike ja mitteilukir-
janduslike kirjandusteoste, 
luule, näitekunsti- ja muusi-
kateoste eest.

„Teatavasti ei anta Pulitze-
ri preemiat glamuursete re-
portaažide eest kuulsuste ja 
staaride elust. Seda antakse 
tõsise ajakirjanduse eest, mis 
on kõige sagedamini suuna-
tud nende vastu, kes elavad 
mugavat ja luksuslikku elu, 
kuid on lohutuseks neile, 
kellel puudub luksus,“ sel-
gitas Missouri ülikooli aja-
kirjanduskooli professor ja 

Pulitzeri žürii endine liige 
Kathy Kiely.

Pulitzeri preemia eesmärk 
on tugevdada ajakirjanduse 
rolli uute reeglite kehtesta-
misel, seaduste täiustamisel 
ja isegi inimelude päästmi-
sel. Auhinnaga tunnustatak-
se ajakirjanikke, kelle töö 
eesmärk on panna mõjukad 
inimesed, äriettevõtted ja 
asutused oma tegevuse eest 
vastutama.

Ka eestlane on 
premeeritute hulgas
Kui Nobeli kirjanduspree-
miat antakse ühele inimesele 
ainult üks kord, siis Pulitzeri 
preemiat jagatakse konkreet-
se teose eest ja üks inimene 
võib selle saada mitu korda 
– erinevate teoste eest. Siiski 
on mitmekordseid preemia-
omanikke vähe. Kõige roh-
kem ehk neli korda on pälvi-
nud preemia vaid mõned ini-
mesed, kelle hulgas on tun-
tumad Robert Frost, Eugene 
O’Neill ja Robert Sherwood. 
Seejuures oleks kuulus kir-
janik Eugene O’Neill või-
nud olla ka viiekordne lau-
reaat, kuid 1932. aastal jäi 
tema triloogia „Elektra saa-
tus on lein“ alla satiirilisele 
muusikalile.

Regulaarseteks Pulitze-
ri preemia laureaatideks on 
ajakirjanikud USA suure-
matest meediaväljaannetest: 
Washington Post, New York 
Times, Time, Los Angeles 
Times, Wall Street Journal, 
Associated Press.

Eri aegadel on Pulitzeri 
preemia laureaatideks saa-
nud paljud kuulsad kirjani-
kud, luuletajad ja ajakirjani-
kud, sealhulgas näiteks Mar-
garet Mitchell, John Stein-
beck, Ernest Hemingway, 
William Faulkner, Harper 
Lee, Robert Sherwood, 
Thornton Wilder, Upton 
Sinclair, Norman Mailer, 
John Updike. Ka üht USA 
presidenti on pärjatud Pu-
litzeri preemiaga: selleks oli 
John Kennedy, kes sai 1957. 
aastal auhinna oma elu-
looraamatu eest.

Kuigi enamasti autasus-
tatakse Pulitzeri preemiaga 
ameeriklasi, siis on ka mõ-
ned välismaalased selle au-
hinna saanud. Auhinnatute 
hulgas on isegi üks eestla-
ne: Tallinnas sündinud ja 
USA-s surnud karikaturist 
Edmund Valtman (1914–
2005) pälvis preemia 1962. 
aastal ajalehes The Hartford 
Times ilmunud Kuuba-tee-
malise karikatuuri „Mees, 
sulle on vaja samasugust 
revolutsiooni nagu minul“
eest.

Päästeamet kutsub avastus-
radadel teadmisi ammutama
P äästeamet on koostöö-

partneritega loonud 
üle kogu Eesti rohkelt 

avastusradu, kus perekon-
nad saavad looduses jalu-
tades panna proovile oma 
teadmised ohutuse teemal 
ning koguda uusi tarkusi, 
mis aitavad ennetada õnne-
tusi ja õpetavad ohuolukor-
dades käituma.

„Rajad on eeskätt mõeldud 
kooliealistele noortele, kuid 
kindlasti leiavad uusi tead-
misi ja avastamisrõõmu ka 
täiskasvanud. Seega kutsu-
megi üles perekondi veetma 
üheskoos vaba aega looduses 
ja tuletama meelde või kor-
dama üle tarkusi, mis võivad 
olla heaks abimeheks õnne-
tuste ennetamisel,“ rääkis 
Päästeameti ennetustöö osa-
konna nõunik Tuuli Taavet.

Iga rada on keskmiselt 2–3 
kilomeetrit pikk ning jalgsi 
võtab selle läbimine aega li-

gikaudu 1,5–2 tundi. Ülesan-
deid on võimalik lahendada 
nii eesti kui ka vene keeles 
ja teadmiste ring, millega 
avastusrajal kokku puutub, 
on lai. „Avastusraja läbijad 
kohtuvad nii tule-, vee-, 
elektri-, raudtee- ja liiklus-
ohutuse kui ka interneti-
ohutuse teemadega, samuti 
kontrollitakse raja läbija es-
maabi andmise oskusi ning 
teadmisi vaimse tervise koh-
ta, jagatakse matkatarkusi ja 
juhtnööre, kuidas toimida 
siis, kui kohtate metsloomi,“ 
selgitas Taavet.

Ohutusalase avastusraja lä-
bimiseks tuleb end registree-
rida mängijana keskkonna-
hariduse veebiaadressil. Seal 
saab valida endale sobivas 
maakonnas paikneva meele-
pärase raja.

„Radadele soovitame noor-
tel minna koos pere või sõb-
raga. Kaasa tasub võtta hea 

tuju, mugavad ja ilmastikule 
sobivad spordirõivad ning 
täis laetud nutiseade, millel 
on sisse lülitatud GPS-moo-
dul,“ julgustas Tuuli Taavet 
ja pani kõigile südamele, et 
ka avastusradadel seigeldes 
tuleb meeles pidada ohu-
tust. „Kuigi rada läbides tu-
leb aeg-ajalt jälgida kaarti 
ja kiigata nutiseadmesse, 
tuleb pilk hoida ka teel, et 
mitte sattuda liiklusoht-
likku olukorda. Ohutus al-
gab igaühest endast ja selle 
osas järeleandmisi teha ei 
tohi!“

Rajapunkte on aidanud 
küsimustega sisustada Pääs-
teamet, Transpordiamet, 
Politsei- ja Piirivalveamet, 
Elektrilevi, Eesti Punane 
Rist, Keskkonnaamet, Ope-
ration Lifesaver Estonia 
(OLE), Kaitseliit ja MTÜ 
Peaasjad.

Kuulutaja
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Andras tähistab 30. sünnipäeva puude istutamisega

E esti Täiskasvanute 
Koolitajate Assotsiat-
sioonil Andras täitub 

tänavu kolmekümnes tegut-
semisaasta. Aja jooksul on 
Andras ühendanud täiskasva-
nute koolitajaid ning tegele-
nud elukestva õppe väärtus-
tamise ja edendamisega.

Elukestva õppe ja täiskasva-
nuhariduse populariseerimi-
ne on nende aastate jooksul 
teoks saanud tänu vabataht-
likkuse alusel tegutsevatele 
võrgustikele, Andrase liikme-
tele ja koostööpartneritele.

Puu istutamine on organi-
satsiooni jätkusuutlikkuse ja 
kestmise jaoks kena tradit-
sioon. Jätkatakse puu istuta-
mise kommet, mis sai algu-
se Andrase 20. juubelil, kui 
2011. aastal istutati Tallin-

nas Viru värava mäele must 
mänd (Pinus nigra) – elukest-
va õppe puu, mis kasvab seal 
kenasti tänaseni.

Andrase juhatuse esimehe 

Ene Käpa sõnul on inimese 
elu nii mõneski mõttes nagu 
puu – nii nagu puu oma juur-
test, ammutab inimene tar-
kust, jõudu ja kindlust oma 

teadmistest ja elukogemusest.
„Organisatsiooni 30. juube-

lil kaasame puude istutamisse 
Andrase liikmed, võrgustikud 
ja koostööpartnerid üle Ees-
ti, et iga maakond saaks oma 
elukestva õppe puu. Sellega 
tähistame õppimist kogu elu-
kaare vältel,“ lisas Käpp.

RMK poolt Andrase 30. 
sünnipäevaks kingitud 30 
mändi on leidnud endale kas-
vukohad. Kuus esimest puud 
istutati Rakvere teatri pargi 
taha 29. aprillil ning samas 
said oma puud kätte ka Lää-
ne-Virumaa kohalike oma-
valitsuste esindajad. Maikuu 
jooksul on männid leidnud 
endale sobivad kasvukohad 
üle Lääne-Virumaa.

Kuulutaja

PAKUN TÖÖD

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

• OÜ Steelhouse Group Estonia otsib 
oma värskelt Eesti turul alustavasse 
ettevõttesse TIG keevitajaid. Steelhouse 
Group on Soome juurtega 58 aasta ko-
gemustega ettevõte. Nüüd oleme alus-
tamas tegevust meil siin Vinnis, kus põhi 
erialaks on roostevabatööd. Nõuded 
kanditaadile on: TIG keevituse oskus ja 
kogemus metalli erialal. Vajalik väljaõpe 
kohapeal. Omalt poolt pakume konku-
rentsi võimelist palka vastavalt oskustele 
ning sõbraliku töökeskkonda, valmar.
kask@steelhouse.fi . Tel 5306 0060

• Otsime  abitöölist, meesterahvas.  Info 
tel 5809 0936

• Otsime töölist  angaari ehitamiseks 
sandwichi paneelidest. Info tel 5809 0936

• Otsin töömeest, kes plaadiks vannitoa 1x3 
m. Tel 505 4162 

• /R-punane/ Pakun tööd üksikule naisele 
üks kord nädalas väikse töötasu eest, aia 
rohijale Rakveres. Kiire! Tel 554 6490

• Otsime oma meeskonda püsivat aken-
de paigaldajat, eeldame kogemustega 
paigaldajat. Oodatud on ka lojaalsed 
noored, kellel on tahet ametit õppida. 
Hea füüsiline vorm ja pingetaluvus. 
Lisainfo tel 5813 2913

• Pakume tööd CE-kategooria autojuhile 
suunal Eesti-Rootsi, Eesti-Soome. Peami-
selt moodulite vedu. Saunamees AB OÜ. 
Margus, tel 503 0300

• Otsime oma meeskonda mööblitislerit - 
eritellimusmööbli valmistamine tööjooniste 
järgi  algusest lõpuni koos paigaldusega. 
Kandidaadilt ootame: iseseisva töö oskust, 
jooniste lugemise oskus, varasem töökoge-
mus tislerina, kohusetundlikkus, täpsus ja 
hoolsust, ausus ja töötahe, suudad oskus-
likult oma tööülesandeid planeerida.  Ette-
võte pakub: täiskohaga töökohta, huvitavat 
ja mitmekesist tööd, kohapealset täiendavat 
väljaõpet, sõbralikku ja toetavat meeskonda, 
tulemusest sõltuvat palka, püsivat töösuhet. 
Porsa EST OÜ. Tel 504 3248

• RTR Teenused võtab tööle veoautolukk-
sepa. Tel 506 1861

• RTR Teenused võtab tööle veoautojuhi. 
Tel 501 0433

E  evõte otsib 
oma meeskonda 

kogemuste ja oskustega 
TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDAJAID. 

Tööde teostamise piirkond 
on üle Ees  . 

Tel: +372 5347 7840

Mevot Invest OÜ 
võtab tööle 

BULDOOSERIJUHI

Töö kirjeldus
• Teede-, tänavate- ja 

platside ehitus ning 
pinnaste teisaldamine 
ja planeerimine 
3D-buldooseeriga;

• Seadme tehnilise 
seisukorra jälgimine ja 
lihtsamate hooldetööde 
teostamine.

Vajalik 
• Varasem töökogemus 

samas valdkonnas 
(vähemalt 2a);

• Oskus töötada 
iseseisvalt;

• Eelnev kokkupuude 
3D-automaatikaga;

• Hea pingetaluvus, täpne 
ja korrektne.

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com

Otsin asjalikke 
TÖÖMEHI 

juuli kuus algavale 
elumaja ehitamiseks 

(vundament ja 
fi bost seinad). 

Lisainfo 522 6500

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees kogemustega otsib tööd, 
oma töö vahendid. Tel 5678 2709

Foto: erakogu
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LUGEJA KÜSIB

Töötan klienditeeninduse ettevõttes. Meil on 
kasutuses nii maskid, desinfitseerimisvahen-
did kui klaasid, mis eraldavad teenindajaid leti 
ääres klientidest. Enamik meie teenindajatest 
on juba vaktsineeritud, kuid tööandja küsib ni-
meliselt, kes on vaktsineeritud ja millise vakt-
siiniga. Kas tööandja tohib seda küsida?

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni 

ennetusosakonna juhataja

T ööandja võib töötajalt küsida andmeid, 
mille vastu on tal õigustatud huvi. Töö-
andja tahe tagada ohutu keskkond nii 

töötajatele kui asutust külastavatele klienti-
dele on arusaadav. Samas peab tööandja isi-
kuandmete töötlemisel jälgima minimaalsuse 
printsiipi – nii palju kui vaja, nii vähe kui või-

malik. See tähendab, et pole õigustatud küsida 
andmeid, mis pole töö sujuvaks toimimiseks 
vajalikud.

Töökeskkonna ohutuse tagamisel koostab 
tööandja esmalt riskianalüüsi, mille bioloogi-
liste ohutegurite osa täiendab ta koroonavii-
ruse leviku tõttu. Seejärel hindab tööandja, 
millised meetmed tuleb ohu korral kasutusele 
võtta, näiteks maskide kasutamine, pidev kä-
tepesu ja/või desinfitseerimine, klaassein tee-
nindajate ja klientide vahele jne. Kui meetmed 
on piisavad, siis täiendavalt vaktsineerimise 
nõuet ei kehtestata.

Kui vaktsineerimise nõuet pole kehtestatud, 
siis ei ole tööandjal ka õiguslikku alust küsi-
da töötajatelt, kas nad on vaktsineeritud. Li-
saks ei ole tööülesannete täitmise seisukohalt 
kuidagi oluline, millise vaktsiiniga on töötaja 
vaktsineeritud.

Foto: tooelu.ee
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4. juuni - 10. juuni
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

5.88

4.88

2.88

0.54

Grillvorst
Mozzarellaga
kg

Keeduvorst Lemmik
(viilutatud)
150g

Sea välisfilee
Eesti
kg

Kodumarjakook
kg

Poolsuitsuvorst Küüslaugu
kg

Seahakkliha
kg

Põimiklill
300g

8.98

5.88

3.48

0.68

NÄDALAPAKKUMISED
4. juuni - 10. juuni

Praekala
kg

Makaronisalat
kg

4.98
5.64

0.78 3.28
0.94 3.98

3.28 3.28
4.48 4.48

5.20 €/kg

1.80 €/kg

5.18

2.14

2.28

1.18

0.78

3.84

1.38

1.18

0.98

0.98

2.68

1.74

0.98

1.48

0.68

7.13 €/kg

10.36 €/kg

1.57 €/kg

2.84 €/kg

6.40 €/kg

10.22 €/kg

1.57 €/kg

6.53 €/kg

al 6.40 €/kg

7.34 €/kg

5.44 €/kg

1.40 €/kg

7.40 €/kg

al 6.67 €/kg

Šašlõkk kolme juustuga
1kg / Tallegg

Kalkuni-
lihapihv
Esimesed
triibulised
300g
Rannarootsi

Rukkiburger kolme juustuga
Mamma
220g

MO Saaremaa
Kodune kisell
750g / 2 sorti

Jogurtismuuti Alma
275g / 2 sorti
Valio

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Praetud heeringafilee
tomatikastmes Kapten Grant
270g / 135g

Keefiri külmsupp
750g / 2 sorti
Farmi

Toorjuust
Creme Bonjour
(laktoosivaba)
al 100g
2 sorti

Jäägri grillvorstid
365g / Nõo
Lihavürst

Vürtsikilud
430g / 320g

Skyr
700g / 2 sorti

Suitsujuust
18%, 200g
Tere

Jäätis vahvlitopsis
Super Viva
al 97g / 3 sorti

5.98

2.54

2.68

1.48

0.98

4.64

1.98

1.38

1.54

al 1.28

2.88

2.14

1.28

1.98

0.88

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hind alates

Juust Vene (viilutatud)
28,5%, 150g
Estover

A+ A

A+ A

A+ A

A+ A

A+

Kuulutaja reede, 4. juuni 2021
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4. juuni - 10. juuni

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

SOODUSPAKKUMISED!

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

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

0.74
3.89 €/kg

0.98

0.88
7.33 €/kg

Musta leiva krõpsud
Bon Chance
(küüslauguga)
120g

1.08

2.18
6.71 €/kg

Kummikommid Tutti Frutti
Sunny Fruits
325g / Fazer

2.98

1.18
7.87 €/kg

Vahukommid
Haribo
150g

1.48

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI1.18

10.73 €/kg

1.78

2.28
6.51 €/kg

Küpsised Domino (maasikatäidisega)
350g / Fazer

2.98

0.98
al 2.18 €/kg

Jahusegud Tartu Mill
al 200g
3 sorti

al 1.28

0.78

Looduslik mineraalvesi
Haage 1L
2 sorti

0.98

+0.10
6.58

7.78

1.24
24.80 €/kg

1.64

2.08
al 12.76 €/kg

Pakitoit Knorr Spaghetteria
al 154g
2 sorti

2.38

1.04
2.08 €/kg

1.44

Maitsestatud viin
Viru Valge Cranberry
37,5% 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.78
11.12 €/L

Jalakreem Good Foot XXL
(ekstratoitev) 250ml

3.48

2.18
8.72 €/L

Vedelseep Neutral
250ml

2.78

Deodorant Secret AP Cream Stick
40ml / 3 sorti

2.58
64.50 €/L

3.68

0.78
7.80 €/L

1.09

0.54
0.01 €/tk

0.78

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.94
al 0.10 €/tk

2.28

11.98
al 0.20 €/tk

15.98

4.98
al 0.23 €/tk

6.18

1.44
0.03 €/tk

al 1.78

2.58
12.90 €/L

al 3.48

1.14
0.11 €/tk

1.58

3.98
1.99 €/kg

5.38

3.58
3.25 €/L

5.78

1.68
1.87 €/L

2.18

1.38

Paberk ter tt Grite Orchideaä ä
Gold Chef
(3-kihiline)
1 rull

2.28

2.78
0.35 €/rl

3.98

4.38
5.28

1.34
1.79 €/L

Pesuloputusvahend
Mayeri 750ml
2 sorti

Pesuloputusvahend
Mayeri 750ml
2 sorti

Pesuloputusvahend
Mayeri 750ml
2 sorti

1.98

1.98
3.96 €/L

Puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

Puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

Puhastusvahend
Sanytol eukalüpt
(pihustiga) 0,5L
2 sorti

2.58

3.68
0.92 €/tk

Mikrokiudlapid
Vileda Style
4tk

Mikrokiudlapid
Vileda Style
4tk

Mikrokiudlapid
Vileda Style
4tk

5.48

2.68
26.80 €/L

Putukatõrje Diffusil
Repelent 100ml
2 sorti

3.48

0.98
7.98 €/kg

Koeramaius Pedigree
Rodeo 123g

1.28

Kondenspiima
karamell Jaani
190g
Polven Foods

Šampoon ja palsam
Pantene Aqua
Light al 200ml

2.28
al 9.52 €/L

al 2.98
Hind alates

Hind alates

Dražee ploomid tumedas
šokolaadis
110g

Kohvioad
Araabika
Cofa
1kg

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Niisked salvrätikud Pampers
52tk / 2 sorti

Laste mähkmed Pampers
Premium Care
(3, 4, 5) al 44tk
3 sorti

Plekieemaldusvahend
Vanish Regular
1L / 2 sorti

Riis Bosto
4x125g

Vatipadjad
Casatrend
80tk

Nõudepesu-
vahend Fairy
900ml / 5 sorti

2.98
11.92 €/L

4.18

Õhuvärskendaja
Air Wick Pure
(aerosool) 250ml
2 sorti

Must tee Lipton English Breakfast
25tk x 2g / 50g

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Gaseeritud
puuviljavein Wõlu
6%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT poolvahuvein
Maschio Pinot Rosa
11%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Santa Ana
Caracter
al 13%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Rumm Caribba
37,5%, 0,5L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KGT vein Franz
Hoffner Riesling
8,5%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Belenkaya
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hambapasta Colgate Whitening
100ml

Beebiõli
Johnson´s
200ml / 3 sorti

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste püksmähkmed
Helen Harper
al 19tk
3 sorti

Tualettpaber Zewa Soft Embo
8 rulli

Hügieeniside Naturella Ultra
al 14tk / 3 sorti

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hügieeniside
Libresse
10tk

Pesugeel
Ariel 1,1L
3 sorti

Pesupulber
Mayeri
2kg / 2 sorti

Pesupulber
Mayeri
2kg / 2 sorti

Pesupulber
Mayeri
2kg / 2 sorti

Kuulutaja reede, 4. juuni 2021
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

www.kuulutaja.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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  AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Kundas otse 
omanikult. III korrus. Hind 6200 €. Tel 
513 1272

• Müüa üürilepinguga kaetud 2toaline
korter Rakveres, Pikk 37. Ruutmeetri 
hind 650 €. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Müüa Vinnis 2toaline korter, reno-
veeritud majas, rõduga. Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline korter Kundas. Hind 
6400 €. Tel 5814 5425

• Müüa Kunda keskuses 2toaline kor-
ter, keskküttega, 50 m2. Korteris on ka 
toimiv puuküttega pliit ja ahi. Korter 
2-korruselises majas I korrusel, sauna 
kasutamise võimalusega, seisukord 
rahuldav. Remonti vajav, läheduses 
kool, vallamaja, spordikeskus, park. 
Grossi Toidukaubad ja bussipeatus 90 
m. Hind kokkuleppel. Tel 5383 1014

• Müüa 2toaline rõduga korter Aseris. 
Tel 5632 7008

• Müüa Viru-Nigula alevikus 3toaline
korter, asub I korrusel ja hind kokku-
leppel. Helistada telefonil 5851 5145

• Müüa Kundas 3toaline remonditud 
korter, osalise uue mööbli ja koduteh-
nikaga. Tel 5894 2895

• Müüa Tõrma külas 2korruseline re-
noveerimist vajav maja otse omanikult. 
Järelmaksu võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas, Jõgeva-
maal. Vajab renoveerimist. Tel 5624 
4605

• Müüa renoveerimist vajav maja
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa või rentida 2 ha kinnistu Vao 
külas, millel asub veoautode töökoda, 
2000 m2 ladu ja alajaam. Tel 5395 0313

• Müüa Tõrma külas 1 ha elamumaa. 
Tel 5624 4605

• Müüa elamumaa Rakverest 6 km 
kaugusel. Investeeri pensionifondi 
või hakka kohe ehitama. Tel 5896 2489

OST

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri Kundas. 
Tel 510 0776

• Ostan Loksale 2toalise kõigi muga-
vustega korteri. Tel 5340 5938

• Soovin osta 3toalise korteri või maja 
Tapa linnas. Seisukord ei ole oluline. 
Hind korteril kuni 30 000 € ning majal 
45 000 €. Pakkumise korral helistada 
numbril 5837 2939

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 
2199

• Soovin osta otse omanikult maamaja 
või maatüki. Tel 517 0056

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 
km eemal, kuni 120 000 € (võimalus 
vahetada ahiküttega renoveeritud 
madalate kom. kuludega korteri vastu 
Rakveres + kompensatsioon. Korter 
I korrus, 3tuba, oma aed ja sissekäik. 
Tel 5819 1258

• Ostan maja Rakvere linnas või lähi-
ümbruses (10 km). Hind kuni 120 000 
€. Tel 5819 1258

• Ostan enda tarbeks (ei ole vahendaja 
ega ei müü välismaalastele) viljakat 
maad, mis on sobilik mahedaks taime-
kasvatuseks. Asukoht metsade keskel, 
veekogu krundil või krundipiiril ja hea 
ligipääsuga. Tel 5850 2000

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

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda 
ka maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan suvila või krundi. Võib pakku-
da Toolsest kuni Võsuni. Tel 510 2390

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 5532743 (ka sms)

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 529 1004

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1-2toalist korterit 
Rakvere linnas. Kindlasti peab olema 
keskküttega ja täielikult möbleeritud. 
Kontaktandmed: Jan, tel 5636 3395, 
e-post: jan19884@gmail.com (võib 
saata pilte ning lisainfot)

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama tn. 
Üüri hind 160 € + kommunaalmaksud. 
Info 527 0058

• Anda üürile Rakvere kesklinna lä-
hedal 1toaline (28 m2) möbleeritud 
korter puuküttega. II korrus, WC, 
dušinurk, külmkapp, elektripliit, õues 
istumisnurk/varjualune. Kinnine 
hoov kus vajadusel autot parkida. 
Üüri hind 160 € + kommunaalmak-
sud. Maja majandamis kulusid ei 
lisandu. Eelistatud 40+ vanus. Tel 5330 
4937

• Anda üürile Koigi külas (Järvamaa) 
1toaline möbleeritud korter. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Türi-Allikul möbleeritud 
1toaline korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Hind 180 € + kommu-
naalmaksud. Tel 5663 8285

• Anda üürile Vinnis renoveeritud ma-
jas 2toaline korter, rõduga, V korrus. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline möb-
leeritud korter otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline 
möbleeritud korter I korrusel. Tel 
5624 4605

• Üürile anda 3toaline korter. Tel 
5332 7768

• Üürile anda heas seisukorras I kor-
rusel asuv lodžaga 3toaline (62,3 m2) 
korter Kadrina alevikus. Tel 5344 0585

• Üürile anda garaažid Rakvere kesk-
linnas Võidu tn 40, pindala 16-32 rm, 
Kokku 6 boksi, 230 m2. Tel 5344 0585

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Ford Focus C-Max. 1,6 diisel, 
2005. a, hõbedane, 5 ust, manuaal, lä-
bisõit 298 000 km (100 % originaal), 10. 
a Eestis 1 omanik, TÜ 06.2022, naast-
rehvid kaasa, igati korras/ökonoomne 
ja kindel auto. Hind 1990 €, 1590 € 
Võsu/Tallinn. Tel 5648 0448

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad). Ülevaatus 
puudub. Dokumendid olemas. Tel 
5622 4605

• Müüa Hyndai Santa FE, diisel 2006. 
a. Info tel 5569 2057

• Kia Ceed 2016, autot on väga hästi 
hooldatud ja hoitud - hooldusraamat. 
Viimane aastahooldus 2. märts 2021. a 
ja kõik KIA esinduses. Garantii kehtib 
2023 märts. Auto suitsuvaba. Kaasa 
suverehvid. Hind 8200 €. Helista, küsi 
lisa 5309 7465

• Müüa soodsalt Peugeot 2008. a, 
originaal valuveljed (uued). Tel 5566 
9310

• Müüa Škoda Fabia, 2015. a. Bensiin 
1,2 l, 81kW. Läbisõit 33 000 km. Auto-
maat, hind 8800 €. Tel 5843 0997

• Müüa hästi hoitud, vähe sõitnud, 
avariivaba, suitsuvaba, manuaal 
käigukastiga Toyota Yaris. Es-
mane reg. Eestis 2010. a. Uued 
suverehvid, kaasa uued naast-
rehvid. Ülevaatus kuni 03/2022. 
Hind 5500 €. Tel 5645 7260, 5391 
4354

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame parimat 
hinda! Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud masinaid. 
Arveldamine sularahas! Helista 
5631 1001

• Ostan autoromusi igas seisus. 
Tulen järgi puksiiriga. Tel 5896 
1576

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

• Ostan sõiduautosi, kaubikuid ja 
maastureid. Võib pakkuda abso-
luutselt igas seisukorras ning hin-
naklassis. Romust kuni korraliku 
autoni. Paku julgelt Tel 5309 2650

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

• Ostan auto alla turuhinna! Hind kuni 
1500 €. Tel 5682 2544

• Metallrahaks24 ostab sõidukeid, au-
tojuhtmestikke (nõrk voolu kaabel ja 
ehituskaabel), plii akusi, vana metalli, 
kulda, tehnilist hõbedat, elektrimooto-
reid, vaske. Korrektne vormistus ja kiire 
tehing. Võta ühendust tel 5802 6399

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

 TRUCKSPOT OÜ
Veoauto rehvide müük+paigal-
dus+remont
Kliimatäitmine
Varuosade tellimine veokitele 
ja sõidukitele.

KUNDA,  Rakvere mnt.4,  
+372 5625 0311

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

• Teenustööd teleskooplaaduriga 
Manitou (2020. aasta). Tõstevõime 
3,3 tonni ja tõstekõrgus 7 meetrit. Tel 
5333 4774
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* 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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

VEOTEENUS JA RENT

• Pakume Rakveres mugavat, kiiret 
ning soodsat taksoteenust. Püsik-
lientidele sooduspakkumised! Sõi-
du alustus 2 €. 0,80 €/km. Tellimine 
tel 5878 8129

• Kallurautoteenus (karjääri kallur 
ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

 

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

• Multilift konteineri rent. Liigpinna-
se ja ehitusprügi äravedu. Täitepinnase 
müük: liiv, muld, killustik. Tel 5348 
7973

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali 
veo võimalus Mitsubishi kalluriga. 
Tel 529 9356, Jaanus

• Veoteenus: kolimine, kolu vedu 
prügimäele. Tel 506 1547

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel 
(2,45x9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

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

KAEVETEENUSED FEKAALIVEDU JA VESI

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

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Üldehitustööd, tänavakivi pai-
galdus, pandused, murukivide ra-
jamine, äärekivi paigaldus. Hinnad 
soodsad. Tel 5673 4632

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• A-Toru,  santehnilisedtööd. Tel 
5843 0997      

• Remont, ehitus, siseviimistlus 
(plaatimine, liistutamine, värvimine). 
Korterid, suvilad, majad. Tel 504 5560

• Majade renoveerimine ja korte-
rite remont. Torutööd, elektritööd 
ja vannitubade remont. Tel 5633 
1530

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 
5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, van-
nitoad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Santehnilised tööd. Hin-
nad taskukohased. Info tel 5808 5965 

• Vee- ja kanalisatsiooni trasside ehi-
tus (sise, välis). Septikute ja mahutite 
paigaldus. Septikutel eurosertifi kaat. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

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

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

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

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

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

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

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

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

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

• Teostan maalri ja siseviimist-
lustöid,  vannitubade remont ja 
plaatimine. Tel 5684 3839, https://
www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

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

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 
6065

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
www.pinnakatted.ee. Tel 503 1157

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. 
info@estpur.ee, tel 5347 6567

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, sooja-
müürid, küttekollete remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

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

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

kuulutused.kuulutaja.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

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

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, 

mahutite müük ja 
paigaldus.

Info tel 508 9375

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED

• Tee kodus suurpuhastus. Tule rendi 
endale Riideboxist boks ja too kõik 
seisma jäänud asjad meile müüki 
(riided, jalanõud, kotid, raamatud, 
mänguasjad, kosmeetika jne). Aga kui 
Sulle tundub, et kodus on uutele asja-
dele veel ruumi, siis tule ja soeta need 
endale Riideboxist Rakvere, Võidu 5. 
Lisainfo facebookist või tel 5645 4294

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

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

• Pakume Rakveres klientide poolt 
hinnatud Hilot massaaži  100 
minutit. Tule ja veendu selles 
ise. Broneerimine tel 5813 2913, 
Rägavere Tee 48. Hind 39 €. www.
boosterbotanics.ee

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja pakub teenust igat liiki 
fi rmadele ja FIE-dele. Aastaaruanded 
soodsalt. Tel 5568 6385

• Kui teil on seljavalud, peavalud, 
migreen, sporditraumad, muu kehaosa 
valu ja soovite oma tervist parandada 
ning vabastada oma keha lihaspin-
getest siis kutsun teid massaažile! 
Alati suhtlen iga kliendiga, et leida 
õige massaaži tehnikate segu mis kõi-
ge paremini sobiks Teile, peale minu 
massaaži tunnete te end paremini. 
Samuti teen ka üldlõõgastavat massaa-
ži. Asume Rakvere linnas. Vastuvõtud 
ainult kolmapäeviti ja neljapäeviti. 
Eelregistreerimine telefonil 5568 3403

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

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

• Suurem traktor tõstukiga - haagis 
pinnasevedu ja ka turba, saepuru 
vedu. Ise laadib, kallab ja ajab laiali. On 
võimalus ka võsa ja metsa saagimine 
ning vedu. Tel 503 2269

• Kululõikus ja rohulõikus Virumaal. 
Töö kiire ja korralik. Tel 514 8661

• Võsalõikamine, muru trimmerda-
mine, muru niitmine. Tel 5670 9080

• Kanuumatkad Kunda jõel. Bro-
neeri aeg www.samisiil.eu. Tel 
506 2896

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hooldus 
soodushinnaga. TASUTA konsultat-
sioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

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

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Teostan keevitustöid alumiiniumist, 
roostevabast metallist ja mustast me-
tallist. Mobiilne keevitus. Tel 5694 9141

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõsaste 
istutus, viljapuude hooldustööd. Tel 
5380 0863

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril 5824 1050 või e-maili 
teel karlleopart@gmail.com

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 506 1547

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud 
auto akud ja kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga ana-
loogtoonereid. Aadress E. Vilde 14/1, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee
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*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
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

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

MÜÜA 
KÜTTEPUUD 

23 €/ruum. 3m lepp3m lepp
 Tel 5842 4160. 

Toome kohale al 20 ruumi.
 Vedu hinnas.

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

KODU

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

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

• Koristan aia, kuuri või garaažinurgast 
vanaraua. Tasuta ei taha, maksan raha. 
Tel 517 4143

• Soodsalt müüa väga heas korras 
kasutatud ja uusi koduõmblusmasi-
naid. Tööstuslik kahandusega masin 
ja salapiste. Elektrikartongi 0,5 mm. 
Perforaator ja elektriga truki press. 
Rohuaia 20-2. Tel 558 8429

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Soovin müüa kirjutuslauda, väikest 
lauda, lahtikäivat tugitooli, kappi. 
Tel 5668 5336

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE 
S3 (giljotiintüüpi) traktori külge (jõu-
võtuvõlli ülekandega). Tel 5624 4605

• Kodumaine looduslik mitmevär-
viline ümaraks lihvitud dekoratiiv-
kruus kolmes suuruses: 5-10 mm, 
10-20 mm ja 20-40 mm. Sobib teede, 
radade, panduste, kiviktaimlate, hau-
dade jms katmiseks. Veovõimalus. 
Hind 60 €/tonn. Telefon 505 3340

• Müüa kasutatud Leedu katel, 7 ribi. 
Hind kokkuleppel. Tel 520 9960

• Müüa vähe kasutatuid jalgrattaid. 
Tel 5850 4076

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda eri-
nevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666 

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

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

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõu-
si,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan nõukaaegseid keraamilisi 
naiste kujusid. Hind kuni 100 €. Tel 
5677 0569

• Soovin osta 2 rulli nõukaaegset 
aiavõrku kõrgusega 1500 mm. Tel 
5806 1973

• Ostan teie küttepuu ülejäägid maja-
pidamise likvideerimisel. Tel 5801 9086

• Ostan kaua kuivanud põranda ja 
voodrilauda ning paksu planku ka 
väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhooside-
ga seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan töökotta korraliku suurema ja 
väiksema alasi. Heale õige hind. Tel 
5801 9086

• Ostan vanu Langebrauni lil-
levaase, taldrikuid, kohvitasse, 
kannusid, vaagnaid, kausse, to-
pkasid, tuhatoose. Põhja all peab 
olema pildil olev märk. Hind kuni 
120 €/tk. Tel 5677 0569

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plast-
nokaga mütsi, estoplasti lambi ja 
värvilisest klaasist nõusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel seisma jäänuid esemeid: 
raamatust mööblini ja viin ära 
pesumasinad, pliidid jne kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vana-
vara, vanakraami, kila-kola. Tel 
5555 5527

• Ostan plangust ca 2,5 m plangust 
pinkidega laua. Tel 5395 0313

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Ostan lammutuspuitu kütteks, Vao 
küla. Tel 5395 0313

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puud (ka kuiva). Pakkuda ka 30 
cm 40 L võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga. Pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa kuivi küttepuid (okaspuu), 
37 cm ja 46 cm. Hind 36 €/ruum. Tel 
507 7961

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 5 m3 alustele, hind alates: hall 
lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa lõhutud küttepuid. Koge-
must 15 aastat. Lõikame vastavalt 
teie soovitud pikkusele. Asume 
Lasilas. Info telefonil 520 7517

• Müüa lõhutud küttepuid (transport 
hinnas): metsakuiv, hall lepp, sang-
lepp, kask, haab. Kuiv küttepuu. Mõõt 
vastavalt tellija soovile! Helista tel 513 
7659, Avo

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

• Müüa küttepuud (kask, sanglepp) 
33 cm, 37 cm, 43 cm, 50 cm. Premium 
pelletit 6/8 mm, puitbriketti (kõike sor-
te), kivisüsi (25 kg, 1000 kg), transport 
hinnas. Tel 5390 0545

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa saetud, lõhutud kütte-
puud. Lepp, sanglepp, kuusk. Küt-
teklotsid võrgus 2 €. Tel 5192 4320

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

EHITUS

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

  

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suurtest 
puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 
526 1408

• Müüa traktor T-25, 1990. a. Traktor 
on heas seisukorras. Info tel 5332 0997
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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

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

TURUL SUUR VALIK TAIMSET ISTUTUSMATERJALI: 
tomati- , kurgi-, paprika-ja maitsetaimed, suve- ja püsililled!

Kaunid lilleamplid kodu kaunistamiseks!

LAUPÄEVAL, 5. JUUNIL TURUL:
* PUUKOOL müüb viljapuude ja marjapõõsaste istikuid ja ilupõõsaid!

*PEIPSI KALA
värske ja suitsutatud kala

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul (Laura,`Gala) kg 0,50

Värske kartul, imp. kg 2,00 2,50

Maitseroheline (r.sibul, 
till)

kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Redised kimp 1,00 1,50

Väike kurk , imp kg 2,50

Väike kurk, Eesti kg 5,00

Salatikurk , imp. kg 2,50

Salatikurk, Eesti kg 3,50

Tomat, imp. kg 3,00 3,50

Tomat, Eesti kg 7,00

Maasikad, imp. kg 3,50 4,00

Maasikad, Eesti kg 16,00

Vaarikad imp. kg 15,00

Kultuurmustikad, imp. kg 12,00

Murelid, imp. kg 8,00 10,00

Arbuus, imp. kg 2,50

Värske hapukurk kg 8,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL 3. JUUNI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• R u l l s i l o t e e n u s  k o m b i p r e s -
siga. Võimalik ka kohene rullide 
kokkukoondamine. Samas ka hei-
na ja põhu pressimine. Tel 5333 
4774

• Müüa 30 metallkarkassil juurvil-
jakonteinerit. Maht 0,5 t. Tel 5373 
7626, Mati

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

• Purustatud turba allapanuga ho-
busesõnnik, asendamatu soojuse 
hoidja kasvuhoones, sobib hästi ka 
lillede-puude-põõsaste istutamisel 
väetiseks ja aiamaale rammuks. 80 L=5 
€. Rakvere piires koju toomine tasuta. 
Tel 5557 2217

VANAVARA

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuu ja briketi ning vana-
raua ja muu kila-kola järgi. Tel 503 
1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan värvilisest klaasist vaase 
kuni 100 €/tk, vanu raamatuid, 
piibleid, ehteid, käevõrusid, me-
revaiku, sõlgi, setu ehteid (suur 
sõlg 1000 €), hõberublasid, hõbe-
dat, uure, münte, paberrahasid, 
märke, kaitseväe ja Kaitseliidu 
märke, kiivreid, medaleid, kohvi-
kanne, piimakanne, Langebrauni 
ja Lorupi toodangud, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, dokumen-
te, diplomeid, maale, seinapilte, 
ikoone, kujusid, Eesti vapiga või 
lipuga esemeid jne. Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Raha kohe! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu raamatuid (täis-
nahkköites raamatud kuni 100 
€/tk). Samuti ostan Tarbeklaasi 
värvilisi ja õhumullidega vaase, 
rahvuslikke ehteid, müntidest 
tehtud ehteid, vanu dokumente, 
diplomeid, plakateid, reklaame, 
plekist silte, piibleid, ehteid, sõlgi, 
merevaiku, hõbedat, münte, hõ-
berublasid, paberrahasid, märke, 
medaleid, fotosid, fotoalbumeid, 
maale, seinapilte, kujusid, ke-
raamilisi kujukesi (memm, taat, 
naisefiguurid jne). Igasuguse 
vanavara ja kunsti ost! Tulen 
ise kohale - raha kohe! Tel 5649 
5292

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, 
sõled, prossid, rinnaehted, man-
setid). Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

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

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

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

 TEATED

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõ-
said, maasika-, vaarika-, mustika- ja 
muid taimi L, 05.06: Tapa turg 9.00, 
Rakvere turg 11.00, Väike-Maarja Coop 
parkla 12.30, Simuna 13.30, Laekvere 
14.00, Roela 14.45. Info tel 518 8465, 
www.arlipuukool.ee

• Suvelilled ja amplid Rakvere 
turult ning Lai 3a hoovis. Tel 5593 
6099, facebook: Rootsikeldri talu

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Ei astu jalg sul enam koduradu, 
ei ava käsi aiaväravat. 

Sa maha jätsid kodumaja 
kevadise linnulauluga. 

Mälestame 
AILI ILLAKUT. 

Südamlik kaastunne 
lähedastele. 

Vaike, Urve, 
Elmar ja Vaike

 

Kuulutuse 
tekst on 
võimalik 
sisestada 
ka 
VEEBI-
KESK-
KONNAS. 

Kuulutus 
ilmub 
nii internetis 
kui ka 
paberlehes. 
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Rakvere Teater
 4. ja 5.06 kell 19 „Oi, Joh-
nny“ s/s, lav Peeter Raud-
sepp
4.06 kell 19 „Tants“ v/s, lav 
Veiko Õunpuu
5.06 kell 19 „Kõike head, 
vana toriseja“ v/s, lav Eili 
Neuhaus
9. ja 10.06 kell 19 „Miks Jep-
pe joob?“ v/s, lav Hendrik 
Toompere

Biore Tervisestuudio
Rakveres Laada 5
18. juuni tervendaja Volli 
vastuvõtt
18. juuni dr Olena Andreje-
va vastuvõtt
Teisipäeviti nõelravi – 
Arina Grigorjan
Esmaspäeviti ja kolmapäe-
viti kiropraktika-seljaabi – 
Artur Grigorjan
Neljapäeviti tervise testi-
mine – Eve Heinmets
21. juuni kvantresonantsi 
test – Mare Laeks
Info ja reg tel 501 7960, 
www.biore.ee

„Kontoris“ on nalja nabani
Mahlakat situatsioonikoo-
mikat näeb Kanal 12-s, kui 
argiõhtuti kell seitse ning 
kell üksteist jõuab ekraani-
le telesari „Kontor“.

Tõnu Lilleorg

Telelugu jutustab tosinkon-
nast kolleegist, kes töötavad 
paberifirma Dunder Mifflin 
harukontoris ja jagavad oma 
tööelu nii heas kui halvas. Ju-
hataja Michael (mängib Steve 
Carell) on innukas mees, kes 
kaldub looma nii endast kui 
ümbritsevast maailmast vä-
hem või rohkem nihestunud 
vaateid. Kuid kummalisel 
moel aitavad need vaated kol-
lektiivil häid tulemusi saavu-
tada.

Michael tahab, et alluvad 
võtaksid teda eelkõige sõbra-
na ja alles siis ülemusena ning 
ta on valmis nahast välja pu-
gema, et see nii ka sünniks. 
Huumori võnget lisavad te-
gevustikule kergelt jaburad 

koosolekud ja meeleolukad 
tähtpäevade tähistamised. 
Tegelaste elu täidavad ka 
kuulujutud, vembud ja kol-
leegide eraelu romantilised 
seigad.

„Kontori“ žanriks on moc-
kumentary, mis on ühendsõ-
na sõnadest mock (pilkama) 
ja documentary (dokume-
taalfilm). Selline loo jutus-
tamise võte aitab kujutada 
väljamõeldud sündmusi do-
kumentaalsetena ja samas 
heidab ka nalja püüde üle olla 
realistlik ja tõsine.

„Kontor“ on ülesvõetud tõ-
sieluseriaali võtmes, kus te-
gelased on teadlikud, et neid 
filmitakse. Nad teavad ja näe-
vad, et mingitel asjaoludel on 
nende tööpaigas võttegrupp, 
kes salvestab materjali tule-
vase dokumentaalfilmi jaoks. 
Peale igat stseeni selgitavad 
tegelased üksi kaamera ees ol-
les oma äsjast käitumist.

Aeg-ajalt heidab mõni te-
gelane kõrvalpilgu otse kaa-
merasse, püüdes justkui kont-

rollida, kuidas ta konkreetses 
situatsioonis kõrvaltvaatavale 
kaamerasilmale välja pais-
tab. „Kontor“ püüabki näi-
data, mis juhtub inimestega 
siis, kui pidev luubi all olek 
paneb nad otsima tasakaalu 
soovi vahel hea välja näha ja 
tegelikult oma asjadega toime 
tulla. Vaatajale pakub selline 
jutustamisviis võimaluse olla 
tegelastele lähedal, hingata 
nendega nii-öelda sama õhku.

Pidev filmimine aktivee-
rib töötajaid omal moel. 
Mõned neist, eelkõige Mic-
hael ja tema asetäitja Dwight 
püüavad end näidata säravas 
valguses võimekate ja domi-
neerivatena. Jim on hea süda-
mega osav laveerija. Lahke ja 
püüdlik Pam on äsja abiellu-
nud Jimiga ning Ryan on pä-
rast kõrbema läinud karjääri 
firma peakorteris otsimas 
uut hingamist. Andyl on sar-
naselt Michaliga enda kohta 
palju värvikaid ettekujutusi, 
lisaks vürtsitab tema elu erili-
ne tundlikkus ja ajuti ilmnev 

härdameelsus. Kõik loo tege-
lased on toredad ja panevad 
vaatajat endile kaasa tundma.

„Kontor“ oli oma sünni-
maal USA-s eetris aastatel 
2005–2013 ja seda on saanud 
Eesti kanalil vaadata varemgi. 
Minu jaoks on pea igas osas 
mõni selline koht, mis paneb 

laginal naerma ja usutavasti 
leiavad sarnaseid momente 
paljud vaatajad. Sarja edu näi-
tab publiku tugev heakskiit, 
mis filmiveebis Rotten To-
matoes on lausa 90 protsenti. 
Sealsamas öeldakse tabavalt, 
et kui te olete kunagi vihanud 
oma bossi, tööd või mõlemat, 

siis see lugu on teie jaoks.
Kokku on sarjal 201 osa ja 

täna hilisõhtul jõuavad ek-
raanile 111. ja 112. osa. Kel 
„Kontori“ vastu suurem huvi, 
võib leida selle täies mahus 
veebikanalis primevideo.
com.

Emotsionaalse raamatu autor julgustab mehi end avama
Rain Resmeldt Uusen on 
turundusvaldkonnas hinna-
tud tegija, kuid oma koos-
elu ta hoida ei osanud. La-
hukuminekuga kaasnenud 
otsatu hingevalu kirjutas ta 
raamatuks. „Kirjutamine oli 
kui iseendasse rändamine. 
Huvitav kogemus, mille ajal 
sain teadlikuks kõigest, mis 
minu sisse kogunenud,“ üt-
les raamatu „Ma väärin 
end“ autor ise.

Kaire Kenk

„Raamatus lahti rulluv ar-
mastuslugu oli 69 päeva pikk. 
Aga ma elasin selle läbi kogu 
südamega, täie energiaga, 
motoks „kõik või mitte mi-
dagi“. Ja ma ei kahetse ühtegi 
päeva sellest loost,“ tunnistas 
Rain Resmeldt Uusen kohtu-
misel lugejatega.

„Ma väärin end“ raamatu 
kirjutanud mees on eriti õn-
nelik, kui mõni lugeja pääs-
tab oma suhte, saades aru, et 
mõni oluline asi on jäänud 
kodus ütlemata. „Öeldakse 
küll, et teiste vigadest ei saa 
õppida, aga võib-olla mõni 
nüanss raamatus paneb nii 
järele mõtlema, hetkest vei-
di kaugemale nägema. Paneb 
mõtlema, et peaks minema ja 
lihtsalt oma elukaaslast kal-
listama, selleks ei pea olema 
ju põhjust, vaid ta on lihtsalt 
kallis ja oluline. Sellised pisi-
kesed asjad jäävad vahel ütle-
mata ja tegemata. Kui raamat 
peaks aitama suhet natukene-
gi parandada, on see läinud 
asja ette!“ lisas Rain.

See raamat on nagu lühiro-
maan, kust ei puudu ka üks 
korralik armastuslugu, kesk-
seks teemaks on elu sunnil 
endasse vaatamine. Kirjel-

datud on nii mehe seiklusi 
Indias, kui ka keerulisi inim-
suhteid, mis viisid depres-
siooni, sõprade kadumise, vä-
gijookide liigtarbimiseni.

„Kirjutamine aitas mõista 
väga keeruliste situatsiooni-
de tausta. Inimestena kipume 
asju keeruliseks mõtlema, aga 
kui pead selle must-valgena 
kirja panema, jõuad asja tuu-
mani,“ rääkis Rain.

Ta täheldab, et Eestis on 
levinud arvamus, et emotsio-
naalsus on justkui meestele 
lubamatu. „Seda nähakse nõr-
kuse märgina, naiselikkuse 
märgina. Aga see tapab. Veel 
hullemini kui koroonahirm 
ja ületöötamine. See tapab 
mehi sisemiselt, meie vaimu 

ja lootust õigusele ja võimalu-
sele elada iseendana,“ selgitas 
autor.

Ta ise tunneb end väga 
emotsionaalse inimesena, kes 
ei häbene nutta ja on selle 
eest elus palju hurjutada saa-
nud. „Seepärast ongi üheks 
mu raamatu sõnumiks: „Kal-
lid Eesti mehed! Rääkige oma 
tunnetest ja emotsioonidest,“ 
märkis Rain. „Ennast peab 
avama ja julgema näidata nii 
heas kui halvas. Ma tahaks 
raamatuga olla eeskujuks Ees-
ti meestele – ükskõik, kas nad 
on geid, bid või heterod – en-
nast tuleb avada. See on väga 
tervendav.“

Raamatus jookseb korraga 
kaks ajatelge ja sündmuste-

liini – reaalsuses toimuv ja 
kõigile nähtav ning tunded ja 
kogemused, mis peegeldavad 
samal ajal inimese sisemisi lä-
bielamisi.

„Meie kõigi elus tekib väga 
sügavaid kriise, kus teatud 
küsimused muutuvad väga 
teravaks ja põhimõtteliseks. 
Püüan selle looga anda eda-
si seda, et ennast ei tohi üksi 
jätta,“ sõnastas Rain. Ja ainus 
võimalus kriisist välja tulla on 
see lihtsalt läbi elada. „See on 
väga valus ja vastik, aga sel-
lest ei saa kuidagi üle hüpata 
või eirata. Tuleb teha väga 
pisikesi ja lihtsaid asju. Need 
on elulised ja praktilised te-
gevused, mis hakkavad sel-
lest emotsioonide virr-varrist 
järjest välja tirima,“ kirjeldas 
ta ja lisas, et tuleb julgeda ka 
võtta telefon, et abi või nõu 
küsida.

Mullu jaanuaris pakkis 
Rain aga kohvrid ja lendas 
Indiasse, kuhu tahtis minna 
juba mitme aasta eest. Indias-
se jõudes kohtus ta üsna kohe 
Tinderis Munishi nimelise 
mehega, kellega arenes kiirelt 
suhe. „Rääkisin tõesti inime-
sega, kes kuulas. Toona ma 
ei teadnud, et see oli armu-
mine esimesest silmapilgust. 
Oli lihtsalt mõnus, tore ja 
soe tunne, aga kui selle tun-
de saad, ei taha sellest kuidagi 
välja tulla,“ tõdes mees.

Üheskoos tehti otsus, et 
pärast Raini puhkuse lõppu 
tullakse Eestisse juba kahe-
kesi. Nad registreerisid oma 
kooselu ja pidasid pulma-
plaane, kuid koroonakriis 
ajas kõik plaanid segi ja tõi 
suhetesse pinged. „Sattusime 
seadusterägastikku. Pidime 
kogu aeg tõestama, et taha-
me olla koos. Lisaks tekitas 
probleeme maailma järk-jär-

guline sulgumine. Seda kõike 
oli väga palju, millega pidi-
me nendel nädalatel korraga 
tegelema nii praktiliselt kui 
emotsionaalselt,“ meenutas 
Rain.

Raamatu lõpus tõdeb autor, 
et kuigi tal on olnud eelnevalt 
suhteid, on Munish tema esi-
mene, ühtlasi ka eluarmastus, 
ometi sai see armulugu läbi. 
„Olen korduvalt mõelnud 
erinevatele variantidele, mis 
meist oleks võinud saada. Kui 
elu oleks olnud tavapärane 
ja oleksime saanud reisida, 
ei oleks need pinged kerinud 
võib-olla nii tuliseks. Teist-
pidi ei tea, mis siis oleks ju 
saanud – jah, õige inimene, 
õiged tunded, aga ometi lõp-
pes see nii nagu lõppes,“ arut-
les Rain.

Ajakirjaniku ja koolitajana 
on Rain terve elu kirjutanud 
ja see on tema jaoks teraapia. 
Oma loo ja kogetu pani ta 
kaante vahele, et saaks eluga 
edasi minna. „See raamat võib 
avada lisaks nii mõnegi roos-
te läinud hingeukse kellelgi 
teisel ja päästa mõne kauni 
suhte, mis on takerdunud ehk 
mingitesse vanadesse, kivis-
tunud hirmudesse, suhtle-
miskriisi,“ loodab autor, kes 
soovib ühtlasi anda mõista 
neile lugejaile, kes sündmuste 
ja läbi kogetud tunnetega kui-
dagi samastuvad, et nad ei ole 
üksi.

„See on, eriti just vähe-
musgruppides, üks suur mu-
rekoht, et inimesed jätavad 
end oma muredes üksi, tun-
nevad häbi abi otsimise ees 
või pere ja sõprade käest abi 
küsimisel. Keegi ei tohiks jää-
da üksi, keegi ei tohiks end 
tunda üksilduse hirmu alla 
surutuna,“ ütles Rain.

Rain Resmeldt Uuseni raamat on nagu lühiromaan, kust ei puudu ka üks korralik armas-
tuslugu, keskseks teemaks on elu sunnil endasse vaatamine. Foto: erakogu

Vaprad kontoritöötajad vasakult: Ryan, Pam, Michael, Jim ja Dwight. Foto: pressimaterjalid
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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

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK
•UUS VALIK mööblit

•Kaup kohe kätte

•Transpordiv imalusõ

Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral

montaaži kaupluses

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

4. ja 11. juuni

4. ja 11. juuni

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS
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