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Üle 60 000 elanikuga maa-
kond särab sel ja järgnevalgi 
nädalal eriti kirkalt – tänu tei-
le.
Paari nädala vältel näeme au-
lates taas kord reas istumas 
häid, säravaid ja elevil noori 
inimesi Rakverest, Kundast, 
Kadrinast, Väike-Maarjast, 
Tamsalust, Tapalt ja mujalt. 
Mis teid kõiki tänasel päeval 
ühendab? Peale selle, et olete 
väärikad lõpetajad – oma va-
nemate ning õpetajate au ja 
uhkus?
Teid ühendab see, et teil on 
kogu elu veel ees, ja see, milli-
seks elu kujuneb, sõltub suu-
resti ainult teist. Sõltub teie 
tahtest, kindlameelsusest, 
teadmisjanust, tegutsemistu-
hinast, õnnetundest, osku-
sest jagada rõõmu ja veel pal-
judest teguritest, mis alluvad 
teie kontrollile.
Taas kord saan rõhutada, et 
kuidas oma elu elate ja milli-
seks teie eluväärtused kuju-
nevad, sõltub peamiselt teist 
endist. Võimaliku ja võimatu 
piiride kompamine, oskus 
väärtustada teie jaoks sageli 
nii elementaarseid ja loomu-
likke asju nagu lähedased ja 
perering ning suutlikkus ja 
julgus mitte kiirustada. Soo-
vin teile palju eneseusku, et 
võtta elus ette ka loobumisi 
mugavusest ja turvatundest, 

saavutamaks huvitavam elu.
Veel kooliealisena oli mul na-
gu paljudel selles eas unistus 
jõuda olukorda, kus ma ei 
peaks tööd tegema. Aja möö-
dudes sain aru, et enamik 
meist ei taha olla tegevusetu-
ses. See ei sobi meile. Lõviosa 
meist tahab väga teha ja mida 
vanemaks saadakse, seda 
rohkem tahetakse ette võtta. 
Soovime tegeleda asjadega, 
mis rahuldust pakuvad ja hu-
vitavad tunduvad. Mitte liht-
sad, mitte kerged – aga huvi-
tavad, väljakutsuvad. Tahame 
jätkuvalt areneda, kasvada 
inimestena ja olla kasulikud 
oma kodukohale. Kõige selle 
äratundmist soovin sinulegi, 
austatud koolilõpetaja.
Kui te selle arusaamiseni 
jõuate või olete ehk juba 
jõudnud, siis julgen kinnita-
da, et liigselt te muretsema ei 
pea. Väljakutsed leiavad teid 
ise üles.
Lõpetajatel on sageli peal 
pinged kiiresti kuhugi jõuda. 
Kohustus kiirustada rongile, 
mis vilede saatel minema ki-
hutab, ahistab ikka ja jälle. 
Kas siis vajadusest mitte pan-
na muretsema vanemaid või 
ohust jääda konkurentsis ea-
kaaslastest maha.
Austatud lõpeajad. Lubage 
ma võtan teilt need pinged 
maha.

Igal aastal immatrikuleeritak-
se ülikoolidesse tuhandeid 
õppureid. Igal aastal läheb 
tuhandeid inimesi pensioni-
le. Igal aastal vahetavad küm-
ned tuhanded inimesed töö-
kohti ja igal aastal luuakse 
hulganisti juurde uusi töö-
kohti. Te ei jää rongist maha 
ja te ei pea kiirustama. Õppi-
ge, armastage, nautige elu ja 
noorust – suures pildis ei ole 
vahet, kas sisenete tööturule 
18-, 21- või 23aastasena. Olu-
kord ei ole teie jaoks sellevõr-
ra ei halvem ega parem. Täh-
tis on teie õnnetunne ja eluga 
rahulolu – see tagab ka terve-
ma ja pikemaajalise karjääri.
Ja siinkohal on mul teile üks 
palve. Pidage meeles, et ini-
mestena oleme ühest küljest 
väga sarnased, teisalt ääretult 
erinevad. Mitte head ega hal-
vad, lihtsalt erinevad. Ühesu-
gused elulised olukorrad 
paistavad inimestele väga eri-
nevad. Minu soovitus teile - 
ärge kunagi laske endale öel-
da, et miski ei ole elus võima-
lik, eriti kui te ise sellesse mis-
kisse usute. Kõik on võimalik. 
Võib-olla see ei ole võimalik 
neile, kes seda väidavad, aga 
see võib olla jõukohane teile.
Säravad inimesed tõmbavad 
ligi säravaid inimesi ja sealt 
algabki edu, innovatsioon, 
eneseteostus ja rahulolu.

Head sõbrad: koguge koge-
musi, nähke maailma ja 
püüelge alati enda arendami-
se poole. Leidke ikka tee taga-
si koju, siia Lääne-Virumaale. 
Me vajame häid spetsialiste ja 
õnnelikke inimesi.
Huvitavat elu, vägevad lõpe-
tajad – Lääne-Virumaa on 
teie üle uhke!

Marko Torm
Lääne-Viru maavanem

Kallid koolilõpetajad!Elame külluslikumalt kui 
keskaegne kuningas
Me kõik oleme ajaloo tundides õppinud, mis aastatel toimus 
Esimene maailmasõda, kes osalesid Külmas sõjas ja millega 
sai hakkama Adolf Hitler. Ent kui palju me mõtleme sellele, 
millist rolli on möödanik mänginud tänase maailma kujune-
misel? Või kas üldse peaksime?
Mõne jaoks on ajalugu paeluv esivanemate elude kirjeldus, 
teise jaoks igav faktide kogum. Küllap oleneb see suuresti in-
formatsiooni esitamise viisist. Tuupides pähe ajavahemikke 
ja ajalooliste tegelaste nimesid võib tõesti tunduda, et need 
sündmused meie elu ja meie tegelikkusega ei suhestu. Kuu-
lates samade sündmuste kulgu vanaema pajatuse kaudu on 
aga hoopis midagi muud. 83aastane vanaproua võib tänase 
päevani viimse detailini mäletada ööd, mil läbi metsa pom-
miplahvatuse hirmus hiilida tuli.
Kuid kas selliste lugude kuulamine annab tänapäeva inime-
sele midagi juurde? Kas seisukoht „kes ei mäleta minevikku, 
elab tulevikuta“ kehtib?
Ei saa väita, et ajalugu mitte tundva inimese jaoks elu ja tule-
vik nauditavad olla ei võiks. Pigem võiks ehk öelda, et ajalu-
gu tundes oskame me hinnata oma eluolu ja mõista, kuidas 
inimkond selleni jõudnud on.
Siinkohal ei pea koheselt mõtlema maailma ajaloos toimu-
nud ühiskondlikele katastroofidele, sõdadele, küüditamiste-
le. Ka ilusad ja igapäevased asjad võivad palju õpetada ja 
panna oma tegevusi uue pilgu läbi vaatama. Kui palju aega 
kulus esimese Eesti ajal ühe väikese maalapi harimiseks? 
Kuidas saadi ühest linnast teise? Mida söödi ja kuidas see toit 
lauale sai?
Ka Tavidi nõukogu esimees Alar Tamming, kes hiljuti Rakve-
res peetud rahaseminaril tõi esile asjaolu, et mitte ühelgi ku-
ningal ega valitsejal kaugemast ajaloost ei olnud selliseid 
võimalusi nagu näiteks sealsamas saalis istunutel. Kas pole 
mitte tore mõelda, et elan külluslikumalt kui keskaegne ku-
ningas?
Ajalugu ei saa ega peagi kõiki huvitama. Paljude koletute lu-
gude ja hirmsate tragöödiate uurimine võib ka rusuvaks osu-
tuda. Samas võib mineviku ilu ja valu uurides leida põhju-
seid, miks just praegust hetke hinnata ja saada jõudu, et tule-
vikus vähem viriseda ja rohkem pingutada.
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Rakvere linnavalitsus 
on sel aastal planeeri-
nud mänguväljakute 
uuendamiseks kasuta-
da üle 30 000 euro. Suu-
remaid investeeringuid 
nõudvate väljakute ehi-
tuseks oodatakse aga 
välisrahastust.

Liisi Kanna

Linnaaednik Anu Otsma sõ-
nul sai Rahvapargi mänguväl-
jaku uuendamise idee alguse 
eelmise aasta sügisel. „Linnu-
se tüüpi mänguväljak on 
amortiseerunud. Tuleb uus 
rajada ja uued mänguvahen-
did seada,“ rääkis Otsma. 
„Rahvapark on muinsuskait-
se objekt ja seepärast tuli tel-
lida disaini poolelt väga läbi-
mõeldud projekt.“
„Tegu on mõisaaegse pargiga 
ning linnus sinna miljöösse ei 
sobi. Uus väljak tuleb võima-
likult silmapaistmatu, et ei 
domineeriks, aga mängu-
funktsioonid oleksid kaetud,“ 
kirjeldas linnaaednik. Uus 
väljak hõlmab mänguatrakt-
sioone kuni 12aastastele las-
tele.
Lisaks plaanitakse sel aastal 
kolmel mänguväljakul vahen-
deid välja vahetada. „Mäe tä-

nava mänguväljakul liumäe, 
linnuriigis ühe kahekohalise 
kiige, Lennuki linnaosas aga 
kiige ja liumäe.“
Mänguvahendite väljavahe-
tamiseks on riigihange toi-
munud, uued kiiged ja liu-
mäed peaksid juuli alguseks 
paigas olema. Rahvapargi 
mänguväljaku hange peaks 
toimuma juunikuu jooksul 
ning hanke õnnestumise kor-
ral valmib mänguala selle 
aasta jooksul.

Lennuki ja Moonaküla 
mänguväljakud
2012. aastal valmis kaks Rak-
vere mõistes suurejoonelist 
projekti uute mänguplatside 
ehitamiseks. Ühte plaanitak-
se Lennuki linnaosasse, teist 
Moonakülla. „Need projektid 
tekkisid vajadusepõhiselt. 
Mõlemad väljakud on vana-
nenud ning Moonakülas 
mänguvahendeid enam ei 
olegi, on vaid korvpalliplats,“ 
seletas Otsma.
Raha projektide elluviimiseks 
aga puudub. Lennuki linna-
osa mänguväljaku ligikaudne 
maksumus oleks 300 000 eu-
rot, Moonakülal 700 000 eu-
rot. Üksnes linna eelarvest 
neid võimalik rajada ei ole, 
nii oodataksegi juba pikemat 
aega välisrahastust.
„Otsime iga päev, hoiame sil-
mad ja kõrvad lahti. Raha ei 
ole kerge leida,“ rääkis abilin-

Rahvapargi mänguväljak saab uue ilme

Rahvapargi linnuse tüüpi mänguväljak on amortiseerunud ning ei sobi mõisapargi miljöösse.
Foto: Liisi Kanna

napea Rainer Miltop. „Täna-
seks ei ole sellist meedet, mil-
lega mänguväljakute projekte 
ellu viia. Aga oleme ootel. Sel-
le aasta meetmed alles hak-
kasid avanema,“ tõdes abilin-
napea. „Nii palju kui võimalik 
teeme oma rahadega, uuen-

dades olemasolevaid.“

Mänguväljakul peaks 
leiduma tegevust kõigile
Linna üldplaneeringu koos-
tamisel telliti mänguväljakute 
paiknemise analüüs. „Koosta-
ti ülevaade, millistele vanuse-

rühmadele ja kus mänguväl-
jakud asuma peaksid. Selle 
põhjal oleme toimetanud,“ 
nentis linnaaednik.
Tema sõnul ei peaks mängu-
väljakud üksnes lastele tege-
vust pakkuma, vaid andma 
võimaluse liigutamiseks igas 

vanuses inimestele. „Täiskas-
vanutele võiks leiduda spor-
divahendeid. Lennuki ja 
Moonaküla projektides on 
konkreetselt käsitletud kõiki 
vanusegruppe.“
Moonaküla väljakule plaani-
takse trena�ööride ala ning al-
les jääks ka korvpalliväljak. 
Lennuki linnaosa mänguväl-
jak peaks saama kunstmuru-
kattega multifunktsionaalse 
mänguväljaku.
Mängualad on kavandatud 
vanuserühmade järgi. „Suu-
red ja väikesed päris koos 
mängida ei tohikski. Füüsili-
ne aktiivsus on erinev.”
Otsma tõi uue suunana välja, 
et ehitatakse temaatilisi män-
guväljakuid. „Üks asi on, kui 
paneme kusagile mänguva-
hendid, teine aga, kui loome 
ruumikujundusega lastele 
ideid, kuidas seal mängida,“ 
arutles linnaaednik. „Taha-
me, et väljak ei jääks väga at-
raktsioonikeskne, vaid aren-
daks loovust.“
Projekti järgi on Moonaküla 
mänguplats indiaani küla 
stiilis. Lennuki linnaosa lap-
sed saaksid lennuväljateema-
lise väljaku.
Otsma sõnul annab ka maas-
tik ise häid mänguvõimalusi. 
Moonaküla mäe pindala on 
17 400 ruutmeetrit, Lennuki 
linnaosa mänguväljak 5300 
ruutmeetrit.
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Vahetusõpilased on na-
gu kultuurisaadikud 
ning annavad ka siinse-
tele lastele uue vaate 
oma elule ja toimeta-
mistele. Rakvere Era-
gümnaasiumi 11. klas-
sis õppis sel õppeaastal 
vahetusõpilane Beam 
kaugelt Taimaalt.

Maris Marko

Rahvusvahelise õpilasvahetu-
se organisatsiooni YFU Eesti 
kaudu Rakveresse õppima 
tulnud Nalinee Kovitaya ehk 
Beam on habras Tai tütarlaps, 
kes tuli Eestisse uusi kogemu-
si otsima. Ta saabus siia juba 
eelmise aasta augustis.
„Valisin Eesti, sest see oli mi-
nu jaoks väga võõras maa, 
enamik Tai inimesi pole Ees-
tist kuulnudki,“ põhjendas 
Beam. „Tahtsin eesti keelt õp-
pida ja midagi uut kogeda.“ 
Tänaseks on selge, et eesti 
keel osutas oodatust suure-
mat vastupanu, aga natuke 
aru saab Beam siiski ja oskab 
ka mõne sõna rääkida.

Uus kool, uued sõbrad
Kooliaasta alguses asus ta õp-
pima Rakvere Eragümnaasiu-
mi 11. klassi. Esimese asjana 
sai koolipere selgeks selle, et 
Tais on tavapärane kasutada 
passinime asemel vanemate 
pandud hüüdnime. Nii tea-
vadki kõik teda Beamina, mit-
te Nalineena. Klass võttis uue 

Möödunud kooliaastal õppis 
Rakveres Taimaalt pärit tütarlaps

Beam (vasakul) ning tema sõbrad Vija, Merilin, Joanne ja Maria 
valmis asuma teele riigikaitselaagrisse. 

Foto: Indrek Pilv

kaaslase kiiresti omaks.
Beami parimad sõbrad siin 
on tema klassiõed Vija Melnik 
ja Maria Izabella Lehtsaar, 
kelle sõnul on Beam ka nende 
klassi ühtsemaks liitnud. „Me 
saame koos teda aidata ning 
kui keegi tahab teada, kuidas 
tal läheb, siis küsitakse enne-

kõike meie käest. Otse küsida 
vist häbenetakse,“ arvas Vija.
Vija, Maria ja teiste sõprade-
ga koos käiakse jalutamas ja 
räägitakse juttu. „Meie uuri-
me Tai kohta, tema Eesti koh-
ta.“
„Oleme koos sünnipäevi tä-
histanud, seal on välja tul-

nud, et söögierinevused on 
väga suured, eriti vürtsikuse 
osas,“ märkis Maria. „Riigi-
kaitselaagris proovisin Beami 
nuudleid süüa, suu oli pärast 
kaks tundi paistes ja põles,“ 
meenutas Vija.
„Meil on kindlasti kahju, kui 
ta ära läheb,“ kinnitasid nii 
Vija kui Maria, arvates, et ehk 
suheldakse internetis edasi.

Algus oli raske
„Esimene kuu oli raske,“ tun-
nistas Beam. „Koduigatsus oli 
suur. Aga nüüd ma ei tahaks 
enam tagasi minna.“ Tema 
sõnul on Eesti koolis toredam 
käia ning suved pole siin ka 
nii palavad kui Tais. Tõsi küll, 
talv oli kohutavalt külm.
„Eestlased on lahked ja ava-
tud, ma arvan, et igal maal ei 
ole inimesed nii sõbralikud,“ 
leidis ta.
Eestis elades jäi Beamile kül-
lalt palju aega ringi liikuda, ta 
on saanud kohtuda teiste va-
hetusõpilastega, käia Tallin-
nas ja Tartus, plaanis on min-
na ka Pärnusse. Kooliekskur-
siooniga käidi Tšehhimaal, 
see jättis Beamile eriti sügava 
mulje. „Meil ei käida välis-
maal ekskursioonidel, selleks 
oleks vaja viisat.“
Koolielu on tema sõnul võrd-
lemisi erinev. „Siin on õpila-
sed ja õpetajad võrdsed, kõik 
räägivad kõigiga. Tais on dis-
tants suurem ja õpetajad ran-
gemad ning õppima ja kodu-
seid töid tegema peab palju 
rohkem.“
Silma jäid talle ka mõned kul-
tuurilised erinevused. Beami 
jaoks oli eriti võõras see, et 

eestlased panevad mõnikord 
jalad lauale, Tais ei tehta seda 
kunagi.
Üldine kogemus vahetusõpi-
laseks olemisest on Beami 
jaoks väga positiivne. Igal ju-
hul teeks ta seda jälle. 
„Võib-olla lähen näiteks Jaa-
panisse ülikooli,“ arvas ta, 
plaanides edasises elus õppi-
da äri või õigusteadust. Eestis 
õppis Beam aga ennekõike 
iseseisvust ning ennast pare-
mini tundma.
„Kõik võiksid proovida võõral 
maal elada ja õppida, see an-
nab tõesti palju iseseisvust 
juurde,“ kinnitas Beam.

Uus kogemus koolile
Eragümnaasiumi direktor 
Anne Nõgu leidis, et kooli 
jaoks oli see õpetlik kogemus. 
„Ennekõike on see muidugi 
kogemus klassile ja õpilasele 
endale – kas sobib pere, kas 
leiad sõpru ja mõttekaaslasi, 
kuidas kohaned riigis,“ ütles 
Nõgu. Ta tõdes, et vähemalt 
kooli jaoks osutus kogemus 
väga positiivseks ning see jul-
gustab ka edaspidi vahetusõ-
pilasi vastu võtma.
„Beam on väga hea õpilane, 
ilmselt tulenevalt sellest, et ta 
tuleb kõrge konkurentsiga rii-
gist. Mul on väga hea meel, et 
ta leidis endale siit ka sõpru, 
kes tal aitasid tundidest kee-
leliselt aru saada. Ta on olnud 
tubli näiteks matemaatikas, 
aga ka kunstis, esinedes koo-
lis mitmel näitusel,“ rääkis di-
rektor. „Ta andis oma parima 
ning väärtustas ka külalislah-
kust nii riigis, linnas kui koo-
lis.“

Ametisse pühitseti 
PPA uus peakaplan
5. juunil pühitseti Tallinna 
Piiskoplikus Toomkirikus 
ametisse politsei- ja piiri-
valveameti uus peakaplan. 
Valdo Lust võtab ameti üle 
peakaplan emeeritus Jaani 
Jaanilt, kes suundub pen-
sionile. Uue peakaplani 
ametisse seadmise talituse 
viib läbi Eesti Evangeelse 
Luterliku Kiriku peapiis-
kop Urmas Viilma. 
Kaplanid nõustavad ja an-
navad hingeabi PPA tööta-
jatele; neile peredele, kes 
on sattunud raskustesse 
või läbi elanud traagilise 
sündmuse. Kui soovime 
hoolivat ja inimlikku polit-
seid, peame peakaplan Val-
do Lusti sõnul toetama ka 
neid, kes seda tööd igapäe-
vaselt teevad. „Kaplanid on 
osa politseinike ja piirival-
vurite tööst ning teenivad 
oma kohalolekuga,“ sõnas 
Lust. „Me kanname vormi, 
oleme paarimehed patrul-
lis, sööme piiril sama sup-
pi. Pakume inimestele tuge 
ja kuulame neid väljaspool 
kabinetti.“
PPA kaplaniteenistuses 
teeb igapäevaselt tööd 
kolm kaplanit, kelle üles-
annete hulka kuulub ka 
näiteks surmateadete 
edastamine lähedastele.
PPA peadirektor Elmar Va-
heri sõnul on kaplani roll 
politseis väga oluline. „Kõi-
ge tähtsamad on politsei-
töös inimesed - Eesti ini-
mesed, keda me teenime ja 
politseinikud, kes seda 
tööd teevad. Turvalisust ei 
loo seadusetäht, sinivalge 
auto ega politseivorm, tur-
valisust saab luua ainult li-
hast ja luust inimene. 
Kaplan hoiab meie inime-
si, et nemad saaksid hoida, 
aidata ja päästa kõiki teisi,“ 
ütles Vaher.

www.aknakoda.ee

RAKVERE MÜÜGIESINDUS:

Laada 41 (Rakvere bussijaama vastas)

E-R 9.00-17.30

tel. 324 2352

rakvere@aknakoda.ee
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Täpsem info:

Mina valin

parimad!

Tellimisel ka järelmaksu võimalus!

6.-21. juuni

-57%

Suvel on tähtajad pikad ja kaup kallim!
Meil on JAANI SUURIM allahindlus!
TELLI PRAEGU!

PVC-akende kampaania
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Võsu südames asuv kü-
lalistemaja Rannaliiv 
vahetas omanikke. 
Uued peremehed plaani-
vad voodikohad täis hoi-
da  ka madalhooajal. On 
see märk, et legendaar-
ne suvituspaik, mis vii-
masel kümnendil on ela-
nud vaikelu, elavneb 
taas? 

Katrin Kivi

Aasta hakul võtsid Kätlin Kuz-
netsov ja Marek Legovitš koos 
kahe sõbraga rendile väsinud 
ilmel külalistemaja Rannaliiv, 
mis tänaseks on üles kõpitse-
tud ja külaliste vastuvõtuks 
valmis.
Marek Legovitš selgitas, et tal 
on juba ammu unistusest ho-
tell Taimaal. „Algust tegime 
külalistemajaga Võsul,“ nalja-
tas ta. „Tegelikult juhtus see 
kõik asjaolude kokkulange-
mise tulemusena. Oleme siis 
kõik oma kätega korrastanud 
ja sada protsenti asja juures.“

Mitmekülgsed 
võimalused
Antud momendil on külalis-
temaja Rannaliiv Võsul ainu-
ke majutusasutus, kus tuba-

Võsul saab taas mugavalt majutuda

des dušš ja wc. „Enamikes tu-
bades on ka konditsioneer ja 
rõdu,“ rääkis majaperenaine 
Kätlin Kuznetsov. „Tube on 
kokku 12, kuid maksimaalselt 
saame majutada 40 inimest. 
Tubade hinnavahemik on 39-

79 eurot. Gruppidega majuta-
misel tasub küsida eraldi hin-
napakkumist.“
Ettevõtjad ootavad majja ka 
sünnipäevalisi, firmaürituste 
korraldajaid, sõpruskonda-
sid. Kuznetsov näitas privaat-

set õue, kus soovi korral võib 
grillida ja kuhu mahub esine-
ma näiteks bänd või mängida 
murumänge. „Meie maja so-
bib ka tagasihoidlikuma pul-
ma korraldamiseks. Loomuli-
kult ootame ettevõtteid kon-
verentse või firmaüritusi kor-
raldama. Meie saal võimal-
dab teatristiilis kuni 40 ini-
mest.“
Eestlastele on kindlasti 
meeltmööda külalistemajas 
Rannaliiv pakutav saun koos 
mullivanniga. Sauna eesruu-
mis asetsev kamin lubab õdu-
sat äraolemist nautida.
Perenaise sõnul on Rannaliiv 
juba üles leitud. „Broneerin-
guid muudkui lisandub,“ üt-
les ta. „Juuli lõpp on juba vä-
ga tihe. Kui tahta tervet maja 
nädalavahetuseks broneeri-
da, siis sellel suvel seda enam 
teha ei saa. Küll aga tasub iga 
mõttega meie poole pöördu-
da. Kuulame ära ja leiame ehk 
lahenduse. Kui vaja, siis saab 
ju sümboolse tasu eest näi-
teks telkida – hoov on piisa-
valt suur, ja üle jõe asub ka 
meie krunt. Seal on küll paras 
d�ungel, aga mõnele võib-olla 
meeldib metsikumalt aega 
veeta.“

Võsu elu 
kogub taas tuure
Rannaliiva rentnikud rääki-
sid, et nende meelest on  paa-

ri viimase aasta jooksul  Võsu 
taas ärkamas. „Võsul on 
imeilus loodus, liivarand, sa-
dam, koprarajad“ loetles Kuz-
netsov. „Saame oma klienti-
dele pakkuda võimalust ren-
tida paati kuni kuueliikmeli-
sele seltskonnale - koos juhi-
ga muidugi. Ka rattalaenutus 
on meil omal majas olemas.“
Aga mis saab talvel? „Ka EASi 
inimene küsis seda, kui siin 
käis,“ selgitas ta. „Nimelt me 
taotleme parasjagu nende 
käest toetust. Seda, kas toes-
tust saab, veel ei tea, aga nad 
jäid meie turundusplaaniga 
rahule. Me plaan on pakkuda 
sündmuste korraldamise pai-
ka, seda on ka talvel vaja. 
Meie hinnatase on soodne, 
võimalused head, teenindus 
paindlik. Saame ka ürituse-
korraldusteenust pakkuda, 
aitame mitmekülgselt kaasa, 
et meie majas toimuvad 
sündmused õnnestuksid.“
Ettevõtjad ei pelga ka mee-
diast läbi käinud kõlakat, et 
Võsule plaanitakse paari aas-
ta pärast SPA valmimist. „Mi-
da rohkem inimesi Võsule tu-
leb, seda parem,“ arvas Kuz-
netsov. „Nemad on positsio-
neerinud oma majutuse olu-
liselt kallimale hinnale ja 
nõudlikumale kliendile.“

Rannaliiva perenaine Kätlin Kuznetsov valmis külalisi võõrusta-
ma.

Foto: Katrin Kivi 

HOOLITSE PUIDU EEST!

KAITSE PUITPINDU TEKNOS WOODEX 
PUIDUVIIMISTLUSSARJAGA

TOOTESEERIA MAJADELE, TERRASSIDELE, 
PAADISILDADELE, AIAMÖÖBLILE JA TEISTELE 

PUITPINDADELE. KESKKONNASÕBRALIK, 
ILMASTIKUKINDEL JA TÕHUS.

VIRU RATAS
Laada tn 20, Rakvere

JALGRATASTE MÜÜK
HOOLDUS
REMONT

VARUOSAD
Täishooldus 48€  *

Kerge hooldus 22€ *
Käikude reguleerimine 5€ *

Rattapesu 5€
* Hind ei sisalda varuosi

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

Remondi järjekorrad lühikesed !
Pakkumine kehtib kuni 16.07.2016

VIRU RATAS

Lammasmäel toimus 
ohutusalane laager
Sel aastal kogunesid Lää-
ne-Virumaa kuuendate 
klasside õpilased koos ju-
hendajatega 18st koolist Vi-
ru-Nigula valda Linnuse 
külla Lammasmäele, kus 
toimus koostööprojekti 
„Kaitse end ja aita teist“ 
(KEAT) ohutusalane laager.
Laager kestis 3 päeva. Noo-
red võtsid mõõtu ohutus-
alastes teadmistes ja -harju-
tustes. 2016. aasta KEAT 
laagri parimateks osutusid 
Simuna Kooli tublid noored. 
Kokku osales selle aasta 
laagris 23 võistkonda.
Päästeameti Ida päästekes-
kuse ennetusbüroo peas-
petsialisti Liina Järvi sõnul 
panevad ohutuslaagrid 
punkti terve õppeaasta 
jooksul läbiviidud koolitus-
tele, mis toimusid maakon-
na koolides. Koolitusel said 
noored teadmisi tule- ja 
veeohutuse, esmaabi, sõltu-
vusainete ja liikluse teema-
del.
Teadmisi said nad laagris ra-
kendada võistluste edukaks 
läbimiseks. Kolme laagri-
päeva jooksul said lapsed 
end proovile panna nii prak-
tilistes harjutustes kui ka 
teoreetilistes teadmistes. 
Peale võistluste olid laag-
riprogrammi mahutatud 
teemakohased isetegevusli-
kud etteasted, osalevate or-
ganisatsioonide tehnika ja 
vahendite tutvustus ning 
meelelahutuslik tegevus.
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Tapa muuseumi juhata-
ja Tiina Paas on põline 
tapakas, kellel tekkis 
suur ajaloohuvi sugu-
puud uurides ning sõjas 
kaduma läinud mehe 
jälgi otsides.

Liisi Kanna

Tiina Paas on Tapa muuseu-
mi juhataja ametit pidanud 
üle kuue aasta, kuid puutus 
sealsete toimetustega kokku 
juba varem. „Tegin eelmise 
juhataja härra Harri Allandiga 
koostööd seoses tema raama-
tu väljaandmisega. Muuseu-
misse sai vahel ka mõni asja-
ke toodud,“ jutustas Tiina 
Paas. „Meie koostöö viis selle-
ni välja, et kui härra Allandi 
pensionile jäi, siis uus juhata-
ja pakkus mulle varahoidja 
kohta.“
Tänane muuseumi juhataja 
astus varahoidja ametisse 
2009. aasta septembris, kuid 
ei jäänud sellele ametipostile 
kauaks. „Mul ei olnud katse-
aeg lõppenudki, kui uus juha-
taja ka ära läks,“ meenutas 
Paas. Seejärel pakuti talle ju-
hataja kohta.
Tiina Paas leidis, et muuseu-
mit võiks juhtida ikkagi koha-
lik inimene. „Mina olen nel-
jandat põlve tapakas. Ma vä-
ga armastan Tapa linna ja 
mulle meeldib elada väikelin-
na elu. Ma ei läheks siit kuna-
gi kusagile,“ lausus Paas.

Ajaloohuvi tekkis 
sugupuud uurides
Kokkupuuteid ajaloo vald-
konda kuuluvate ametitega 
Tiina Paasil enne muuseu-
misse tööle asumist ei olnud. 
Huvi möödaniku vastu sai al-
guse sugupuud uurides. 

„Oma sugupuu uurisin um-
bes kolme aasta vältel ris-
ti-põiki läbi. Kõik need mä-
lestused, mis sugupuus esi-
nevate inimeste kohta räägiti 
olid nii huvitavad,“ meenutas 
muuseumi juhataja. „Me kõik 
ju tahame teada, missugused 
inimesed elasid enne meid ja 
millega nad tegelesid.“
Huvi ajaloo vastu kasvas veel-
gi ühe omamoodi uuringu 
koostamise käigus. „Ma aita-
sin ühel saksa härral isa otsi-
da. Viisin uuringut läbi ligi 
kaks aastat. Venemaa andme-
baasist tuli juba üks vastus 
aasta aega,“ jutustas Paas. 
„Tema isa kadus Teise maail-
masõja ajal, selle perioodi 
ajaloosündmuste kohta oli 
väga põnev lugeda.“
Otsing viis naise Venemaal 
asunud tööpataljonide uuri-
miseni. „Need olid ikkagi sur-
mapataljonid. See kõik haa-
ras mind endasse. See oli tõe-
line elu, mida kõike need ini-
mesed läbi olid elanud,“ kir-
jeldas Paas, kuidas huvi aja-
loo vastu kasvas.
Otsitud mees oli küll 1944. 
aastal tinakaevanduses huk-
kunud, kuid tema elu keerd-
käigud õnnestus välja selgita-
da. „Leidsin üles ka tema 
poolõe siin Eestis.“
Nii suure otsimisega muu-
seumi juhataja rohkem kokku 
puutunud ei ole, kuid oma 
igapäevatöös aitab meeleldi 
inimestel esivanemate kohta 
informatsiooni leida. „See on 
omamoodi katsumus, et kui-
võrd on tänapäeval võimalik 
vana ajalugu tuvastada ja kel-
legi kohta andmeid leida,“ tõ-
des Paas.

Tapa muuseum 
kogub laike
Tapa muuseumisse tööle asu-
des hakkas naine kohe ole-

masolevat informatsiooni ja 
museaale süstematiseerima. 
See võttis väga palju aega.
„Digiarhiivi koostamine tä-
hendas absoluutselt kõikide 
asjade pildistamist ja süs-
teemset väljapanekut. Kõik 
pildistasin ise ülesse, pilte on 
üle 3400. Aega võttis ikka mi-
tu kuud.“
Vanaaegseid fotod tuli samuti 
albumitesse paigutada. „Fo-
tosid ei saa ju nutsakates ini-
mestele näidata. Mäletan, et 
koostasin neid albumeid ko-
dus poolte öödeni,“ meenu-
tas juhataja.
Tänaseks on kõik museaalid 
arvele võetud ning eksponaa-
did teemade kaupa välja sea-
tud. Soovijad saavad vana-
aegseid fotosid uurida kor-
rastatud ambumitest.
Muuseumil on ka kodulehe-
külg, kuhu juhataja lugemis-
materjali üles riputab. Foto-
sid seab ta vaatamiseks pea-
miselt  facebooki. „Igal või-
malusel panen facebooki üles 
pilte Tapa ajaloost.“ Paasi sõ-
nul on välja kujunenud ka 
kindel jälgijaskond, umbes 
300 inimest. Laike on muu-
seumi leht saanud aga üle tu-
hande. Juhataja sõnul on see 
lisavõimalus Tapa muuseumi 
tutvustamiseks ja inimeste 
silmaringi avardamiseks.
Muuseumides kohapeal käies 
saab Tiina Paasi sõnul aga nä-
ha midagi sellist, mida iga 
päev ei näe. „Muuseumis 
saab tuletada meelde mööda-
nikku, esivanemate aegu. Aga 
on ka äratundmisrõõmu, 
saab kogeda asju, mille oled 
unustanud,“ mõtiskles Tapa 
muuseumi juhataja. „Öeldak-
se ju, kes ei mäleta minevik-
ku, see elab tulevikuta.“

Tiina Paas: kes ei mäleta 
minevikku, elab tulevikuta

Tiina Paasi sõnul kingiti sarnaselt tänasele nimelisi nõusid ka veneajal. 
Foto: Liisi Kanna

Rakveres korraldati konverents 
„Kuidas ELi õigusakte paremini 
rakendada, et kaitsta meie 
keskkonda?“
2. juunil toimus Rakvere Targas Majas esinduslik rahvusva-
heline keskkonnaõiguse ja INSPIRE alane konverents.
Arutleti selle üle, millised mehhanismid ja vahendid on või-
malik välja töötada, et parandada keskkonnaalaste õigusak-
tide nõuetelevastavuse seire ja aruandluse haldustavasid 
Euroopas? Kuidas parandada Euroopa keskkonnaõiguse si-
dusust liikmesriikide vahel, riigi ja kohalike omavalitsuste 
vahel? Kuidas kogutavad keskkonnandmed võiksid olla pa-
remini kättesaadavad kodanikele?
Praegu on keskkonnaõiguse rakendamine Euroopas mitte-
rahuldav ning ELi keskkonnaalaste õigusaktide nõuetele-
vastavuse tagamises ja aruandluses puudub sidusus ja jär-
jepidevus. Rakvere linnavolikogu liige Andres Jaadla (EE/
ALDE) on Euroopa Regioonide Komitee raportöör teemal  
„ELi keskkonnaõigus: aruandluse ja nõuetelevastavuse pa-
randamine“.
Raportis pakutakse mitmeid lahendusi kuidas keskkon-
naandmete kogumist ja seiret tõhustada ning kuidas muuta 
kogutud andmed nähtavamaks nii kohalikele omavalitsus-
tele kui ka kodanikele.
Muu hulgas käsitleti konverentsil e-lahenduste ja e-valitsu-
se märkimisväärseid võimalusi, mis aitaksid kohalikel ja 
piirkondlikel omavalitsustel muuta tõhusamaks oma kesk-
konnaseiret- ja aruandlust.
Konverentsil astusid üles Rakvere linnapea ning Euroopa 
Regioonide Komitee asepresident Mihkel Juhkami ja maa-
vanem Marko Torm. Konverentsi tervitasid Regioonide Ko-
mitee president Markku Markkula ja keskkonnaminister 
Marko Pomerants.
Keskkonnaministeeriumi asekantsler Meelis Münt rääkis 
sellest, millised saavad olema keskkonnateemad Eesti Eu-
roopa Liidu eesistumisel aastal 2018. Ettekannetega esine-
sid Eesti keskkonnavaldkonna tippteadlased ning prakti-
seerivad keskkonnajuristid SA Keskkonnaõiguse Keskusest.
Euroopa Liidu Regioonide Komitee seostest kohalike oma-
valitsustega rääkis Uno Silberg. Maaeluga seonduvatest pla-
neeritavatest keskkonnaalastest seadusemuudatustest kõ-
neles Riigikogus liige ja maaelukomisjoni aseesimees Siret 
Kotka. Lähinaabrite omavalitsuste kogemustest rääkisid 
Soomest Pauliina Haijanen ning Leedu Keskkonnaminis-
teeriumi aseminister Daiva Matoniene
Konverents oli Euroopa Regioonide Komitee ametlik üritus 
ning toimus Euroopa Rohelise Nädala ametliku partnerüri-
tusena .Euroopa Rohelise nädala tähelepanu keskmes olid 
sel aastal rohelisema tuleviku heaks tehtavad investeerin-
gud.

Andres Jaadla

• Otsin töömehi Soome. Töövahen-
dus. Tel 5646 7038

• Vajan ehitusmeest (pensionär) 
eramajja. Töö pikemaks ajaks. Tel 
5031 849

• Pakkuda tööd  aknapesijale. 
Osaline tööaeg. Tõstuki kasutamise 
oskus. Tel 5686 4119

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Tööd saemehele. Kodune. Tel 
5814 3321

•  Võ t a m e  o m a  m e e s k o n d a 
müügikonsultandi, kes valdab eesti 
ja vene keelt. Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

• Kadrina Tristvere kohvik otsib 
o m a  k o l l e k t i i v i  k o k k a  n i n g 
saaliteenindajat. Kandideerimine 
ja lisainfo tristvere@gmail.com ja 
5156451

• Otsime toredat ja rõõmsameelset 
klienditeenindajat ja kokka. 
Kaukaasia šašlõkk. CV saata 
kaukaasi-agrill@hot.ee või tulla 
kohapeale Aluvere. Tel 5896 4101

• Gigant Mööbli kauplusesse vajatakse 
müüjat-klienditeenindajat. Info tel 
5303 1718

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

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

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

• Põllumajandusettevõte pakub tööd 
traktoristile. Info tel 5551 2278

•Kadrina vallas vajatakse lüpsjat 
(torusselüps). Tehtud töö eest 
k o r r a l i k  p a l k .  S o o v i t a t av a l t 
perekond. Elamiseks maja. Tel 5699 
0533

• Vajame sigalasse talitajat. Tel 
5082 696

• Võtan tööle vasikamüüja. Tel 
5608 8318

• Rakvere JK Tarvas ootab trenni 
2007. – 2010. a sündinud poisse ja 
tüdrukuid. Tel 5343 4875 jktarvas@
jktarvas.ee

• Norax Koolituskeskus. Veoauto/
taksojuhi ametikoolitused 18. 
juuni kl 10.00,   15. juuni kl 17.00, 
B-kat. autokool 13. juuli kl 16.00 
(E, K). Rohuaia 6 Rakvere, tel 32 250 
60;www.noraxkoolitus.ee

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

• Puhastusteenindaja otsib tööd 
Rakvere linnas. Tel 5639 9498

• Siseviimistleja-plaatija otsib tööd 
(nii fi rmadele kui eraisikutele). Tel 
5874 6389

• Lapsi armastav ja nendega hästi 
läbisaav pikaajalise töökogemusega 
hoidjatädi võtab hoida teie lapse. 
Tel 5591 4085

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
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Lugeja küsib: Soovime koolivaheajaks tööle võtta 10aastase 
alaealise, millega peame arvestama?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Helena Ilves. Ala-
ealise töötamine peab olema ohutu tema tervisele ja võimal-
dama hariduse omandamist. Tööd peavad olema lihtsad ja 
noorele jõukohased. Tagamaks alaealiste kaitse töösuhetes, 
on nende töötamine eraldi reguleeritud ja sisaldab piiran-
guid nii vanusele kui tehtavale tööle.
10aastase töölevõtmisel peate arvestama, et töölepingu sea-
duse § 7 lg 4 kohaselt on 7–12- aastastel lubatud teha ainult 
kerget tööd kultuuri, kunsti, spordi või reklaamitegevuse alal, 
eelkõige võib ta töötada etendusasutuse töös loomingulise 
töötaja või modellina. Näiteks võib ta astuda üles reklaami-
kampaanias, esineda rolliga teatrietenduses või osaleda kul-
tuuriprojektides. Hooajatöödele, näiteks marjade korjamine, 
rohimine, kastmine või istutamine, 7-12aastast alaealist töö-
le võtta ei tohi.
Alaealisele töötajale on kehtestatud lühendatud tööaeg, mis 
tuleneb vajadusest kaitsta alaealise tervist ning anda piisa-
valt aega hariduse omandamiseks. 7-12aastane võib töötada 
kolm tundi päevas ja 15 tundi seitsmepäevase ajavahemiku 
jooksul, kusjuures ületunnitöö tegemine on keelatud.
Samuti on keelatud alaealise töötamine õhtul kella kaheksast 
hommikul kella kuueni. Sellest reeglist võimaldab seadus te-
ha erandi vaid olukorras, kus alaealine teeb täiskasvanu järe-
levalve all loomingulist tööd kultuuri-, kunsti-, spordi- või 
reklaamialal kella 20-24ni. Kindlustamaks koolikohustusliku-
le alaealisele võimalus õppetööks välja puhata, ei tohi ta töö-
tada rohkem kui pool igast oma koolivaheaja pikkusest.
Lisaks alaealise seadusliku esindaja (lapsevanema) nõusole-
kule, tuleb 7-14aastase alaealise töötamiseks tööandjal taot-
leda ka tööinspektori nõusolekut. Kindlasti tuleb töölepingu 
sõlmimisel arvesse võtta lapse enda tahet – tööleping sõlmi-
takse lapse, mitte lapsevanemaga. Kui tööinspektoril tekib 
kahtlus lapse tegelikus soovis töötada, võib ta asja lahenda-
misse kaasata lastekaitsetöötaja.
Tööandja peab esitama iseenda, alaealise ja tema esindaja 
kontaktandmed, alaealise sünniaja ja vanuse ning andmed 
koolikohustuslikkuse kohta, samuti andmed töösuhte kestu-
se, tööaja, töötasu, töökoha, tööülesannete, tööga seotud ris-
kide ning alaealise ohutuse ja tervise kaitseks rakendatud 
abinõude kohta.
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Prantsusmaal algab 
jalgpalli Euroopa meist-
rivõistluste turniir, kus 
kuu aja jooksul peetak-
se maha poolsada män-
gu. Mitmesse oma raa-
matusse jalgpalliteema 
sisse toonud menukas 
lastekirjanik Mika Kerä-
nen rääkis Kuulutajale 
oma ootustest ja sel-
lest, miks on vutti hea 
staadionil vaadata.

Tõnu Lilleorg

Mika, teie raamatutes on tihti 
teemaks jalgpall ning käite 
sageli mänge vaatamas, kui 
tähtis see mäng teie jaoks on?
Pean ütlema, et minu jaoks 
on näiteks seks siiski tähtsam 
kui jalgpall, ükski seks ei jää 
ära jalgpalli tõttu. Tegelikult 
ei jää mul jalgpalli tõttu mitte 
miski ära. Jalgpall ei ole minu 
jaoks tähtsam kui mõni muu 
asi, näiteks perekond või elu. 
Mõnikord arvatakse, et kui 
jalgpall käib, siis jalgpallifän-
nide jaoks muu elu peatub. 
Minu puhul see nii ei ole.

Teid võib tihti näha Tartus 
Annelinna staadionil, kui 
mängib kohalik Santose klu-

Vutifänn Mika Keränen hoiab pöialt 

Intervjuuks pani Mika Keränen selga Tartu klubi Santos dressipluusi, sest elab selle klubi 
käekäigule innukalt kaasa. 

Foto: Tõnu Lilleorg

bi?
Jaa, mulle meeldib jalgpalli 
staadionil kohapeal vaadata. 
Ma olen Santose ja Tammeka 
mänge eelmisel ja sel aastal 
ikka päris palju näinud. Tele-

kast vaatan põhiliselt jalka 
EM-i ja MM-i, Eesti koondise 
mänge proovin ka kohapeal 
vaatamas käia. Kui satuksin 
Rakverre, läheksin esimese 
asjana Tarvase mängu vaata-

ma.

Mille poolest erinevad tele-
kast ja staadionil vaatamine?
Staadionil vaadates on jalg-
pall loomulik. Kui keegi tahab 

telekast vaadata, vaadaku. Te-
lekast jalka vaatamine on, 
justkui antaks mulle staadio-
nil binokkel, et vaata sellega 
sinna ja tänna. See on piira-
tud vaateväli. Mulle pole mõ-
tet sellist juttu rääkida, et te-
lekast on jalgpall parem kui 
kohapeal.

Kas liigade tase mõjutab 
mängust saadavat elamust?
Vaatan Eesti Premiumi liiga ja 
esiliigamänge. Käin vaatamas 
oma sõprade laste ja noorte 
mänge. Kui Soome satun, 
käin ka seal vaatamas. Ela-
must liigade tase ei mõjuta.

Milliseid mänge lisaks suur-
turniiridele telekast vaatate?
Augsburgi omi vaatan, kuna 
seal mängib Ragnar Klavan. 
Mart Poomi mänge jälgisin 
omal ajal. Vaatan ka siis, kui 
soomlased mängivad. Minu 
jaoks tähendab jalgpall min-
gisugust omainimeste asja.

Need omainimesed on just-
kui hõim, perekond?
Ongi. Minu jaoks on olnud 
põnev aastast aastasse vaada-
ta Santose mänge seepärast, 
et olen näinud, kuidas neist 
poistest on arenenud mehed. 
Zlatan Ibrahimovi�i vaatan ka 
mõnuga, aga tema on täpselt 
samasugune jurakas vana-
mees nagu alguses.

Põnev on näha, kuidas ühel 
või teisel Tartu noormehel 
areng toimub. Näed, et sel 
hooajal on ta enesekindlam, 
julgeb palli hoida, tema män-
gus on toimunud areng. Kui 
vaatad oma meeskonna aren-
gut, siis vaatad justkui oma 
lapsi. Minu jaoks on sel liht-
salt palju rohkem mõtet kui 
tippjalgpallil.

Kas ise ka mängite?
Ei. Olen mänginud soome 
kirjanike omavahelises män-
gus. Oleks tore panna eesti 
kirjanikest võistkond kokku ja 
mängida soome kirjanikega.

Algab kauaoodatud EM-i tur-
niir. Kellele pöialt hoiate?
Minu lemmik on Island ja ma 
hoian alati pöialt naabritele, 
kaasa arvatud Venemaale - 
Venemaa jalgpall on väga põ-
nev. Kui Eesti ja Soome osa-
leksid, siis hoiaksin muidugi 
neile pöialt, ja just selles jär-
jekorras.

Millal Eesti või Soome EM-ile 
jõuab?
Järgmisel korral.

Miks Island?
Neil on nii põnev võistkond.

Kes võiksid olla selle turniiri 
tähed?
Zlatan Ibrahimovi� kindlasti ja 
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Neljapäeva õhtul pidas 
Rakvere JK Tarvas jalg-
palli meistriliigas järje-
kordse kohtumise, ko-
duväljakul oli vastaseks 
Tartu JK Tammeka. Kui-
võrd mäng algas kell 19, 
polnud selle tulemus 
Kuulutaja trükkimineku 
ajaks veel teada. Oluli-
ne uudis tuleb aga JK 
Tarva treeneripingilt: ni-
melt on senine peatree-
ner Valeri Bondarenko 
(pildil) lahkunud ja teda 
asendab Urmas Kirs.

Aivar Ojaperv

Klubi juhtkonna kinnitusel oli 
treenerivahetus juba mõnda 
aega õhus, kuid lahku mindi 
rahulikult ja osapooltel teine-
teisele pretensioone pole. 
Lõplik otsus tehti nädal tagasi 
möödunud reedel.

Vaja oli uut hingamist
“Treenerivahetus oli väga ras-
ke otsus, mida sai pikalt kaa-
lutud,“ ütles klubi juht Reijo 
Kuusik JK Tarva kodulehekül-
je vahendusel. „Meil on Valeri 
vastu suur austus – ta on tree-
ner, kes tõstis meid uuele ta-
semele, oleme talle selle eest 

Inglismaale

42 aastane Mika Keränen on pärit Soomest 
Karjalast, ühest kõige idapoolsemast Soome 
vallast. 90ndatel tuli Keränen Tartusse õppima, 
alguses metsandust ja siis eesti keelt. 1999. 
aastal omandas ta Tartu Ülikoolis bakalaure-
usekraadi erialal eesti keel võõrkeelena.
Mika Keräneni esimene lasteraamat ilmus 
2008. aastal. Tänaseks on mees menukas laste-
kirjanik, kelle raamatute põhjal on loodud teat-
rilavastusi ning vändatud edukas film “Supilinna 
salaselts”. Keräneni raamatus „Väravajoonel“ 
käib aga kogu tegevus ühe vutimängu ajal, 
vaadatuna läbi väravavahi silmade.

väga loodan, et Inglismaal 
saab Wayne Rooney väljakule 
ja võib vanameistrina näida-
ta, et jalgpall pole vaid noorte 
ala. Rooney mängis väga häs-
ti Inglise liiga karikafinaalis, 
kus tänu temale esimene vä-
rav sündis. Ta lihtsalt surus 
ennast karistusalasse (Roo-
ney sai keskväljal palli, triblas 
neljast mängijast mööda vä-
rava alla ja söötis värava löö-
nud mängijale - toim.).

Millistel võistkondadel võiks 
veel turniir õnnestuda, kelle-
le panustate?
Suurtest riikidest hoian see-
kord pöialt Inglismaale, ta-
haks, et nemad saavutaksid 
midagi. Samas, ma olen ikka-
gi fänn, mitte ekspert, ma ei 
tee sellist nägugi pähe.

Millised isikuomadused on 
tippjalgpallurile vajalikud?
Kõiki tippjalgpallureid ühen-
dab üks asi - nad ei oska kao-
tada, nad on väga halvad kao-
tajad. 
See on üks väga oluline elus 
edasi viiv jõud, kui oled halb 
kaotaja.

Võidutahe annab väljakul 
jõudu?
Pead õppima kaotama ja 
pead õppima võitma, need 
on samuti oskused. Ma arvan, 
et Eesti jõuab tegelikult EM-
ile alles siis, kui noortel on 
võidukogemus koondises 
olemas. Enne jõuab EM-ile 
ikkagi noortekoondis kui 
onklite ehk meeste A-koon-
dis.

JK Tarvas vahetas treenerit

väga tänulikud. Ta jääb iga-
vesti Rakvere jalgpalli ajaloo 
suureks osaks. Samas tundsi-
me juba mõnda aega, et eda-
siminekuks on meil vaja teist-
sugust lähenemist ja vanaviisi 
enam ei saa. Tabeliseis on üks 
asi, debüüthooaja kasin start 
polnud otsuse juures kõige 
suurem faktor, aga trennides 
oli näha, et progressi pole. 
Loodame, et uuel mehel õn-
nestub meile uus hingamine 
anda.”
“Muidugi on kahju, et meie 
teed lahku läksid, aga treene-
rivahetus pole jalgpallis maa-
ilma lõpp,“ lausus Valeri Bon-
darenko. „Tänan kõiki, kelle-
ga Rakveres kokku puutusin. 

Pean kaheaastast Tarva pe-
rioodi väga positiivseks.“
“Eriti jäin ma rahule siinse 
meeskonnavaimu ja mängu-
del näidatud võitluslikkuse-
ga,“ lisas ta. „Mängijad and-
sid endast alati maksimumi. 
Lubasime endale küll lapsi-
kuid eksimusi, aga selline on 
lihtsalt hetkel meie tase. Kah-
juks ei õnnestunud meil kõik 
koos treenida nii tihti, nagu 
oleksin soovinud, ja seetõttu 
taseme tõusu ei tulnud. Rõ-
hutasin ühistrennide tähtsust 
pidevalt, aga amatöörmees-
konnas on muutusi raske sis-
se viia.”

Rakvere pole Kirsile 
võõras
Uue treeneri Urmas Kirsiga 
on JK Tarvas ka varem kokku 
puutunud, näiteks aasta algu-
ses aitas ta koolitada noortet-
reenereid. 2008. aastal töötas 
aga Kirs Rakvere jalgpalli-
meeskonna peatreenerina. 
Sel hooajal töötab Kirs Eesti 
noortekoondiste abitreeneri-
na ja juhendab ka esiliiga 
B-tasandil mängivat Viimsi 
Jalgpalliklubi. 
Kirsi kinnitusel on võimalik 
ametid ja töökohustused 
Rakveres ühildada.
Urmas Kirs: “Rakvere juhen-
damine saab olema huvitav 
väljakutse ja tulemas on põ-
nev poolaasta. Prioriteedid 
tuleb mõneti ümber mängi-

da, kuna mul on kohustusi ka 
EJLi ja Viimsi ees, kuid saame 
hakkama. Loodan Tarvas li-
saks peatreeneri ametile jät-
kata ka noortetreenerite 
nõustamist. Rakvere noorte-
jalgpall on kasvanud viimaste 
aastatega plahvatuslikult ja 
ka treenerid on ise noored te-
gijad.”
“Ma ei tea, kui kaua Reijo 
mulle ettepaneku tegemisega 
mõtles, aga mõne Premiumi 
liiga klubi juhendamise välja-
kutse on minu jaoks suhteli-
selt värske idee, mida polnud 
varem ette planeerinud,“ jät-
kas ta. „Võtsin mõtlemisaja 
ning leidsin, et mul on või-
malik asjad nii sättida, et see 
oleks võimalik. Õnneks on 
ees tuttavad näod, nagu näi-
teks Kaarel ja Mihkel Saar, 
Alari Aunapuu, Joonas Ljaš, 
Tarmo Rebane, Alari Tovstik 
ning võõrad pole ka Sander 
Susi ja Mihkel Gull. Koondis-
test on tuttavad Märten 
Kuusk ja Stanislav Goldberg. 
Amatööridega töötamise ko-
gemus on mul olemas. Alus-
tame rahulikult ja eesmärke 
kohe välja hõikama ei hakka.”
Ühtlasi andis JK Tarva klubi 
juhatus mõista, et kui 22. juu-
lil avaneb meistriliigas suvine 
üleminekuaken, tehakse 
meeskonna koosseisus nii 
mõnigi muudatus.

Foto: http://jktarvas.ee/
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Haljala külje alla on tek-
kinud hiiglaslik peami-
selt ettevõtetele suuna-
tud Realisatsioonikes-
kus, mis pakub üksikult 
ja hulgi nii uut kui ka ka-
sutatud kaupa.

Katrin Kivi

Ettevõttel on laopinda tõesti 
uhkelt. Realisatsioonikeskuse 
müügipind on 1100 ruut-
meetrit, ladude pind 9000 
ruutmeetrit ja väliladustami-
se plats 70000 ruutmeetrit. 
„Laod on kõikvõimalikku 
kaupa täis,“ kommenteeris 
ettevõtte eestvedaja Kristo 
Kalvistu. „Saame varustada 
suuri büroopindasid väga 
kvaliteetse mööbliga. Eestlas-
tele on rohkem tuntud Isku 
kaubamärk, aga meil on veel 
ka Martela, Kinnarpsi ja teiste 
kvaliteetbrändide tooteid.“
„Pakkuda on profitööriistu, 
ehitusmaterjale, elektrooni-
kat, varuosi, tööstuskaupu,“ 
jätkas Kalvistu. „Kaupa on 
tõesti pööraselt, ja kui palju 
põnevaid tooteid, mida kusa-

gilt mujalt ei saa. Näiteks on 
meil varakambri uksed, 
kumbki kaalub poolteist ton-
ni. Näevad välja nagu filmis. 
Uudistama tasub kindlasti 
tulla.“

Lisaks ka projektimüük
Kristo Kalvistu sõnul hakka-
sid nad Realisatsioonikeskust 
looma juba 2013. aastal, hoo-
nete kompleks sai soetatud 
veelgi varem. „Kõik see on 
sündinud olude sunnil ja as-
jade kokkulangevuse tõttu,“ 
selgitas ta idee tagamaid. 
„Meil endal tekkis tegutsemi-
se käigus ülejääki, samuti 
meie koostööpartneritel.“
„Varajasem töö viis meid pal-
jude huvitavate ettevõtete ja 
inimestega kokku ka piiriüle-
selt,“ jätkas Kalvistu. „Neilgi 
oli sarnane olukord. Valdav 
osa meie kaubast ongi pärit 
Skandinaaviast. Kõik tooted 
on testitud ja töökorras.“
Kristo Kalvistu rääkis, et sisu-
liselt pole kaubavalikul piire. 
„Kui ettevõtted midagi vaja-
vad, siis tasub kindlasti küsi-
da. Kui meil laos pole, siis 
saame organiseerida. Näiteks 
alles pakuti meile müüa ter-

vet südamekirurgiaosakonda. 
Väga kallis aparatuur ja sisus-
tus – ei söandanud seda siiski 
lattu osta.“
Hetkel väliladustamise platsil 
kaupa napib, kuid ettevõtja 
sõnul on plaan 3 aastaga 
need platsid täis panna. „Lä-
hitulevikus on meil plaan siin 
ka üks laat korraldada, nii 
saame muuhulgas ka oma 
tooteid tutvustada.“

Otsivad ja 
pakuvad koostööd
„Meie eesmärk on müüa hul-
gi,“ rääkis Kalvistu. „Otsime 
pidevalt uusi edasimüüjaid ja 
koostööpartnereid.“
Ettevõttes töötab hetkel 6 ini-
mest, kuid otsitakse lisa. „Vä-
ga oleks vaja head müügiini-
mest,“ rääkis ta. „Tööpõld on 
lai ja käivet saab teha mehe-
moodi. Hea oleks, kui see ini-
mene oskaks ka keeli, sest vä-
lispartneritega on palju suht-
lemist. Usun, et saame pak-
kuda nii põnevaid väljakut-
seid kui ka head teenistust.“
Realiseerimiskeskuse omani-
kuks on 2002. aastast tegutse-
nud KK-Rideen OÜ.

Loo alevikus Saha tee 9 
asuv hoone, milles on 
aastaid tegutsenud Co-
market, vahetas oma-
nikku. Uus omanik AS 
OG Elektra planeerib 
maja renoveerida ja 
avada 2017. aasta märt-
si lõpuks ettevõtte järje-
kordse Grossi Toidukau-
pade kaupluse.

Katrin Kivi

„Me ei lähe Loole pelgalt 
kauplema,“ selgitas ettevõtte 
omanik Oleg Gross. „Kui kõik 
sujub, siis fassaadi renoveeri-
me juba tänavu. Kuna maja 
on täiesti amortiseerunud, 
siis tuleb ka hoones sees teha 
kapitaalne remont.“
Oleg Grossi sõnul võtavad 
mastaapsed sisetööd aega 2-3 
kuud, ent otsitakse võimalusi 
ostjate teenindamiseks ka re-
noveerimise ajal. „Kindlaid 
veksleid välja lubada ei julge,“ 
ütles ta. „Selge on see, et mõ-
ned kuud on Loo inimestel 
veidi ebamugav. Kui aga töö-
dega lõpetame, paranevad 
ostutingimused märgatavalt. 
Müügipind suureneb ligi kaks 
korda, toome uue inventari ja 
kaubavalik  tuleb praegusest 
mitmekülgsem.“
Ettevõtja rääkis, et ka tööta-
jaskonda võetakse olemas-
olevast kauplusest üle nii pal-
ju kui võimalik. See tagab et-
tevõttele teabe ostjate eelis-
tuste kohta.

Eestimaine toodang
Oleg Gross peab omanimelis-

Loo elanikud saavad 
uue kaupluse

te kaupluste eeliseks värsket 
kodumaist toitu. „Meie oma-
toodangul on suur osakaal,“ 
selgitas ettevõtja. OG Elektra-
le kuulub lisaks jaeketile veel 
pagaritööstus, kulinaa-
riatsehh, vorsti- ja lihatöös-
tus.
„Me ei uhkeldada toiduainete 
pikkade realiseerimisaegade-
ga,“ jätkas ta. „Tootja saab 
säilimisaega väga lihtsasti pi-
kendada säilitusainetega, aga 
see pole meie suund. Meie 
tooteid kirjeldavateks oma-
dussõnadeks on tervislik, 
värske, eestimaine.“
„Meie trumbiks on ka oda-
vaim eestimaine sealiha,“ 
kinnitas Gross. „Sigu kasvata-
me kolmes farmis, praegu on 
kokku 10 000 isendit. Ausat 
konkurentsi silmas pidades 
on meil loomulikult müügil 
ka teiste tootjate toodangut. 
Kliendil peab olema valiku-
võimalusi. Meie omatoodan-
gut aga mujalt ei saa kui Gros-
si Toidukaupade kauplus-
test.“

Pidevalt arenev
Oleg Gross ei tea öelda, mit-

Realisatsiooni-Realisatsiooni-
keskusest saab kõikekeskusest saab kõike

mes kauplus Loo oma järje-
korras on. „Praegu on meil 53 
toidukaupade ja 3 tööstus-
kaupade kauplust,“ ütles ta. 
„17. juunil avame Lasnamäel 
aadressil Kivila 26 kaupluse, 
seejärel Iidla kaubanduskes-
kuse Kohtla-Järvel. Kuusalu 
kauplus saab varsti juur-
deehituse, ka Jüris plaanime 
ehitada ja siis Jõgeval. Samas 
tuleb olla ka ootamatusteks 
valmis. Näiteks Loo objekt tu-
li ootamatult. Tehti pakkumi-
ne ja kuna Tallinn ning selle 
ümbrus on ettevõtte kasvuks 
kõige paremad suunad, siis 
otsustasime tegutseda. Kiiru-
ses on mängu ilu.“
Ettevõtja on asjade praeguse 
käiguga rahul. „Vallavalitsus 
võttis meid heatahtlikult ja 
asjatundlikult vastu. On tun-
da, et nad on ettevõtetele ava-
tud, ja see annab meile opti-
mismi juurde. Loodame, et 
Loo kauplus saab korraliku 
käibe.“
Ka Jõelähtme vallavanem 
Andrus Umboja sõnul on val-
lavalitsuse koostöö Grossi 
Toidukaupadega sujunud tõr-
geteta. „Ettevõtjalt ootame 
eelkõige mitmekülgse valiku-
ga kaasaegset toidukauplust, 
millest võiks saada suurele 
osale Loo aleviku elanikele 
nende igapäevane toidu-
pood,“ avas Umboja valla oo-
tuste tagamaid. 
Grossi Toidukaupade kauplu-
sed paiknevad valdavalt Põh-
ja-Eestis, kuid ka Lõuna-Ees-
tist Vändrani välja. OG Elektra 
koos sidusettevõtetega pakub 
tööd 1400 inimesele ja kont-
serni 2015. aasta netokäive oli 
110 miljonit eurot.
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Privat labele ehk oma-
märgitooteid leiab iga 
suurema kaubandusketi 
riiulitelt. Emori uuringu-
test selgub, et iga küm-
nes toode ostukorvis on 
omamärgitoode ja klien-
did hindavad tooteid 
usaldusväärseteks. Ühe 
sellise toote tõi taas 
lettidele Grossi Toidu-
kaubad - sortimenti on 
lisandunud Grossi või.

Katrin Kivi

Kaubandusosakonna juhata-
ja Gea Grossi sõnul on nime-
tatud privat lable (PL) või 
tootjaks Saaremaa Piimatöös-
tus.
„Või on üks põhiostukorvi 
toodetest,“ ütles Gross. „Mar-
ganiini müük on juba mõnda 
aega selgelt langevas trendis. 
Järjest enam eelistavad ostjad 
kvaliteetsemat ja tervisliku-
mat 80protsendilist võid.“
Gea Grossi sõnul pole see-
kord tegemist sugugi sorti-
mendi kõige odavama toote-
ga. „Üldjuhul löövad meie PL 
tooted tõesti hinnaga,“ selgi-
tas ta. „Seekordki saime sood-
saima hinna piiri tagant, aga 
kuna eelistame eestimaist 

Grossi võid tehakse 
eestimaisest piimast Saaremaal

toodangut ja soovime kaasa 
aidata Eesti piimatootmisele, 
siis valisime partneriks Saare-
maa Piimatööstuse. Nad on 
väga innovaatilised ja saavad 
pakkuda hea hinnaga väga 
head kvaliteeti.“
Gross selgitas, et tegelikult on 
PL toodete sisu praegu kõikjal 
muutuses ja enam pole es-
mane mitte ainult hind vaid 
kindlasti ka kvaliteet.
Peale või võib leida Grossi 
Toidukaubad kauplustest 
veel hulganisti omatooteid, 
mis on tellitud spetsiaalselt 
eelnimetatud kaubandusketi-
le. Selliseid tooteid on 67. 
Nendest vaid konservid, ma-

joneesid ja ketšupid pärine-
vad välisturult. Valdav ena-
mus PL tooteid on valmista-
tud eestimaiste toiduaine-
tööstuste poolt. 
 Saaremaa Piimatööstuse ju-
hatuse esimehe Ülo Kivine 
sõnul on nende jaoks koostöö 
kaubandusega äärmiselt olu-
line. „Kaubandus on üks osa 
meie väärtusahelast, mille 
kaudu jõuavad meie tooted 
tarbijateni,“ ütles ta. „Koos-
töö OG Elektraga on olnud 
siiani väga sujuv. Kuigi OG 
Elektra omab paljudes kau-
bagruppides ka oma tootmis-
baasi, on meil paljuski sarna-
sed ärifilosoofiad.“
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

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

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

• Soovin müüa Rakveres ahiküttega 
korteri (aiapidamisvõimalus). Tel 
5614 2951

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

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

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Tel 5306 4994

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

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

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

•  Müüa renoveer itud avatud 
planeeringuga 2toaline korter 
Tapal Hommiku pst. 2. Neljas korrus. 
Hind 14 900 €. Võimalik ka üürida. 
Tel 5262 267

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

• Müüa Tapa linnas remonti vajav 
2toaline korter (46 m2). Hind 3500 
€. Tel 5110 478

• Müüa Laekvere alevikus 2toaline 
keskküttega rõduga korter (III 
korrus). Korter on heas korras. 
Uued aknad, uus katus, duširuum, 
keldriboks. Sõbralikud naabrid. 
Kohapeal elamiseks kõik vajalikud 
asutused olemas. Bussiga võimalik 
linnas tööl käia. Aiamaa võimalus. 
Hind 5800 €. Kiire! Tel 5341 7544

• M ü ü a  R a k v e r e  k e s k l i n n a s 
remonditud ja hubane 3toaline 
ahiküttega korter (I k., 46 m2). 
Olemas suur kelder ja puukuur, 
milles puud olemas. Tel 5590 0853

• Müüa 3toaline remonditud korter 
Rakvere äärelinnas. Tel 5023 792

•Müüa 3toaline korter Laekveres. 
Keskküte, plastikaknad, turvauks, 
WC ja vannituba eraldi. Tel 5682 0673. 
Hinnainfo telefoni teel

• Müüa 3toaline korter Laekveres. 
Keskküte, plastikaknad, turvauks, 
WC ja vannituba eraldi. Hinnainfo 
telefoni teel. Tel 5682 0673

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

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

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

• Müüa Tamsalu vallas Vajangul heas 
seisukorras avar 4toaline korter. 70,8 
m2, uued aknad, aiamaa. Täpsem info 
tel 5110 478

KINNISVARA
30 800 €

Andrus, 527 1011

48 m², III k 32 000 €

Carmen, 5346 8877

48 m², I k

Andrus, 527 1011

66,5 m²54 000 € 1494 m²

30 000 € 163 m²

29 000 €

89 000 €

Andrus, 527 1011

117 m²

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

80,7 m², II k

MÜÜA MAAMAJA
SAARA KÜLA VINNI VALLAS

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

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAA KÄSMUS
• Kaunis kõrghaljastus, saun
• Elamumaa 100%
• Liitumisvõimalused olemas

12 000 €

Andrus, 527 1011

51 000 €

Carmen, 5346 8877

77,1 m²

69 000 €

Carmen, 5346 8877

128 m²

Carmen, 5346 8877

120 000 €
MÜÜA SUVILA 

VÕSU VIHULA VALLAS
• Kinnistu 891 m², rõdu
• I korrusel elutuba, köök, saun, WC
  ja terrass, II korrusel magamistoad

MÜÜA MAJA
KARULA KÜLA VIHULA V.

• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuuri, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

Andrus, 527 1011

56,2 m²

• Kinnistu 1,8 ha
• Elekter, kaev, kuur, saun
• Elamu ja põllukivist vundament

88 m²

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 KAEVU TN RAKVERES

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

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
VENE TN RAKVERES

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

MÜÜA PAARIMAJA
KIVI TN RAKVERES

• Uus katus, vihmaveesüsteem
• 5 tuba, kelder, garaaž
• Ilus ja korras aed

ERIHIND 
JAANIPÄEVANI!

MÜÜA PALKMAJA 
EISMA VIHULA VALLAS

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

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

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
KÜTI TN RAKVERES

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

29 000 €
MÜÜA MAJA

MÄNNIOJA RAKVEREST 9km
MÜÜA HÄÄRBER 

ANGUSE VINNI VALLAS
• Kinnistu 1,6 ha, välikelder
• Maakividest suur kõrvalhoone

TEE OMA PAKKUMINE!

210 000 € 346,8 m²

Turu plats 3, Rakvere I Avatud: E–R 9.00–17.00
Telefon: +372 327 7100 I rakvere@pindi.ee

Kogenud maaklerid Lääne-Virumaal on

Sinu heaks loodud!

Helve Keskülla 
Maakler/hindaja

511 6466
helve.keskylla@pindi.ee

Mare Aros 
Maakler

528 8670
mare.aros@pindi.ee

Anu Veldre 
Maakler

501 3658
anu.veldre@pindi.ee

Merle Nagel 
Maakler/hindaja

5800 3648
merle.nagel@pindi.ee

Rakvere, Moonaküla, üp 71,1 m2, 
krunt 1033 m2, H: 28 500 € tel: 52 
88 670, Mare

Rakvere, Metsise 2, üp 241 m2, krunt 
900 m2, H: 99 900 tel 52 88 670, Mare 
H: 28 500 € tel: 52 88 670, Mare
Vinni v, Koeravere k, kinnistu 3,86 
ha, üp 99,2 m2 H: 19 000 €  tel: 51 
16 466 Helve

ÜHETOALISED KORTERID

KAHETOALISED KORTERID

KOLMETOALISED KORTERID

MAJAOSAD

ELAMUD

Tamsalu, Kesk 12 , üp 42,5 m2, I 
k, rõdu H: 30 000 € tel: 51 16 466 
Helve
Vinni al, Kiige 3, III k, üp 34,2 m2 
H: 11 400 €  tel. 52 88 670 Mare

Rakvere, Laada 8, IV k. H: 27 000 
€ tel: 52 88 670 Mare

Kunda,  Mäe 16, IV k, üp 49,5 m2, 
rõdu, renoveeritud H: 13 000 € 
tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 22, I k, üp 47,8 m2, 
renoveeritud  H: 9000 tel.: 50 13 
658 Anu
Kunda,  Mäe 16, V k, üp 49,5 m2, 
rõdu  H: 7 200 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda,  Mäe 7, I k, üp 39,3 m2  H: 
115 € +  KÜ võlg tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Kasemäe 13, V k, üp 48 
m2 H: 3000 € tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Mäe 15, üp 36 m2, IV k. H: 
8500 € tel 52 88 670 Mare
Tapa, Eha tn, II k, üp 55,7 m2, 
pakettaknad, vajab remonti H: 
4200 € tel: 51 16 466 Helve
Väike-Maarja,  Tamme 5, II k, 
üp 43,4 m2  H: 7 800 € tel.: 50 13 
658 Anu

Rakvere, Karja 46, üp 61,5m2, 
II k, rõdu H: 69 000 € tel: 51 16 
466 Helve
Rakvere, Narva 21, üp 43 m2, I k, 
ahiküte, enampakkumine H: 8438 
€ tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 58,6 m2, I k, 
rõdu  H:37 00€  tel.: 50 13 658 Anu
Rakvere,  Rahu 13, üp 59,8 m2, 
III k, 2 rõdu  H: 41 700 €  tel.: 50 
13 658 Anu

Rakvere,  Roosi 1, üp 56,9 m2, 
I k, rõdu  H: 41 000 €  tel.: 50 13 
658 Anu
Rakvere, Võidu 53, üp 62 m2, IV 
k, H: 44 500 € tel.: 52 88 670 Mare
Kunda,  Pargi 18, üp 61,5 m2  H: 
1950 € + KÜ võlg tel.: 50 13 658 
Anu  
Kunda,  Koidu 87, V k, üp 61,9 
m2, 2300 € + KÜ võlg tel.: 50 13 
658 Anu

Väike-Maarja al, Aia tn, kaasomand, 
2 k, üp 79,05 m2, krunt 2038 m2, 
palkmaja H: 8900 € tel: 51 16 466 
Helve

Rakvere, Vainu 7, üp. 66 m2, krunt 
766 m2, H: 31 100 €, tel. 52 88 670, 
Mare

Rakvere, Pae 11, üp 113,7 m2, krunt 
784 m2, müüakse ¼ kaasomandist 
koos hüpoteegiga H: 12 000 € tel.: 
50 13 658 Anu

ÄRIPIND

NELJATOALISED KORTERID
Väike-Maarja, Tamme, III, 77,1 m2, 
hea seisukord H: 29 000 € tel: 51 16 
466 Helve

Tapa v, Moe, Moe 6, I k, üp 71,3 m2 
H: 4 000 € tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 73, V k, üp 61,9 m2, 
renoveeritud  H: 13 000 € tel.: 50 
13 658 Anu
Kunda, Mäe 22, I k, üp 61,4 m2 H: 
8500 tel.: 50 13 658 Anu
Kunda, Koidu 81, üp 63 m2, I k, 
rõdu H: 7500 €  tel: 50 13 658 Anu

Kunda,  Koidu 81, V k, üp 62,2 m2, 
rõdu 9 500 €  tel.: 50 13 658 Anu
Väike-Maarja,  Tamme 5, III k, 
üp 50,5 m2  H: 10 000 € tel.: 50 13 
658 Anu
Rakke, Oru, II k, üp 67,6 m2,enam-
pakkumine H: 2 500 € tel: 51 16 466 
Helve

Rägavere v, Ulvi k, krunt 2795 m2, 
üp 93,4 m2, H: 19 000 € tel: 58 00 
36 48 Merle 

Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H: 45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle 

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 9, 
krunt 7784 m2, üp 532,9 m2  H: 5900 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Kunda,  Mageranna tee 6, krunt 2665 
m2, üp 110,8 m2  H: 37 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Viinavabriku 
tee 6, maakivihoone krunt 5536 m2, 
üp 1787,9 m2  H: 30 000 € tel.: 50 13 
658 Anu 

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 
8, krunt 438 m2, üp 52,2 m2  H: 5 200 
€ tel.: 50 13 658 Anu

Sõmeru v, Vaeküla,  Mõisavahe tee 4, 
MÕIS, krunt 14 134 m2, üp 1682m2  
H: 60 000 € tel.: 50 13 658 Anu

Rakke v, Tammiku k, krunt 2109 m2, 
üp 61,6 m2, saun, garaaž H 10 000 € 
tel: 51 16 466 Helve
Rägavere v, Põlula k, krunt 65068 
m2, üp 109,7 m2 H:45 000 € tel 58 
00 36 48 Merle

Vihula v, Eisma k, suvila, krunt 2834 
m2, üp 157,5 m2 , 5 tuba,saun, garaaž 
H: 86 000 € tel: 58 00 36 48 Merle

Rakvere v, Päide k, suvila, krunt 800 
m2, üp 77,5 m2, 3 tuba, saun, garaaž 
H: 32 000 € tel 58 00 36 48 Merle

Rakvere,  L.Koidula 18a, krunt 410 
m2, üp 276,8 m2  H: 35 000 € tel.: 50 
13 658 Anu

KRUNDID
Rakvere, Piiri 8b, krunt 713 m2, H: 
16 600 €, tel 52 88 670 Mare

Rakvere, Räägu 23, krunt 880  m2, H: 
19 100 €, tel 52 88 670 Mare



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

• Ostan auto, ei pea olema üv. Hind 
kuni 500 €. Tel 5809 6086
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• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

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

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

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

• Ostan 1 -2toalise korteri Rakveres, 
võib vajada kap remonti. Hind kuni 
20 000 €. Tel 5062 896

• Ostan Rakvere kesklinna 
keskküttega renoveer imist 
v a j a v a  2 t o a l i s e  k o r t e r i . 
Planeeringuga läbi maja või 
päikesepoolne. Pindala 45-50 
m2, II-IV korrus. Kortermaja võiks 
olla renoveeritud või lähiajal 
renoveerima hakatav. Hind olgu 
turuväärtusele vastav! Tel 55 
585 962

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

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

• Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 
€. Tel 5550 0588

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

• Üürile anda uus 1toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 270 
€, väga madalad kommunaalkulud. 
Telefon 5340 0515

• www.toonklaas.ee

•  A k u d  m u r u t r a k t o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, ATV-
le. Rägavere tee 38, Agroparts OÜ. 
Tel 32 58 970, 5260 545

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

• Müüa BMW E60 530 2004. a, 3l 
diisel, 160 kW, sedaan, automaat, 
tagavedu, läbisõit 264 000 km. 
Hind 6300 €. Mob. 51 92 85 78

• Müüa tumepunane BMW 312  
1996. a, ülevaatus ja kindlustus okt. 
Korralik. Tel 5667 0309

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

• Müüa Opel Zafira Elegance 
2,2DTI 04/2003.a 92 kW hõbedane, 
turbodiisel, 7 kohta, konditsio-
neer, püsikiirusehoidja, 4xel.aknad, 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, 16 tollistel valuvelgedel, 
pl.soojendus, veokonks, korralik, 
ökonoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa Peugeot 307 SW 2,0 100 kW 
2003. a 7-kohaline. Üv 06.2017. a. 
Tel 5342 5932

• Müüa Peugeot Partner 1.4 bensiin 
2002. a. Viie kohaline kaubik. 
Läbisõit 260 000 km. Värvus pu-
nane, toonitud klaasid. Hind 850 €. 
Tel 5676 8161 helist. peale 17.00

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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

GENERAATORITE 
JA STARTERITE 

REMONT 

Info 5255 126

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

UUED JA 
KASUTATUD 

SUVEREHVID
E-R 9-16

Väljaspool tööaega
eelneval kokkuleppel. 
Tallinn-Narva mnt 

95.km
Tel 5568 4683

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTODIAGNOSTIKA

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

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

www.autoelekter.ee

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Ford Focus C-Max, 05/2004a. 
1.8(88kw), bensiin, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 182 885km. 
Hind: 1990.-

Peugeot 207, 08/2010a. 1.4 (50kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
60 300km. Hind: 5290.-

F o r d  M o n d e o ,  0 4 / 2 0 0 9 a . 
1.8(74kw),  di isel ,  manuaal , 
hõbedane met. Sn: 240 740km. 
Hind: 5990.- 

Jeep Grand Cherokee, 11/2006a. 
3.0(160kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 280 565km. Hind: 6990.-

P e u g e o t  4 0 7 ,  0 2 / 2 0 1 0 a . 
2.0(103kw), bensiin, manuaal, 
tumehall met. Sn: 58 460km. 
Hind: 6990.-

Audi A4 Avant, 04.2007a. 3.0 
(171kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 120 450km. Hind: 7990.-

Peugeot 308, 05/2012a. 1.6(68kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 145 
065km. Hind: 7900.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, valge. 
Sn: 26 165km. Hind: 10 690.-

Peugeot  Boxer ,  05 /2012a . 
2.2(88kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 160 715km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 27 520km. Hind: 10 990.-

Peugeot Partner Tepee, 08/2013a. 
1.6 (55kw), diisel, manuaal, 
hõbedane met. Sn: 52 176km. 
Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 15 865km. Hind: 11 490.-

Renault Captur Intense, 07/2013a. 
0.9(66kw), bensiin, manuaal, oranž 
met. Sn: 10 385km. Hind: 12 890.-

Renault Trafi c 6-kohta, 05/2012a. 
2.0(66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 120 970km. 
Hind: 13 490.- 

Renault Trafi c 6-kohta, 09/2012a. 
2.0(66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 114 400km. 
Hind: 13 490.-

Nissan Note Tekna, 06/2014a. 
1.5(66kw), diisel, manuaal, punane 
met. Sn: 11 985km. Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai+2  Acenta 
Connect, 02/2013a. 1.6 (86kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 24 
500km. Hind: 14 490.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 
1.2(85kw), valge met. bensiin, 
manuaal. Sn: 3500km. 
Hind: 14 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 06/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, Sn: 25000km. 
Hind: 15 990.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 5030km. Hind: 17 490.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 
2.5(140kw), diisel, automaat, must 
met. Sn: 176 540km. 
Hind: 18 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 13 225km. Hind: 20 700.- 

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

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus (ahiküte, aiamaa). 
Tel 53586829

• Müüa maja  koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

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

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

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

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

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

• Müüa kaheboksiline garaaž ilma 
vaheseinata Tamsalus. Info tel 5809 
1057

• Üürile anda tuba ühele eramajas. 
120 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile või müüa 2toaline kõi-
gi mug. korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5558 7544

• Üürile anda uus 2toaline korter 
Rakvere Mõisavälja 6 hinnaga 320 
€, väga madalad kommunaalkulud. 
Telefon 5340 0515

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

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

• Anda üürile mugavustega 3- ja 
4toaline korter Imastus, osaliselt 
möbleeritud. Tel 5196 4657

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

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

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

• Anda rendile maamaja Muugal 
Rajakülas, vesi ja saun sees. 30 km 
Rakverest. Üür 160 €/kuus. Info tel 
5270 058

• Müüa Seat Alhambra 1996. a 2,0 
bensiin 85 kW. El.aknad, 6 kohta, 
konks, kehtiv ülevaatus. Tel 5184 451

• Müüa  Volkswagen Bora  1,6i 
05/2002. a hõbedane, sedaan, 
bensiin, täiuslik hooldusraamat, 
k o n d i t s i o n e e r,  4 x e l . a k n a d , 
el.peeglid, kesklukk puldist, tume 
salong, pl.soojendus, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, ilus auto, 
soodsalt! Tel 5903 7780

•  Mü ü a  L a d a  1 0 1 1  2 0 0 4 .  a 
varuosadena. Tel 5555 3533

• Müüa odavalt Ford Mondeo univ,. 
1,8 85 kW 96. a varuosadeks. Tel 
5342 5932

• Müüa vähe sõitnud mopeed 
Wo n j a n  W 5 0 .  A R K- i s  a r v e l , 
kindlustus. Tel 5666 2255

• Müüa uued autorehvid velgedel 
(175/65R14). Hind 20 €/tk. Tel 5660 
3408
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• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel 
5830 7593

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

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

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

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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

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

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

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

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

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

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

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

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

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

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 5061 
547

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

KAEVE- ja PLANEERIMIS-
TÖÖD. KALLURITÖÖD 10T.

Teeme toru- ja 
kanalisatsioonitöid

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

ja 5348 5514 (vene)

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

www.prtgrupp.ee

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 5650 0368, 5699 7000
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com
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TRANSPORT VIRUMAAL 
Tapa-Rakvere-Tapa 

ja teised kohad.
Tel 5148 661
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

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

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Aednik teeb õunapuude lõikust. Tel 
5559 1678

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

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

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

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

•  K o o s t a n ,  k o r r a s t a n 
tööohutusalaseid dokumente. Tel 
5560 2804

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

Müüa kvaliteet 
SAUNABOKSID 

nii suvilasse, 
eramajapidamisse 

kui korterisse. 
Hinnad alates 999 €. 

Täpsem info 
tel 5685 6320

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

• Lammutusteenus. Kolimisteenus. 
Veoteenus. Tel 5646 7038

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

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

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

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



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

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

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

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa 
PUULÕHKUMISMASINAID 

jalgadel. 

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

UUS!UUS!

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

reinar@rakaselg.ee

299 €
299 €

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

VESKIMÄE 
LIIVAMAARDLA 

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

KÜSI HINNAPAKKUMIST! 

www.liiv-virumaal.ee
Tel 5183 098

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mö öb el,  nõud, mänguasjad, 
jalgrattad, garaažitööriistu ja 
tarvikuid. Paku julgesti! Tel 5616 
5761

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i k v i d e e r i m i s e l  v õ i  k e v a d 
koristamisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Vajadusel prügivedu. 
Tel  5031 849

• Ostan töölaua, kruustangid, 
alasi, saunaahju, pliidiplaadi, 
nõukogudeaegse vahvliküpsetaja, 
revers lüliti, jalgratta ning võrri 
juppe ja osi jne kila-kola. Tel 5031 
849

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

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi, 
sepaalasi. Tel 5558 3686

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa lõhutud  küttepuid. 
H i n d  a l .  3 0  € / r m .  K o o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

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

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

KÜTTEPUUD

• Müüa paaritusealisi hiidküülikuid. 
Info 5547 194

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

• Müüa hiidküülikud. Tel 5613 6790

• Sümboolselt angoora kassipojad. 
Tel 5613 6790

KADUNUD

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

LOOMAD

•Küti  Saeveskis  saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

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

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

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

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

EHITUS

• Ostan 60L malmkatla. Tel 5121 218

• Ostan klaasplokke. Tel 5853 4573

16 €/ruum
3m küttepuu (lepp).

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

• Jalgrataste remont ja hooldus. 
Tel 5606 0608

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss) ,  s ö ö g ilau d  ja  6  to oli 
( k i r s s ) ,  e l e k t r i r a d i a a t o r i d , 
s u u s a s a a p a d ,  r u l l u i s u d ,  2 
jalgratast (noorte ja täiskasvanute), 
puidust lamamistool, plastikust 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa palju korralikke  süle- 
ja  l auaar vuteid .  Ga ra nt i i  ja 
vahetusvõimalus. Tel 56 454 853

• Müüa uus Pioneer pliit. Tel 5558 
3686

• Müüa ümar laud ja 6 tooli, 
nahkdiivanikomplekt  (3+2), 2 
Singeri masinat, 40L  õlleankur, 
autokäru, 3 televiisorit, 2 digiboksi 
ja palju muud. Tel 5667 2489

• Müüa magamistoa komplekt, 
külmik, jalgrattad. Tel 5342 5932

• Müüa nahast diivanvoodi (3+2, 
sobib ka suvilasse),  pakendis 
n u r g a d i i v a nv o o d i ,  v a n e m  3 
poolega riidekapp, 2 diivanilauda. 
Tel 5699 6594

•  Mü ü a  h a u a p i n ke  ja  v ä i ke 
hobuvanker aeda. Tel 5566 3501

•  M ü ü a  v õ i m s a d  h e a s 
k o r r a s  m u r u t r a k t o r i d  2 3 -
26 hj,  lõikelaiusega kuni 135 
c m  ( m u r u t r a k t o r,  r a i d e r  j a 
nullpöördega). Tel 5559 5649

• Ära anda köögimööbel .  Tel 
55947776

KODU

11. juunil HULJAL 

MÄNNI ÄRIS MÜÜGIPÄEV. 

MÜÜGIL MOPEEDI, VÕRRI 
VARUOSAD, 

EL. MOOTORID, 
JALGRATTAD, 

KA VANAVARA 

MÜNDID, MÄRGID, 
PABERRAHAD. 

SAMAS OSTAME 
MAJAPIDAMISE

 LIKVIDEERIMISEL JÄÄNUD

 ESEMEID KILAKOLANI. 

Info Rein 5530 783, 

Andrus 5031 849. 

Külastage meid!

RAKVERES VÕIDU 52 

(Kroonikeskuse taga, 
sissepääs Saue tn-lt 
ja Võidu 52 hoovist, 

kus on ka küllaldaselt 

parkimiskohti)

Müügil kasutatud 
mööbel ja palju muud 

mitmesugust 
tarbekaupa.

Olete kõik väga
oodatud

E-R 10-18 L 10-15 
Facebook.com lehelt 
leiate meid nime alt: 
kasutatud mööbel ja 
kodusisustuskaup.

Tere tulemast!
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Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

•  P a k u n  t a s u t a  v ä r s k e t 
loomasõnnikut (otse hoonest). 
Tapalt 20 km, Kadrinast 10 km. Tel  
5196 4657

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

PÕLLUMAJANDUS

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

VANAVARA

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

TEATED

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

• www.toonklaas.ee

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

MUUD

METS

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

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID, 
KASVAVAT METSA  
JA METSAMATERJALI.

TUTVUS

• Keskeas mees vajab aiahooldajat. 
Soovitav 50aastane üksik naine 
(mittesuitsetaja). Tel 5378 5127

• 45a naine soovib leida kaaslast, 
kellega koos elus edasi minna. Tel 
5674 8829

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953, 
vooder.wix.com/puukuur

        Puukuur

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com

• Määri Mõis OÜ müüb laost 
kva l i t e e t s e t  u m b ro huva b a 
kompostmulda. Veovõimalus. 
Tel. 525 9239, 505 3340.

• Pakun sõnnikut. Tel 5613 6790

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

•  M ü ü a  r a t a s t r a k t o r  P T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa odavalt lattniiduk T-25le. 
Tel 5244 629

• Müüa kahveltõstuk traktori taha 
haakesse (tõstekõrgus 3 m). Hind 
500 €. Tel 5858 5756

• Müüa 2 tagumist rehvi (Belarus-
tüüpi traktorile, mõõt 9,5-42). Tel 
5260 176

• Müüa Tšehhi traktor TZ-4K-14. 
Hind 2800 €. Tel 5150 497

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 
53586829

•  M ü ü a  a l u s t a v a l e 
harrastusme sinikule täielik 
algvarustus. Tel 5398 2858

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

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

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

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

• Otsin teenuse osutajat pakiheina 
tegemiseks. Heinamaad asuvad 
Kadrina vallas. Lisainfo telefonil 
50 82 846

• Müüa munevad haned (2 ema ja 1 
isa). Tel 5594 9421

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

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

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

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

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

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

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

• Ära anda kokkuleppehinnaga 
vanarauda. Tel 5398 2858

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erineva-
teks tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

R 14-16 naised 
    17-22 mehed
Info tel 516 5591

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

nädalavahetustel.
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Puukidega võib kokku 
puutuda nii metsas, põl-
lul, pargis kui koduaias. 
Puugihaiguste parim ra-
vi on ennetus nii vaktsi-
neerimise kui korraliku 
kontrolli näol peale iga 
metsaskäiku.

Triinu Entsik-Grünberg,
Südameapteegi proviisor

Puugihooaeg kestab tavaliselt 
aprillist oktoobrini, kuid soo-
jem talv võib seda pikendada. 
Puugid muutuvad aktiivseks, 
kui maapinna temperatuur 
tõuseb 5-7 kraadi juurde.

Kuidas puuke vältida?
Puugid pesitsevad niisketes, 
hõredates leht- ja segametsa-
des, metsaservadel, puisnii-
tudel ja ka lihtsalt rohu sees, 
umbes mõnekümne senti-
meetri kõrgusel maapinnast, 
kust nad ennast meile külge 
haagivad. Puugi võib saada 
isegi koduaias või pargis. Le-
vinud arusaam, et puugid ku-
kutavad end meile puu otsast 
peale on vale.
Puukide vältimiseks tuleb 
kanda heledaid pikkade var-
rukate ja säärtega riideid, et 
ligi tikkuvaid puuke paremini 
märgata. Looduses liikudes 
peaks kasutama putuktõrje-
vahendeid. Pärast puugiohtli-
kus piirkonnas viibimist tu-
leks kogu oma keha üle kont-
rollida.

Mida teha, kui puuk 
on hammustanud?
Puuk tuleb püüda võimalikult 
kiiresti oma nahalt kätte saa-
da – kui puuk on nakatunud, 
siis on olulised ka mõned 
tunnid. Puuk on vaja eemal-
dada võimalikult ettevaatli-
kult. Selleks võib kasutada 
peenikesi pintsette või aptee-
kides müüdavat puugieemal-

Seoses tavatult põuase keva-
dega on üle Eesti täheldatud 
erakordselt suuri männikär-
saka kahjustusi istutatud 
okaspuu kultuurides. Eesti 
Erametsaliit kutsub üles met-
saomanikke, kes sel kevadel 
ning eelmisel sügisel kuuse ja 
männikultuure rajasid, neid 
üle vaatama, et tuvastada 
männikärsaka kahjustusi. Sa-
muti tasuks üle kontrollida 
eelmise aasta kevadel istuta-
tud kultuurid, kuna ka nen-
des on kahjustusi esinenud.
Männikärsakad koorivad väi-
keste puude tüvetl koort ning 
enamasti teevad seda laiguti. 
Suurema esinemise korral 
võivad nad koorida aga tüved 
tervenisti paljaks, mille taga-
järjel taimed hukkuvad. Nii 
võivad kärsakad metsakul-
tuuri täielikult hävitada. Väik-
sema asurkonna puhul või-
vad kahjustused puudel aja-
pikku kaduda ning vaiguga 

Männikärsaka tõrjumine on hädavajalik
saomanikel oma okaspuukul-
tuurid üle vaadata, et selgeks 
teha, kui suured kahjustused 
on. Ulatusliku kahjustuse 
korral on abi pritsimisest tai-
mekaitsevahenditega, kuid 
paraku see ei välista kahjus-
tuste jätkumist mõne aja 
möödumisel.“
Eesti Erametsaliit soovitab 
kahjustuste esinemise korral 
tegeleda kärsakatõrjega. Väik-
sematel aladel aitab ka kärs-
kakate mehaaniline korje 
metsaistutusaladelt. Suure-
mate alade puhul on ainuke 
tõhus viis pritsimine taime-
kaitsevahenditega
Lisainfot kärsakakahjustuste 
ära tundmiseks ning abi tõr-
jemeetmete valimiseks soovi-
tame küsida kohalikest met-
saühistutest ning metsakon-
sulentidelt.

Eesti Erametsaliit

Foto: erakogu

armistuda. Tihti on kahjusta-
tud puude kasv pärsitud
Vardi Erametsaseltsi juhatuse 
esimehe ja metsaomaniku 
Taavi Ehrpaisi sõnul ei ole ta 
nii hullu kärsakakahjustust 
varem kohanud, kui sel keva-
del. „ Kõige kurvem on see, et 
kärsaka kahjutusi ei esine 
mitte ainult värsketel kultuu-

ridel, vaid ka kaks kuni kolm 
aastat tagasi istutatud kultuu-
ridel, kus eelnevalt kärsaka-
kahjustusi esinenud pole. On 
lootust, et need langid, kuhu 
on istutatud avatud juureka-
vaga või pott-põld-taimed 
ehk suurema tüve läbimõõ-
duga taimed, jäävad ellu. 
Kindlasti soovitan kõigil met-

Puugihaiguste parim ravi on ennetus

dusvahendit, püüdes puugil 
kinni võtta hästi pea lähedalt. 
Kui endal puuki kätte saada ei 
õnnestu, siis peaks pöördu-
ma arsti poole.
Puugi väljaajamiseks ei tohi 
kasutada võid ega muid taoli-
si määrdeaineid. Need ei lase 
puugil hingata ning selle ase-
mel, et ennast hammustus-
kohast lahti lasta, tungib ta 
hoopis sügavamale.
Peale puugi eemaldamist de-
sinfitseerige hammustuskoht 
antiseptikuga. Kui hammus-
tuskoht veel järgmisel päeval 
punetab ja sügeleb, võib sel-
lele tupsutada teepuu või la-
vendli eeterlikku õli. Ham-
mustuskohale võib panna ka 
jahedat.
Kui pärast metsaskäiku mõne 
päeva või isegi kuni kuu jook-
sul tekib palavik või ilmnevad 
külmetushaigusele iseloomu-
likud tunnused, siis pöörduge 
kindlasti täiendavateks uu-
ringuteks arsti poole.
Kui puugi hammustuskohale 

tekib umbes 1-4 nädala pä-
rast paarisentimeetrise läbi-
mõõduga punane laik, võib 
tegemist olla puukborrelioo-
siga. Selle tuvastamiseks on 
võimalik osta apteegist kiir-
test või teha seda koos aptee-
ker-nõustajaga kohapeal.

Vaktsineerimiseks 
ei ole hilja
Puugid levitavad nii borre-
lioosi kui entsefaliiti. Borre-
lioosi vastu kahjuks vaktsiini 
ei ole, seda haigust ravitakse 
antibiootikumidega. Puu-
kentsefaliidi vastu on võima-
lik nii ennast kui lapsi vaktsi-
neerida. Vaktsineerimine 
koosneb kolmest süstist – 
kaks esimest tehakse 1-3kuu-
lise vahega ning kolmas kuni 
aasta hiljem. Juba pärast kah-
te süsti on organismil puu-
kentsefaliidi vastu immuun-
sus olemas, kuid see kestab 
ainult ühe hooaja. Kolmas 
süst pikendab immuunsust. 
Iga kolme aasta järel tuleb te-

ha korduv süst.
Eriti oluline on vaktsineeri-
mine laste jaoks, sest nemad 
on liikuvamad ja viibivad ti-
hedamini looduses. Vaktsi-
neerimisega tuleks küll alus-
tada juba aprilli alguses, kuid 
kiirvaktsineerimist ei ole hilja 
teha ka praegu.

Mõtle ka 
lemmikloomadele
Unustada ei tohiks oma lem-
mikloomi, sest borrelioosi 
võivad nakatuda ka koerad ja 
kassid. Neile on ravimitootjad 
välja töötanud hulgaliselt 
preparaate puukide vastu 
võitlemiseks. Apteegis on 
saadaval tilgalahused, mida 
manustatakse looma turjale 
ja puuke peletavad kaelarih-
mad. Enamik puugivastaseid 
preparaate toimib ka kirpude 
vastu ning nii on loomad 
kaitstud kahe välise parasiidi 
eest.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Reakuulutuste vastuvõtt 
Grossi Toidukaupade kauplu-
ses “Joogid”  iga päev  10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225093 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

Seisuga 9. juuni 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,30

Värske kartul kg 3,00 Eesti 5,00

Roheline sibul kg 4,00 5,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 5,00

Salat kg 3,00

Redis punt 1,00

Naeris kg 3,00

Salatikurk kg 2,00 2,50

K u r k ,  v ä i k e 

(Poola)

kg 1,80 Eesti 3,00

Tomat (Poola) kg 2,00 3,00

Tomat (Eesti) kg 4,50 5,00

Värske küüslauk tk 1,00 1,50

Aeduba kg 5,00

Värske hapukurk kg 5,00 6,00

Värske kapsas kg 1,50 1,80

Rabarber kg 2,00

Aprikoosid kg 4,00

Maasikad (Poola) kg 3,00 Eesti 8,00-

14,00

Kultuurmustikad kg 15,00

Murelid kg 6,50 8,00

Arbuus kg 2,00

Vaarikad 250 g karp 3,50

Aprikoosid kg 3,50

Virsikud kg 4,00

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:
* aia- ja metsalilled

*suvelilled aeda, rõdule, kalmistule
*hea valik püsikuid eriti soodsa hinnaga

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimed
*lilleamplid * tööstuskaup

*avatud maasika- ja köögiviljaletid
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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Elupõline roosikasvata-
ja Eugen Erendi jagas 
aiapidajatele nippe, kui-
das lillede kuninganna-
sid kohelda, et neid ei 
kimbutaks haigused 
ega kahjurid.

Ülle Kask

„Olen rohkem kui pool elu 
roosidega tegelenud,“ lausus 
möödunud talvel 80aastaseks 
saanud Eugen Erendi Mõdri-
ku iluaeda kogunenud aian-
dushuvilistele. „Olen katseta-
nud sadu sorte.“

Rooside väetamine 
ja muldamine
„Kevadel sulab roosipeenralt 
lumi ruttu ära. Et varakevadi-
ne päike liiga ei teeks, visake 
neile lund peale ja ärge katet 
väga vara maha võtke,” õpe-
tas Erendi.
Roose peab esimest korda 
väetama aprillis. Compo on 
Erendi sõnul laisa roosikasva-
taja väetis, mida võib kasuta-
da kevadest sügiseni. „Soovi-
tan osta roosimulda, teha 
ümber taime väike kraav, maa 
niisutada ja siis väetada ning 
lõpuks panna musta mulda 
peale.”
Teine väetamine peaks toi-
muma mais ja seda võiks teha 
Kristalliiniga. Kolmas kord tu-
leks suvel roose toita kartuli-
väetisega. Sügisel võiks kasu-
tada kaaliväetist.
Eugen Erendi jagas nõuan-
deid ka rooside talveks ette-
valmistamiseks. „Septembri 
lõpus peab roosid üles mul-
dama, enne alumised lehed 
ära lõikama. Siis võib teie 
roos õitseda veel detsembris-
ki.”
Sügisel roosidele sõnnikut 
panna ei tohi. „Ainult mulla-
ke. Metsast saab mõne kähara 
kuuseoksa. Pange see ümber 
varre ja siis mullake. Mulla 
parandamiseks soovitan ta-
keetest. Sügisel kaevake ära-
õitsenud lilled roosipeenras-
se. Talvekatteks ärge pange 
kunagi kuivi lehti, sest hiir tu-
leb sisse. Olen näinud ro-
niroose, mis on ära söödud 
nagu telefonipostid,” jagas 
roosikasvataja nõuandeid.

Haiguste ja 
kahjurite tõrjumine
Rooside haigustest kõneldes 
tõstis Erendi esile varrepõle-
tikku. „Poola roosidega tuli 
Eestisse see nuhtlus sisse. Al-
gul roniroosidel, nüüd ka 
põõsastel,” lausus ta. Haiguse 
vastu aitab pritsimine fungit-
siididega ja lõikamine. Varre-
põletiku vastu soovitas koge-
nud roosikasvataja kasutada 
ka valget lateksvärvi, mida 
panna 5liitrisesse nõusse 1 
supilusikatäis, segada ja prit-
sida.

Roosikasvataja õpetas lillede 
kuningannasid hooldama

Eugen Erendi demonstreerib laisa roosikasvataja väetist 
Compo. 

Foto: Ülle Kask

Eugen Erendil pajatas, et Brezh-
nevi ajal tegutses üle-eestiline 
roosiklubi, kus aretajad oma ko-
gemusi jagasid ja tollal üksteise 
ees saladusi polnud. „Nüüd on 
röövkapitalism ja kõik varjavad 
oma nippe.”
Vanahärra suhtles palju aastaid 
maailmakuulsa Saksa roosiareta-
ja Wilhelm Kordesega, kes talle 
uusimatest sortidest katalooge 
saatis. Teise maailmasõja ajal 
aga õpetas Kordes mõnda aega 
Rakveres naistele aiandust.
„Narva tänava lõpus oli vangla 
ja Kordes oli vabakäiguvang, 
kelle venelased peale Saksa ae-
ga 1944. aastal pokri pistsid,” 
jutustas Erendi. „Tollal aretas 
Kordes uue sordi ja pani sellele 

nimeks „Adolf Hitler”. Ilus 
oranžzh roos oli, aga sellest tuli 
suur skandaal ja roos keelati 
ära.” Erendi ei teadnud, mis nime 
roos endale hiljem sai.
1947.-48. aastal lubati sõjavan-
gidel Saksamaale naasta. Vil-
helm Kordes oli kodumaal areta-
nud kuulsa roosi „Kardinal”, mil-
lel oli paljunduskeeld peal. „Kui 
Kordes läks Soome oma koera 
paaritama, sattus ta Eestist läbi 
sõites ühte aiandisse, kus tema 
„Kardinalid” kasvasid,” jutustas 
Eugen Erendi. „Vanamees läks 
hästi turri ja küsis, kust need roo-
sid siia said, ja talle vastati, et 
taevast. Siis hakkas Kordes naer-
ma ja sõnas, et kui vanajumal 
saatis, las nad siis kasvavad.”

ADOLF HITLERI NIMELINE 
ROOS PÕHJUSTAS SKANDAALI

Tahmlaiksus on teine tõsisem 
tõbi, mis lillede kuninganna-
sid kimbutab. Südasuvel il-
muvad roosi lehtede mõle-
male poolele tumepruunid 
või mustad laigud, lehed kol-
letuvad ja varisevad maha.

„Eelmisel aastal hakkas see 
juba juulis pihta, muidu au-
gustis,” tõdes Erendi. Ta õpe-
tas, et selle seenhaiguse vastu 
aitab ainult preparaat Score.
„Kui kevadel ostate roosi ja tal 
on lehel justnagu väike lume-

räitsakas, on see jahukaste,” 
jätkas Erendi, selgitades, et 
selle haiguse vastu aitab fin-
gitsiid Topas. Tõlvrooste vas-
tu aga, mille tunneb ära lehe 
alla moodustunud kollakas-
oranzhide täpiliste laikude 
järgi, tuleks kasutada topel-
tannust Topasi ehk 5 liitri vee 
kohta 10 milliliitrit kemikaali.
Lehetäisid, kõikide aiapidaja-
te nuhtlust, soovitas Erendi 
tõrjuda külma veega. „Kastke 
hommikul külma veega. Le-
hetäi saab kopsupõletiku ja 
sureb ära.” Aitab ka, kui siti-
kad sõrmedega katki mulju-
da. Kui sellest abi pole, tuleb 
keemiat kasutada.

Roosisorte 
Eesti oludesse
Sel kevadel tabas roosikasva-
tajaid suur õnnetus. „Möödu-
nud aastal oli kogu aeg väga 
soe ja siis tuli järsku krõbe 
külm, mis pani lilledele põõ-
na.”
„Kevadel ärge kühvliga kaeva-
ma minge, kui tundub, et roos 
on surnud,” hoiatas Erendi. 
„Lõhute võrsed ära.” Võiks 
oodata jaanipäevani, sest 
roos võib kasvama hakata.
„Sort, mis peab kindlalt Eesti 
oludes vastu, on punane ro-
niroos „Flammentanz”, mis 
jäi tänavu talvel ellu,” kõneles 
Erendi. Maailma tuntuima 
roosiaretaja Wilhelm Kordese 
iludus „Flammentanz” kan-
natab kuni 24kraadist külma. 
„Tänavu jäid veel ellu tume-
lilla „Roziante” ja punane 
„Hansaland”, mis on täiesti 
lollikindel roos.”
Kuulajaskonda huvitas, milli-
sed lõhnavad roosid meie 
oludes kindlasti vastu pea-
vad. „Lõhnaroosid on kapriis-
sed, mida lõhnavam roos, se-
da nõudlikum see on,” sõnas 
roosikasvataja.

Valmis esimene terviklik 
kava Eesti mereala kaitseks
7. juunil tutvustati Keskkonnaministeeriumis äsja valminud 
Eesti merestrateegia meetmekava, millega pannakse paika 
tegevused mere hea keskkonnaseisundi tagamiseks.
„Mitte kunagi varem pole Eesti mereala nii süsteemselt hin-
natud ega selle kaitseks meetmeid planeeritud. Meie plaan 
mere kaitseks arvestab ka teiste Läänemere riikide tegevusi, 
sest ühe mere ääres elamine eeldab, et ühiseid probleeme 
lahendatakse ühiselt. Sarnaseid meetmeid rakendatakse 
seega kõikides Läänemere-äärsetes riikides,“ selgitas Kesk-
konnaministeeriumi mereosakonna juhataja Rene Reisner.
Meetmekava pakub lisaks juba kehtestatud arengukavadele 
ja rakenduskavadele välja 16 täiendavat meedet ning uurin-
guid, mis aitavad tulevikus välja pakkuda suunatud meet-
med konkreetsete kavas välja toodud probleemide lahenda-
miseks. „Lähiaastate kõige käegakatsutavamaks ootuseks 
on merevee kvaliteedi paranemine. Selleks vähendavad 
kõik riigid lämmastiku ja fosfori sattumist merre, mille tule-
musena peaks merevesi muutuma läbipaistvamaks,“ sõnas 
Reisner.
Läänemeri on ühine meri ligemale 85 miljonile inimesele, 
kes kõik kas otseselt või kaudselt mõjutavad Läänemere 
heaolu. Peamiste keskkonnaprobleemidena on kavas nime-
tatud merekeskkonna eutrofeerumist ja saastumist ohtlike 
ainetega, sealhulgas laevandusest tulenevat keskkon-
nareostuse riski. Nende riskitegurite ohjamiseks on välja 
pakutud meetmed, mis ohjaks inimtegevusest tingitud toit-
ainete ja ohtlike ainete koormust maismaal ning tõstaks 
keskkonnareostuse kiiret avastamis- ning tõrjevõimekust.
Kavas on tehtud ettepanek taotleda eutrofeerumise ja ohtli-
ke ainete valdkonnas Eestile erandit, sest tulenevalt loodus-
likest tingimustest, mis on seotud Läänemere piiratud vee-
vahetusega ülejäänud maailmamerega, ei ole võimalik Ees-
tile aastaks 2020 sihiks seatud keskkonnaseisundit saavuta-
da. Samuti ei ole suure tõenäosusega võimalik saavutada 
keskkonnalast sihti viigerhüljeste ajaloolise leviala taasta-
mise osas, mis on tingitud peamiselt kliimamuutuste taga-
järjel vähenenud jääkatte ulatusest.
Tänu siiani rakendatud meetmetele on suudetud tunduvalt 
vähendada teatud ohtlike ainete mõju, näiteks on parane-
nud merikotkaste olukord, kasvamas on hallhülge arvukus 
jne. Samuti on vähenenud eutrofeerumist põhjustavate 
toitainete koormus Läänemerele.
Kava maksumus on hinnanguliselt 11,2 miljonit eurot aas-
tatel 2016-2020 ning see peaks kinnitatama selle aasta lõ-
pus.

Pritsimiskadusid saab vähendada
Õige ajastuse, sobivate tehniliste lahenduste ja pritsi õigete 
seadistustega saab taimekahjustajate tõrjel pritsimiskadu-
sid vähendada vähemalt 40 protsenti, selgus Eesti Taime-
kasvatuse Instituudis Maaeluministeeriumi tellimusel läbi 
viidud uuringust. Säästvam pritsimine aitab vähendada tai-
mekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid tervise- ja 
keskkonnariske.
„Taimekaitsevahendid võivad pritsimisel kaotsi minna mit-
mel viisil ja põhjusel. Kõige olulisem on valida tõrjetöödeks 
õige aeg ja sobivad ilmastikuolud. Näiteks selgub uuringust, 
et kui õhu temperatuur on üle 25 kraadi ja suhteline niiskus 
alla 60 protsendi, siis pritsimisel väiksemad piisad haihtu-
vad ning tuule suurema kiiruse korral lendub üle 40 prot-
sendi piiskadest,“ ütles Maaeluministeeriumi taimetervise 
osakonna nõunik Evelin Hillep. „Kuid kadusid saab vähen-
dada ka õigeid tehnilisi lahendusi ja pritsi seadistusi kasuta-
des. Pritsimiskadude vähendamine aitaks oluliselt vähen-
dada ka taimekaitsevahendite kasutamisega kaasnevaid 
tervise- ja keskkonnariske.“
Uuringu teostaja, Eesti Taimekasvatuse Instituudi vanemin-
sener Jaanus Siimu sõnul on kõige tavalisem kadu taime-
kaitsevahendi triiv – piiskade sattumine taimekahjustaja 
asemel pritsimiseks mitte ette nähtud kohta. „Põllumees 
saab tuulest põhjustatud triivi vähendamiseks kasutada 
näiteks õhkkardinaga poomiga pritse, triivi vähendavaid 
pritsi otsakuid, pritsida madalama rõhuga ja suuremate 
piiskadega,“ ütles Jaanus Siim. 
Põllumajandusministri määrus taimekaitsevahendi kasuta-
mise ja hoiukoha täpsemate nõuete kohta sätestab, et tööla-
huse tugeva õhku hajumise vältimiseks on keelatud taime-
kaitsevahendit pritsida, kui õhutemperatuur on üle 25 kraa-
di. Samuti on keelatud taimekaitsevahendit pritsida, kui 
tuule kiirus on üle 4 meetri sekundis, välja arvatud juhul kui 
seda lubab taimekaitseseadme kasutusjuhend.

Kuulutaja
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KUHU MINNA

Eesti veoautokrossi meistri-
võistluste avaetapil, mis toi-
mus Tapal möödunud lau-
päeval, läänevirulased esikol-
mikusse kahjuks ei jõudnud.
Veoautode GAZ 51/52 finaalis 
nägi rohkearvuline publik ti-
hedat konkurentsi, dzhentel-
menlikku käitumist ja ka dra-
maatilist sõiduviga viimasel 
ringil. Asjasse oli segatud ka 
naine – nimelt võistleb selles 
klassis meestega võrdselt Võ-
rumaalt pärit Tuuli Pilv (pil-
dil).
Finaalis tuli esimeselt ringilt 
liidrina Ott Kevvai (Võru-
maa), kohe kannul tema elu-
kaaslane Tuuli Pilv ja siis Läti 
„igiliikur“ Bruno Leimanis. 
Teise ringi lõpus sai Kevvai 
hakkama dzhentelmenliku 
trikiga, ise vabandas ta selle 
küll muheledes sõiduveaks: 

võttis kurvis liiga suure kaare, 
lasi Tuuli mööda ja sättis siis 
end täpselt Leimanise ette.
Kuna Kevvai pidurdas osavalt 
järgnevaid, õnnestus Tuuli 
Pilvel sisse sõita korralik edu-
maa ja juba näis, et Eesti veo-
autokrossis sünnib tõeline 
ajalugu, kus etapivõidu tee-
nib naisterahvas. Paraku oli 
tehnikal teine plaan: Tuuli 
autol purunes käigukast ja 
masin jäi raja äärde.
Liidriks tõusnud Kevvai läks 
„jokkerisse“ ehk tavaringist 
pikemale rajalõigule alles vii-
masel ringil, aga paraku tegi 
ta selle viimases kurvis sõidu-
vea, paiskus valli ja kaotas 
palju aega. Nii võttis endalegi 
ootamatult etapivõidu veel 
üks lätlane Aldis Grantins. 
Kevvai järel oli kolmas Veiko 
Hirsnik Tartust.

GAZ 53l sai kindla võidu mõ-
ne aasta tagune Eesti meister 
Vaiko Samm (Võru), kes tuli 
rajale tagasi pärast mitut va-
heaastat. Teine oli Tajo Aasa-
roht (samuti Võru) ja kolmas 
Andres Allik (Viljandi).
Veobagidel oli hea võimalus 
esikoha eest võidelda kohali-
kul krossimehel Margus Eri-
nal, kes võitiski mõlemad 
poolfinaalid. Finaali teisel 
ringil toimus aga paraku väi-
ke avarii tema ja Võru krossi-
sõitja Mart Henningu vahel. 
Erin jäi piirdevalli kinni ja pi-
di katkestama, Henning sai 
aga edasi sõita ja lõpetas võit-
jana. Teine koht selles klassis 
Tanel Kihulasele (Võru) ja 
kolmas Andres Lohuvälile 
(Valga).

Aivar Ojaperv

Tapa autokrossil võõrustajatele 
poodiumikohti ei jagunud

Foto: Rainer Valtri

Toimub merekultuu-
riaasta rannaretk
11. juunil toimuva ran-
naretke sihtkohtadeks on 
rannakülad Vainupea, Eis-
ma, Rutja ja Karepa. Ran-
naretk avab uksed kohalike 
ettevõtmistesse ja kodu-
desse.
Merekultuuriaasta Ran-
naretk on kogu Eesti ranni-
kut ning saari hõlmav 
programm, mis jõuab igas-
se rannaalaga maakonda 
ning suurematele ja valiku-
liselt ka väiksematele saar-
tele.
Rannaretkel osalemine on 
võimalus kohtuda kohalike 
inimeste ning nende jaoks 
oluliste tegevustega. Saada 
vahetut kontakti elava me-
rekultuuri pärandiga ning 
tõsta fookusesse nende 
rolli ja tähtsuse meie kul-
tuuriloos. Igal külal ja piir-
konnal on oma rikkalik tra-
ditsioon, oskused ja mere-
ga seotud eluviis, mille 
tähtsustamine on merekul-
tuuriaasta üheks eesmär-
giks.
Igaüks võib isikliku päeva-
kava vastavalt välja hõiga-
tud ajakavale kokku panna 
– astuda sisse just nii mit-
messe kohta kui ise soovib. 
Rannaretkel osalemine on 
tasuta. Punktide vahel lii-
kumine toimub oma jõu-
dudega – auto, jalgratta või 
kondiauruga.
Kel aga transpordivõima-
lus puudub, siis liigub ka 
18kohaline rannaretke 
buss marsruudil Rakve-
re-Vainupea-Eisma-Rut-
ja-Karepa-Vainupea-Rak-
vere. Buss läbib kõik punk-
tid ja on registreerujatele 
tasuta.
Kohti saab broneerida 
meiliaadressil kadikarine@
gmail.com ning tööpäeviti 
telefonil 56252517.

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23.ni sissepääs tasuta!
10. juunil retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)
11. juunil loob mõnusa meeleolu DJ Alex-S
17 juunil toob teieni kuumad tantsulood DJ Marko Pille
18. juunil parimad hitid DJ Aivar Havi

Tapa linn tähistab 
tänavu 90. juubelit
Tapa linna sünnipäeva peetakse nii juunis kui augustis. 30. 
juunil tähistatakse Tapa linnale õiguste andmise päeva. 12.-
14. augustil peetakse kodulinnapäevi „Tapa linn 90“.
“Tänavused sünnipäeva pidustused tulevad erakordsemad 
kui kunagi varem, tegevusi jätkub kõigile, nii nooremale kui 
vanemale elanikkonnale. Oleme kaasanud töögruppidesse 
palju inimesi, et kava oleks kõigile huvitav ja mitmekesine” 
ütles Tapa vallavanem Alari Kirt.
30. juunil toimuvad linnaekskursioonid ja mitmesugused 
vastuvõtud, sh erivastuvõtt üle 90 aasta vanustele linnako-
danikele.
12.-14. augustil peetakse tantsupidusid ja toimuvad suured 
kontserdid. Kogu nädalavahetuse on avatud populaarsed 
kodukohvikud. Toimub mitmepäevane laat, Soome sõprus-
linnaga koos avatakse rahvusvaheline lapiteki näitus 
“Teineteisel külas”. Aset leiavad populaarsed spordivõist-
lused nagu jalgpalliturniir ja kanuuralli. Unustatud pole ka 
lemmikloomasõpru, 13. augustil toimub Tapa Vene kooli ta-
ga koertenäitus-võistlus “Tapa linna ilusam koer 2016”. 
Samuti toimub Tapa linn 90 pidustuste raames 14. augustil 
Tapa VI Vorstifestival ja Eesti VI Meistrivõistlused vorstigril-
limises.
Peaesinejateks on tänavu noorteõhtul 12. augustil ülesse as-
tuvad Eesti absoluutsed hip-hopi tähed Reket ja Arop aka 
Suur Papa, 13. augustil Karl Madis ja Karavan ning DJ Allan 
Roosileht, 14. augustil ansambel Kõrsikud ja Harri Salminen 
Soomest.
Tänavu tähistab Tapa linn oma sünnipäeva koos nelja teise 
linnaga programmina “Linnad 90”, mille raames on tehtud 
ühine reklaamklipp ja dokumentaalfilm. Samuti käiakse ük-
steisel külas esinemas ja tehakse koos palju muudki põne-
vat.
Juubelilinnad on Tapa, Põltsamaa, Tõrva, Türi ja Nõmme. 
Tapa linna rahva jaoks kujuneb selle projekti kulminatsio-
oniks viie linna ühiskontsert.
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13. - 15. juuni kell 19
Komöödia

(Alla 14-aastastele keelatud!)

PRANTSUSE PAAR

13. - 15. juuni kell 15:30
Seiklus

(Perefilm!)

SIPELGAPOISS 3

13. - 15. juuni kell 21
Komöödia

(Alla 12-aastastele mittesoovitatav!)

SAINT AMOUR

13. - 15. juuni kell 17:15
Draama

(Alla 12-aastastele keelatud!)

POLAARPOISS

VABA AEG

Märtsis Prantsusmaal esili-
nastunud komöödia jõuab 
13. juunil Rakvere kinno, et 
näidata publikule kahe talu-
niku põgenemist igapäevaru-
tiini eest ajal, kui kodufarmis 
vajavad hoolt 50 lüpsilehma.
Prantsuse kinolegend Gérard 
Depardieu mängib talupere-
mees Jeani, kelle eluunistu-
seks on võita oma tõupulliga 
esimene auhind üleriigilisel 
põllumajandusnäitusel. Te-
ma poeg Bruno peab koos 
isaga farmi, omab erakordselt 
kehva õnne naiste seas ja ki-
pub kodust välja saades alati 
veiniga pehmelt öeldes liial-
dama. Ka seekordsel näitusel 
väljub Bruno “veinimatk” 
näitusebokside vahel kont-
rolli alt ja et aeg korraks maha 
võtta, sõidavad isa-poega tak-
soga Pariisist välja. Kolmiku 
(fotol) kolmandaks liikmeks 
saab lokkispäine taksojuht 

Mike.
�anrilt võib filmi pidada ka 
teekonnafilmiks ehk road 
movie`ks, mille puhul veereb 
kord alguse saanud tegevus 
üsna ettearvamatult edasi, 
tuues tegelaste sisemusest 
esile sinna kogunenud väl-
jaelamata tunded ja mõtted. 
Teekonnal värskendab kol-
mik oma suhteid vastassugu-
poolega, kelle hulgas mängib 
peamist rolli salapärane hos-
telipidaja Venus (selles rollis 
võluv Céline Sallette).
Üks lahedamaid asju filmi 
puhul oli näha seda, kuidas 
teine keskkond ja muuhulgas 
bensiinijaamast saadud vei-
nipiirkondade brošüür muu-
tis üsna allasurutud meele-
laadiga Bruno hoopis enese-
kindlamaks ja rahulikumaks 
inimeseks, kel õnnestus end 
paremini tunda ja väljenda-
da.

Põnev oli vaadata, kuidas te-
gelased oma ebatäiuslikkuses 
üksteist aitasid ja täiendasid, 
tehes seda suuresti juhusli-
kult, muu tegevuse käigus.
Huvitav oli ka kaameratöö. 
Kaamera oli sageli tegelastele 
nägudele väga lähedal, nii et 
reaktsioonid olid väga hästi 
näha. Paaris kohas näidati 
küll reaktsioone, kuid mitte 
seda, milline vaatepilt reakt-
siooni esile kutsus. See lõi fil-
mi vaadates tegelastega oma-
laadse läheduse.
Kokkuvõttes mõjus film üsna 
värskendava nii-öelda sah-
makana, selles tehti nalja vä-
gagi eluliste teemade üle. 
“Saint Amour” on hea võima-
lus kaasaegse prantsuse kino-
ga tutvumiseks.

Tõnu Lilleorg

Talumeeste suur automatkTalumeeste suur automatk
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KAUPLUSES

UUS, SUUR VALIK rõivakangaid saabunud!
Müügil ka väga hea valik kardinakangaid ja mööbliriideid.

MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a

Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L

- 9.00-17.00

9.00-12.00

TELLI INTERNETIST
www.epood24.eu üle Eesti

või osta kohapealt epood24.eu laost

Niine tn 2, II korrus Rakvere

epood24.eu

19,99€

24,90€

19,99€

24,99€

19,99€

3,99€

24,99€

3,99€

Tigi Bed Head Catwalk
Fashionista Violeta
Duo
hõbesampoon

750ml+750ml

Tigi Bed Head
Dumb Blonde
Duo 2X750ml

Tigi Catwalk
Volume Collection
Duo Kit
750ml+750ml

Placent Activ komplekt
juuksevedelik,
sampoon,
palsam

Tigi Bed Head
Recharge
sügavpuhastav
750ml+750ml

Tigi Bed Head
Resurrection
Duo 2X750ml

Kallos Argan
Colour Shampoo
Cosmetic
1000ml

Batiste
Dry Shampoo
Original
200ml

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,85
2,95

1,98

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!
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