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TÄNUAVALDUS

Oleme väga tänulikud külalistele: ansambel Bar-
vinokile ja Tanja Lindpergile , Valeria Pidluznõile 
ning Ukraina akrobaatidele – te rikastasite meie 
festivali oma esinemistega.

Head asjad sünnivad koostöös. Täname kõiki, 
kes olid abiks meile, et üritus toimiks hästi!

Suur tänu kõikidele kollektiividele, juhendaja-
tele, kontsertmeistritele ja tugiisikutele!

Suur tänu fantastilisele päevajuhile Jakob Rosi-
nale!

Suur tänu  meeskonnaliikmele  ja vabatahtlike-
le!

Täname kõiki rahastajad: Eesti Puuetega Ini-
meste Koda, Kultuurikapital, Rakvere linn ja VI-
ROL.

Suur tänu Tamsalu Rahvamaja töötaja Kerli 
Rellile!

Maitsva tordi eest tänu Rohuaia kohvikule; 
Kohvik Kirsimarjale ja Rakvere teatri kohviku-
le toitlustuse eest; Villa Theresale  ja Rohuaia 
Apartmentsile majutuse eest.

Ägeda ja temperamentse tantsuõhtu eest – 
Aseri kapell ja Anatoli Zamahhov.

Tänusõnad transporditeenuse osutajale AK 
Renditeenused, Kaido Ambus.

Tänutundega
Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja
Juhatuse esimees ja festivali korraldaja

Helmi Urbalu

TERVITUS

Palju õnne, armas Rakvere!
Tähistame tänavu Rakvere linna 
linnaõiguste saamise 720. aastapäe-
va. 12. juunil 1302 andis Taani ku-
ningas Erik Menved VI Rakverele 
Lübecki linnaõigused. Vaenlase ee-
male hoidmiseks ehitatud linnuse-
müüride vahel oli turvaline elu, mis 
vaikselt nõlvadelt allapoole arene-
ma hakkas. Nii sai alguse ajalooline 
Pikk tänav, Vallikraavi ja teised. 
Rakverel, kui heal lapsel on ka mitu 
nime – Tarvanpää, Wesenbergh, 
Rakvere. Igal oma saamise lugu… 
Tarvanpea esmamainimisest kirja-
likes ürikutes saab 2026. aastal 800 
aastat. Peoaasta seegi! Metalltarvas 
valvab oma valvsa pilguga meid aas-
tast 2002, kummardades nii linna 
saabujatele kui külalisi teele saates. 
Väekas pull, kes sai väge täis linna 
sümboliks.

Linna ajalugu on huvitav ja eri 

ajastutel on olnud oma mured ja 
rõõmud. Linn on aga arenenud ja 
kasvanud. Tänu riiklikele ja Eu-
roopa struktuurfondide toetustele 
ja julgetele otsustele oleme teinud 
olulisi investeeringuid. Iga maksu-
maksja on jätnud siia oma pärandi.

Linna aukodaniku Edith-Kotka 
Nymani skulptuur, Pika tänava, Jaa-
ma ja Ilu puiestee rekonstrueerimi-
ne, põhikooliõpilastele tänapäevase 
töö- ja tehnoloogiakeskuse valmi-
mine, Euroopa Spordilinn 2022 tii-
tel ja palju muud on viimase aja kin-
gitused linnale, meile kõigile ja meie 
kõigi poolt.

Linn on inimeste jaoks ning jät-
kuvalt püüame parendada nii elu- 
kui ettevõtluskeskkonda. Minu 
siiras tänu kuulub kõigile, kes läbi 
aastate on andnud oma panuse linna 
arengusse, aitäh! 

Juubelinädal on käimas ja juube-
lihõngulised Rakvere linnapäevad 
pikitud väga erinevate sündmus-
tega. On nii eripalgelisi kontserte 
kui ajaloolisi ringkäike ja loenguid, 
spordisündmusi, tegevusi lastele, 
kodukohvikuid ja palju muud põne-
vat. Kindlasti leiab igaüks endale so-
biva ajaviite, kas kultuuri või spordi 
valdkonnast ning saab nautida ka 
lihtsalt laadamelu. Kodukohvikud ja 
tasuta kontserdid Vallimäel – olete 
kõikjale väga oodatud!

Olen rõõmus, et Rakveres elavad 
tegusad ja sõbralikud inimesed, meil 
on tublid ettevõtjad, hakkajad noo-
red ja eakad, kes on oma aktiivsete 
vabaajategevustega suureks eesku-
juks. Meil on eestvedajaid igas vald-
konnas ning haridust, kultuuri ja 
sporti hoitakse au sees. Aitäh kõigile 
koostööpartneritele erinevates sek-

torites! Eriti keerulistel ja rasketel 
aegadel on teie tugi linnale olnud 
tähtis.

Ajad on heitlikud ja mitte liht-
sad. Ühest kriisist teise liikudes on 
oluline teha tarku otsuseid ja olla 
üksteisele toeks. Lähme koos edasi, 
sest elu läheb edasi ja ka linna areng 
jätkub. Meie kõigi koostöös!

Soovin kõigile toredat pidustuste 
nautimist! Palju õnne Rakvere 720. 
aasta linnaõiguste saamise puhul!

Triin Varek
Rakvere 

linnapea

Vasakult Tamsalu rahvamaja töötaja Kerli Relli, Lääne-Vi-
rumaa Puuetega Inimeste Koja juhatuse esimees Helmi 
Urbalu, päevajuht Jakob Rosin ning meeskonnaliikmed 
Piret Lulla Ja Elle Pohlak. Foto: Maarja Metsla
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Rakveres valmis unikaalne  põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus 
 Sel nädalal avati Rakveres töö- 
ja tehnoloogiakeskus, kus hakka-
vad linna kõigi põhikoolide õpila-
sed omandama teadmisi ja osku-
si puidu- ja metallitöös, käsitöös 
ja kodunduses, samuti robooti-
kas.  

Katrin Uuspõld

Kunagise Rakvere gümnaasiumi tööõpe-
tuse maja asemel on nüüd uus ja uni-
kaalne hoonekompleks. Oma ruumipla-
neeringult on hoone kõrgete lagede ja 
avarate klassidega. Tänapäevase lahen-
dusega paistab silma kukeharjamattidega 
kaetud garaažiosa katus.

Ühes tehnoloogiakeskusega ehita-
ti välja ka Tuleviku ja Lembitu tänavat 
ühendav väike promenaad, mille kaudu 
saab nüüd läbi Rakvere gümnaasiumi 
sisehoovi uue töö- ja tehnoloogiakesku-
se eest jalutada – puudu pole ka istepin-
gid ja jalgrattahoidjad.

„Töö- ja tehnoloogiakeskuse hoone 
on osa rekreatiivseid tegevusi pakku-
vast lineaarsest linnaväljakust, mis oma 
suurte vitriinakendega avab hoonesise-
seid tegevusi möödujaile. Kuna hoone 
koosneb peamiselt töökodadest ja -klas-
sidest, kus seinapind on funktsionaalne 
ja enamasti aktiivses kasutuses, siis on 
viidud avad välisseinas minimaalseks ja 
loomulik päevavalgus langeb tööpin-
nale pigem kolmnurksetest katusea-
kendest. Sedasi tekib hoonele iseäralik 
katusemaastik, mis kroonib hoones toi-
muvat õppetegevust põneval ning vää-
rikal viisil,“ rääkis h oone arhitekt Joel 
Kopli.

Keskuses on vahendid nii metalli- kui 
ka puidutööks, õppeköök ja universaalne 
tööruum robootika- ja teooriatundideks. 

Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul 
oli töö- ja tehnoloogiakeskuse rajami-
se eesmärgiks tagada oma linna lastele 
kvaliteetne põhiharidus ja tänapäevased 
õpitingimused just kaasava hariduse põ-
himõtetest lähtuvalt.  

„Liiati on uued tööliigid ja materjalid 
tänapäeval seadnud töö- ja tehnoloogia-
õpetuse õpetamisele uued nõuded, eel-
dades ka mitmekülgsemalt varustatud 
õpetamis- ja tööruume,“ ütles linnapea 
Triin Varek oma kõnes. Ta avaldas loo-
tust, et hoone täitub tegevuste ja ini-
mestega ka koolitundide-välisel ajal, sest 
näiteks õppekööki on võimalus rentida 

mõneks väiksemaks isiklikuks koosole-
miseks või seminariks. 

Hoone ehitaja, Revin Grupp OÜ ju-
hataja Kristjan Madissoni sõnul oli põ-
hikoolide töö- ja tehnoloogiakeskuse 
rajamine ettevõttele huvitav väljakutse. 
„Allkirjastasime töövõtulepingu 2020. 
aasta detsembris, ent reaalselt õnnestus 
töödega alustada läinud aasta kevadel – 
üllatav lumerohkus ei võimaldanud liht-
salt teostada talvel vundamenditöid. Vii-
mane valmis siiski plaanipäraselt,” rääkis 
Madisson.

Ta märkis, et tööd hõlmasid samuti 
olemasoleva garaažiosa renoveerimist: 
lammutati vana garaaži seinad ja ehitati 
nende asemel uued.

Ühe keerukama osana tõi Revin Gru-
pi juhataja välja valgustite ja tehnoloogi-
liste seadmete tellimise, millele avaldasid 
mõju nii koroonaviirus kui ka Ukraina 
sõda, mistõttu puudus täpne info tarneg-
raafikute kohta. „Ent nagu öeldakse: üle-
tamatuid olukordi ei ole! Hangitud sead-
med on kõrgtehnoloogilised, selliseid 
tavalistes töökodades ei kohta,“ tähendas 
Kristjan Madisson, lisades, et uuel hoo-
nel on lisaks muule oma 12-k ilovatine 
päikesepaneelide park.

Ideaalne töö- ja 
õppimiskeskkond
Uue keskuse sisulise töö eest kannab 
hoolt töö- ja tehnoloogiaõpetaja Martin 
Kink, kes hoone projekteerimise ja raja-

mise käigus sai õpetaja seisukohalt kaasa 
rääkida.

Küsimusele, kas tegemist on töö- ja 
tehnoloogiaõpetaja unistuste töökohaga, 
vastas Martin Kink jaatavalt. „Magist-
ritöö raames mõtlesin siinse õppetöö 
toimimise välja. Siia on tulemas kaks 
uut õpetajat, kui rääkisin neile, kuidas 
siin on, siis nad ei suutnud ära imes-
tada, et kas tõesti saab ka niimoodi,“ 
rääkis Kink. Kokku on keskuses õpe-
tajaid seitse, igal neljal õppeklassil on 
oma peremees või perenaine õpetaja 
näol. 

Kink ütles, et võtmesõnadeks on mit-
mekesisus ja koostöö. „Siin saab teha 
puidu-, metalli-, plastitööd, CNC-teh-
noloogiat, savi- ja klaasitööd, töötada 
looduslike materjalide, kividega, keevi-
tada, sepistada, teha nahatööd, õmblus-
tööd,“ loeteles Kinik. „Kõik õpilased saa-
vad kõiki töid teha ning sealjuures vali-
da. Õppetöö ei ole soo-, vaid huvipõhi-
ne, õpilane valib endale igaks trimestriks 
valdkonna, kusjuures ühes õppegrupis 
saavad olla segamini kõigi Rakvere linna 
põhikoolide lapsed.“ 

Tulemusega rahul
Arhitekt Joel Kopli nentis hoones ring-
käiku tehes, et suures pildis on kõik 
väga hästi. „Arhitektuursed ideed, mis 
algusest peale olid, on siin olemas: kan-
dekonstruktsioonid on puidust, samuti 
hoone seest on puidust. Puitkonstrukt-

sioon ei ole praegu väga tavapärane la-
hendus, aga on selleks muutumas, sest 
on väiksema CO2 jalajäljega,“ rääkis 
Kopli.

Ta märkis, et pooleteistaastase pe-
rioodi jooksul on hinnad väga tõusnud 
ning selle arvelt on tulnud mõningaid 
detaile muuta. „Aga üldpilt on see, mis 
olema pidi,“ ütles Kopli.

Sisearhitekt Kristel Jakobson ütles, et 
töö mõttes oli tegemist lihtsa objektiga. 
„Ruum on olemas puidu ja katusesakkide 
näol, arhitektuurne keel annab nii palju 
sisearhitektuurile ette. Nii saigi integree-
ritud mööbel ja siseviimistlus konstrukt-
sioonist tulenevalt puidune. Kuna see 
on nö puu ja metalli maja, siis teise ma-
terjalina tõin sisse metallipinnad, kaks 
materjali jooksevad siin käsikäes,“ rääkis 
Kristel Jakobson.

„Siin on materjalide peegeldus – väl-
jast metalne, seest puidune. Kasutasime 
materjale, mida siin sees töötlema haka-
takse,“ lisas arhitekt Joel Kopli. 

Ehitise maksumus oli suurusjärgus 2 
miljonit eurot, mida kaasrahastati Eu-
roopa Regionaalarengu Fondist põhi-
koolivõrgu korrastamise meetmest ligi 
800 000 euroga. Ülejäänud osas rahastas 
ehitust Rakvere linn. Hoone arhitektuu-
riprojekti autor on Joel Kopli arhitekti-
büroost KUU arhitektid, sisekujunduse 
tegi Kristel Jakobson ja ehitas OÜ Revin 
Grupp.

Arvo Panilt võtab Kadrina 
keskkooli juhtimise üle 
Krõõt Nõmmela-Mehide
Kadrina keskkooli kaua-
aegne direktor Arvo Pani 
paneb õppeaasta lõpul 
ameti maha – ta on di-
rektorina juhtinud kooli 
22 aastat, lisaks eelnevad 
18 aastat andnud kehali-
se kasvatuse tunde. Talle 
mantlipärija leidmiseks 
korraldatud konkursile 
laekus kuus sooviavaldust, 
millest komisjon valis välja 
Krõõt Nõmmela-Mehide. 

„Meie hariduskogu on teinud väga põhjaliku töö koo-
li arenguks ning soovisime leida inimese, kes viiks need 
eesmärgid ellu,“ rääkis Kadrina vallavanem Kairit Pihlak. 
Ta viitas, et hariduskogu seisukoht on, et Kadrina kesk-
kool peab jätkama nii tugeva põhikooliosa kui gümnaa-
siumiosaga ning oleks tõsiseltvõetav alternatiiv teistele 
gümnaasiumitele. 

Pihlaku sõnul otsustas kümneliikmeline komisjon 
Krõõt Nõmmela-Mehide kasuks tema selge visiooni ja 
laia haridusvaldkonna taustapildi tõttu. „Ka isiksuse-
na jättis ta komisjonile särava mulje. Otsustavaks sai, et 
tema visioon kattus kõige enam meie kogukonna näge-
musega,“ kirjeldas Pihlak. 

Seni on Krõõt Nõmmela-Mehide õpetanud mitmes 
koolis ja juhendanud huviringe. Ta tunnistas, et on ras-
ke need ametid maha panna, kuid üks põhjus, mis teda 
motiveeris vastu võtma Kadrina koolijuhi tööd, on pü-
hendumine ühele koolile. „Praegu olen olnud killustatud 
mitme kooli vahel, nüüd saan keskenduda ühele koolile. 
Tundsin, et mul on anda rohkem, olen värskelt õppinud 
magistrantuuris kõige uuemat hariduskäsitlust ning läbi-
nud ka koolijuhtide programmi,“ rääkis Krõõt Nõmme-
la-Mehide. 

Ta on eesmärgiks seadnud hoida põhikooli osa kogu-
konna areneva koolina ja seista gümnaasiumiosa eest. 
„Kui vald tahab, et gümnaasium jääks, siis selle eest tuleb 
võidelda ja seda reformida, kuigi väga palju head on juba 
tehtud. Kui üldine suund on, et gümnaasiumid lähevad 
kinni, siis Kadrina puhul on eeliseid, et jääda. Oluline on 
CADi suund, mida kuskil mujal ei ole, programmeerimi-
ne, inseneeria,“ rõhutas Nõmmela-Mehide ja viitas, et 
Eestis on igal aastal puudu 2000 programmeerija õpikoh-
ta, et vastata vajadusele ning ta näeb Kadrinat koolina, 
kuhu tuldaks üle Eesti gümnaasiumiastmesse õppima. 

Krõõt Nõmmela-Mehidel on haridusteaduste ma-
gistrikraad ja bakalaureusekraad tekstiili erialal, samuti 
kunstide magistrikraad. Ta on töötanud õppejõuna Eesti 
Kunstiakadeemias ja Kõrgemas Kunstikoolis Pallas, ol-
nud kunstiõpetaja Athena Maja huvikoolis, juhendanud 
kunstiringe Rakvere Reaalgümnaasiumis, disainiringe 
Vinni-Pajusti Gümnaasiumis.

Katrin Uuspõld

Krõõt Nõmmela-Mehide Foto: 
Reti Kokk

Rakvere gümnaasiumi õuel on nüüd linna põhikoolide töö- ja tehnoloogiakeskus ning ühtlasi jalutus-
tee, mis ühendab Tuleviku ja Lembitu tänavat. Fotod: Katrin Uuspõld

Lindilõikamise asemel saagisid Rakvere linna-
pea Triin Varek ja volikogu esimees Mihkel Juh-
kami maja avatuks. Assisteerib ehitaja esindaja 
Mikk Jalak, tagaplaanil arhitekt Joel Kopli.
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Mitmes omavalitsuses on ma-
levaid korraldades mindud se-
da teed, et noortel ei tule mit-
te oma nimi kirja panna, vaid 
kandideerida: täita kandidee-
rimisavaldus, saata motivat-
sioonikiri ning mõnel juhul tul-
la ka vestlusele. Malevasse 
tulema motiveerivad raha ja 
suhtlus. Kõige enam tahetak-
se esimesse vahetusse – ko-
he peale kooliaastat.

Katrin Uuspõld

Veltsis elavad Kärt Liiva (16) ja 
Laura Käiväräinen (16) olid esime-
sed noored, kes jõudsid tänavu oma 
motivatsioonikirja Rakvere valla 
malevasse tulekuks ära saata. Neiud 
käisid malevas ka eelmisel aastal. 
Tõsi, siis soovitasid neil seda teha 
nende emad ning nad tulid algul 
isegi veidi vastu tahtmist ja eelarva-
mustega. Aga läks nii, et malevas oli 
äge, neiud mõtlesid isegi välja, kui-
das maleva pulma teha ning vedasid 
teisi tegevustega kaasa.

„Tahtsime ise raha teenida ja oli-
me avatud uutele sõprustele,“ rääkis 
Laura Käiväräinen põhjusest, miks 
ta otsustas esimest korda elus male-
vasse minna. „Mulle väga meeldis, 
et töögraafik oli paigas ning vaba 
aja tegevustest puudust ei olnud.“- 
„Hea seltskond oli,“ lisas Kärt Liiva. 
Mõlemad leidsid uusi sõpru, kellega 
suheldi ka pärast malevat. 

Kõige raskem oli neidude sõnul 
töö kuuma ilmaga ning eriti tikrite 
korjamine Uhtna kooli aiast. „Kõi-
ge rohkem meeldis puiduettevõttes 

puude ladumine,“ ütles Kärt. Lau-
ra lemmiktöö oli Uhtna laulukaare 
juures kivide vahelt umbrohtu välja 
urgitseda. 

Tipphetk oli nende jaoks maleva-
pulm ning väga meeldis, et saadi ise 
planeerida nädalavahetuseks tege-
vus: käidi Kohtla-Nõmme kaevan-
dusmuuseumis kaheksanda korruse 
aknast laskumas, ronimas ja öömat-
kal. 

Uuelt malevasuvelt ootavad neiud 
uusi sõpru ja head ilma.

Ööbimisega malev 
või päevane?
„Tänavu malevasse suurt tungi ei 
olnud,” ütles Rakvere vallas maleva 
toimumist korraldav Piret Laidroo. 
„Eelmisel aastal oli samamoodi. Va-
hetusse, mis oli peale jaanipäeva, oli 
tahtjaid rohkem kui kohti, kuid au-
gustivahtusse oli soovijaid vähem.”

Mõlemad malevavahetused on 
augustis ja sinna saab veel regist-
reerida. Laidroo selgitas vähest huvi 
toimumise ajaga – august tundub 
suvevaheajal olevale noorele liiga 
kauge aeg ning nad ei tea täpselt, 
mida siis teevad. 

„Tung on olnud suur ka päevas-
tesse malevatesse, kus mõni tund te-
hakse tööd, süüakse, siis on töötuba 
ja koju minek. Meie aga leidsime, et 
ööpäevane malev oleks parem, seal 
on sotsiaalset poolt rohkem, noo-
red sõbrunevad, tulemus on parem,” 
rääkis Piret Laidroo.

Malevavahetus on nädal aega 
ning viieteistkümne noore kohta on 
kolm rühmajuhti. „Noored ei oska 
ise tööd teha, täiskasvanu näitab 
eeskuju. Tööandjate põhimure ma-

levate puhul on, et nad ei jõua olla 
lastekarjas, õpetada distsipliini, vaid 
nad ootavad töötajaid. Rühmajuht 
on aga see, kes hoiab distsipliini ja 
juhendab,” selgitas Piret Laidroo. 

Kui eelmisel aastal oli tööandjate 
leidmine lihtne, siis tänavu osutus 
see keeruliseks. „Vabad kohad on 
hõivanud ukrainlased, tööandjad on 
väsinud. Nii annab ühele rühmale 
ainult Rakvere vald heakorratöid. 
Teisele rühmale oleme tööandja 
leidnud ja otsime veel,” rääkis Piret 
Laidroo. 

Augusti esimesel nädalal toimuv 
malevavahetus on Vaekülas, ööbi-
takse külakeskuses, teine vahetus 
on nädal hiljem Uhtnas, majutus on 
kooli kõrvalhoones. Rakvere valla 

Malevasse pääsemine sarnaneb üha enam tööle kandideerimisega

malevasse on oodatud noored vanu-
ses 13-17, kelle elukohaks on Rak-
vere vald.

Motivatsioonikirjadest selgus, 
et noori innustavad kaks asja: raha 
ning suhtlus. Rühmajuhid, kes 
noortega vestlevad, annavad muu-
hulgas ka loomingulisi ülesandeid, 
näiteks on vaja puude nimed ja pil-
did kokku panna. „On juhtunud, et 
tööandja ütleb, et mine võta kaseok-
sad, aga noor ei teagi, milline kask 
on – paljud tänapäeva noored ei ole 
loodusega sinapeal,” tõi Laidroo näi-
teks. „Kui rühmajuhendaja näeb, et 
noor on valmis osalema, isegi kui ta 
vestlusel õigeid vastuseid ei tea, siis 
saab ta seda kõike malevas teada.”

Tööaeg on neli tundi päevas ning 

tasu on miinimumtunnitasu. Pea-
le lõunasööki toimuvad malevas 
tööeluks ettevalmistavad õpitoad ja 
õhtul noorsootöö- ja malevategevu-
sed. Nädalavahetusel tööd ei tehta, 
plaanis on meelelahutus.

„Niisama olla tahtjad“ 
malevasse ei pääse
Rakvere avatud noortekeskuse 
(RANK) korraldatavasse malevas-
se kandideeris ühe nädala jooksul 
13-17-aastasi Rakvere linna noori 
täpselt sada – kohti oli aga 80. 

„Eelmistel aastatel on olnud põ-
himõte, kes registreerimisel ees, see 
mees. Tänavu aga küsiti noorte mo-
tivatsiooni, tuli põhjendada, miks 
nad soovivad malevas osaleda ja 
milliseid töid teha, kuidas vaba aega 
veeta,” selgitas RANK-i projekti-
juht-noorsootöötaja Angela Tikoft.

Oli noori, kes kirjutas malevasse 
tuleku põhjenduseks, et „tahaks nii-
sama olla”, „tahaks telefonis olla”. 
„Sellistel juhtudel andsime tagasi-
sidet, et noor ei osutunud valituks, 
sest see ei ole motivatsioon, millega 
raha teenida,” rääkis Tikoft. 

Kandideeris nii noorsootöötajate-
le tuttavaid kui uusi noori, kes iga-
päevaselt avatud noortekeskuses ei 
käi. „Noore jaoks on oluline, et saaks 
sõpradega aega veeta, paljud kan-
dideerisid sõpradega koos. Noored 
tõid välja, et on varem käinud siin 
malevas ja soovivad sel suvel uues-
ti, et tahavad kodulinnas tööl käia, 
mitte kuskil kaugemal või on kuul-
dud õdedelt-vendadelt-sõpradelt 
maleva kohta head. Lastevanemate 
motivatsioon on sama oluline, et ta 
laps saaks töökogemuse ja veedaks 

kasulikult vaba aega,” rääkis Tikoft.
Rakveres tehakse heakorratöid 

linna allasutuste juures: raamatu-
kogus, spordikeskuses, Vallimäel, 
kultuurikeskuses, noortekeskuses, 
ametikoolis, linnametsas rohitakse 
noorte istikute ümbert ja puhasta-
takse teeradasid. 

Tööaeg malevas on neli tundi 
päevas, millele järgneb lõunasöök 
ja ühistegevused ning nõnda seitse 
tööpäeva. Malevlase brutotöötasu 
on 3.86€ tunnis. Esimene Rakvere 
maleva vahetus on 14.-22. juuni, tei-
ne vahetus 6.-14. juuli, mõlemas va-
hetuses on 35 noort, lisaks kümme 
noort, kes juba Rakvere linnapäeva-
de korraldamisel abistavad.

„Tänavu oleme lülitanud maleva 
vaba aja programmi ka ettevõtlust 
ja tööelu puudutavat infot. Järg-
misel aastal plaanime malevasse 
kandideerimist veelgi sarnasemaks 
muuta tööle kandideerimisega: esi-
tada tuleb CV ja motivatsioonikiri, 
hiljem toimub vestlus,” rääkis An-
gela Tikoft ja lisas, et kavas on ka 
koolitused CV ja motivatsioonikirja 
koostamise kohta.

Tapa vallas on tänavu suvel, nii 
nagu varasemaltki, kolm maleva-
vahetust: kaks Tapa linnas ja üks 
Tamsalus, kokku 70 noorele. Tapa 
valla noorsootööspetsialist Regiina 
Kaima rääkis, et malevasse pääseb 
neil registreerimise järjekorras – 
kohad täitusid paari päevaga.  Ena-
masti tehakse heakorratöid valla 
allasutuste juures. „Noori motivee-
rib teenistus ja huvitegevus, sest 
pärast tööd on näiteks väljasõite, 
karjäärinõustamist,“ ütles Regiina 
Kaima.

Üheks malevatööks oli Rakvere linnas ka aia värvimine. Foto: Rakvere Avatud Noortekes-
kus
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Rakvere haiglas päästeti 
„sünnitanud“ robot Victoria
Rakvere haigla sünnitus- ja 
günekoloogiaosakonna mees-
kond läbis värskelt simulat-
siooniõppuse, mille käigus tuli 
kõrgtehnoloogilisele simulaa-
tor Victoriale anda abi sünni-
tusjärgsel verejooksul. Ana-
loogseid õppusi teeb Lää-
ne-Tallinna keskhaigla Pelgu-
linna simulatsioonikeskus 
haiglates üle Eesti, et perso-
nal saaks lihvida nii meeskon-
natööd kui täiendada medit-
siinilisi teadmisi ja oskusi.

Katrin Uuspõld

Victoria on ainuke sünnitusabi si-
mulaator Eestis, kelle peal haigla-
meeskonnad saavad harjutada väga 
erinevate sünnituse käigus ette tu-
levate olukordade lahendamist. Si-
mulaator kuulub alates 2016. aastast 
Lääne-Tallinna keskhaigla Pelgulin-
na simulatsioonikeskusele, kus on 
spetsiaalne koolitusmeeskond, kes 
Victoriat programmeerib, kohapeal 
koolitusi korraldab, aga ka kaks korda 
kuus mõnes haiglas õppusi teeb, muu-
hulgas on Victoria viimase nelja aasta 
jooksul jõudnud ka regulaarselt Tartu 
ülikooli kliinikumi operatsioonilauale. 
Rakvere haiglas oli naise elusuuruses 
realistlik robot teist korda, seekord oli 
teemaks sünnitusjärgne verejooks. 

„Victorial on pulss, südametege-
vus, hingamine, ta teeb hääli, oigab, 
koriseb, jookseb tupest verd, tal-
le saab panna kanüüli, manustada 
rohtu, ta saab „sünnitada“, kui pa-
rameetrid nõuavad, saab „elustada“ 
– seda kõike juhitakse puldilt, aga 
robot reageerib,“ selgitas Rakvere 
haigla sünnitus- ja günekoloogia-
osakonna juhataja dr Katrin Truu-
põld.  „Õppus oli nii realistlik, et 
robotile oli isegi loodud haiguslugu 
digitaalsesse terviseinfosüsteemi, et 

oleks võimalik tellida verd vereüle-
kandeks ja laborist analüüse.“ 

Rakvere haigla õppusel osales 
kaks meeskonda, mida juhtisid nais-
tearstid dr Truupõld ja dr Ugolkova, 
ämmaemandad, hooldaja, narkoo-
siarst-anestesioloog, anestesioloo-
gia õde. Lahendada oli vaja neli 
tööülesannet ehk neljal juhul leida 
sünnitusjärgse verejooksu põhjus, 
see peatada ning patsiendi seisund 
stabiliseerida. „Kui üks meeskond 
päästis „patsienti“, siis teine mees-
kond vaatas videoülekannet ning 
arutas toiminguid ja efektiivsust. 
Kui „patsient“ oli päästetud, vaada-
ti veelkord videod läbi ja analüüsiti 
koos. See on õppuse kõige tähtsam 
osa,“ kommenteeris dr Truupõld. 

Doktor selgitas, et sünnitusjärgsel 
verejooksul võib olla mitmeid põh-

juseid: platsentatükk jääb emakasse, 
emakas ei tõmbu kokku või läheb 
pärast platsenta väljutamist pahu-
pidi, suured rebendid. „Kui õppusel 
keegi eksib, siis on see lubatud, selle 
eest ei kritiseerita, vaid arutatakse, 
õpetatakse õiged võtted. Ka päris 
patsientidega juhtub selliseid asju ja 
seepärast on oluline, et kõik tegevu-
sed oleks selleks puhuks meeskon-
nana läbi harjutatud, et rohud oleks 
meeles, et ei tekiks viivitusi, et iga 
liigutus oleks meeles, et kõik saaks 
aru oma ülesandest. Saime kontrol-
lida enda efektiivsust meeskonnana, 
kuidas on meeles algoritmid, kuidas 
teatud toiminguid õiges järjekorras 
teha,“ rääkis dr Katrin Truupõld. 

Rakvere haigla meeskond sai koo-
litajalt kõrge hinnangu oma tegutse-
misele õppuse käigus. Dr Truupõld 

selgitas, et päriselus tuleb sünnitus-
järgset verejooksu üha sagedamini 
ette. „Üks põhjus võib olla ka pare-
mas diagnoosimises, pööratakse roh-
kem tähelepanu, sest kaotatud vere 
hulka on kerge alahinnata, kuna seda 
on mõnikord väga raske mõõta, sest 
osa verd on imbunud aluslinadesse. 
Me kaalume linu, et saada võimali-
kult täpsed andmed,“ rääkis dr Truu-
põld. 

Statistikasse lähevad sünnitus-
järgse tõsise verekaotusena juhtu-
mid, kus verd on kaotatud alates 
ühest liitrist, seda juhtub Rakvere 
haiglas dr Truupõllu sõnul aasta 
jooksul keskmiselt 1-3 protsendil 
kõigist sünnitajatest. Üksikud sün-
nitusjärgse verejooksuga patsienti-
dest vajavad ka intensiivraviosakon-
nas jälgimist ja ravi.

Rakvere haigla sünnitustoas askeldab kõrgtehnoloogilise simulaator Victoria ümber terve meeskond. Foto: Liina Süvari
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Rakke sai rahva häältega madalseiklusrada
Rakke on värskelt saanud madal-
seikluspargi, mille lapsed on võtnud 
usinasti kasutusse. Ettevõtmist ve-
das eest Rakke kooli huvijuht Helen 
Potman, kes kirjutas projekti, mis 
sai Väike-Maarja valla 2022. aas-
ta kaasava eelarve rahvahääletusel 
enim hääli - 231.

„Sai palju eeltööd tehtud, inimes-
tele mõista antud, et see, et kaasava 
eelarve abil meile madalseiklusrada 
tuleks, on meie endi teha – tuleb 
hääletada. Nii raamatukogus, laste-
aedades kui koolis innustati hääleta-
ma,“ rääkis Helen Potman. 

Algselt oli mõte teha madalseik-
lusrada kooli taha puude vahele. 
„Kui seiklusraja projekteerija kohale 
tuli, selgus, et need puud ei sobinud 
selleks ettevõtmiseks,“ rääkis Helen 

Potman. Küll sobis vana internaadi 
taga olev plats, mida on tulevikus 
plaan muuta kogukonnaalaks – selle 
ääres kasvavad männid passisid ma-
dalseiklusraja tarvis kenasti. 

Madalseiklusraja kõrval on korv-
palliplats ja kelgumägi, lähedal kool 
ja lasteaed. „Üks mõte oli ka see, et 
rada saab kasutada õuesõppe tun-
dides. Omale õige raja leidmine on 
enda proovilepanek, arendab prob-
leemide lahendamise oskust, loo-
gikat, keskendumist,“ rääkis Helen 
Potman.

Lapsed on tema sõnul raja väga 
hästi vastu võtnud, kuulda on ol-
nud ka tagasisidet, et rada võiks 
olla veelgi pikem. Praegu on kaks 
trosslaskumist ning rada ise on rin-
gikujuline. Tulevikus on võimalik 

rada pikendada ja elemente lisada. 
„Rakke kool on ettevõtlik kool ning 
näiteks kohvikupäevaga saab selleks 
raha koguda,“ oli Potman optimist-
lik.

Rakke madalseikluspark läks 
maksma 15 000 eurot.

Seiklusrada on valminud ka Väi-
ke-Maarja gümnaasiumi algkooli-
maja õuealal. Raja projekteerimine 
ja ehitamine maksis 6000 eurot, mil-
lest 5000 eurot on riigikogu liikme 
Indrek Saare poolt madalseiklusraja 
ehitamiseks suunatud riigieelarveli-
ne toetus ja 1000 eurot heategevusli-
kul jõululaadal kogutud summa.

Mõlemad seiklusrajad projektee-
ris ja ehitas Falador OÜ.

Katrin Uuspõld

Rakke sai kaasava eelarve rahvahääletusel endale vahva madalseiklusraja. Foto: Kristel Kitsing
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VÕTAME TÖÖLE:

OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).
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Kasuks tuleb eelnev töökogemus ja hea tehniline taiplikkus

personal@egesten.ee

S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 29.06 ja 02.08
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 09.06 ja 14.06
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 17.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tulisilm OÜ
võtab tööle Rakveres

Töökirjeldus:
* Bussijuht nii liinitöödel, kui ka tellimusvedudel

Ootused kandidaadile:
* Vajalik ametikoolituse olemasolu
* Vajalik vähemalt 2 aastane töökogemus bussijuhina või
kaugsõidu autojuhina ning läbitud reisijateveo
täiendkoolitus
* Oled tuttav bussi tehnikaga, probleemi lahendamiseks ei
karda kätt õliseks teha

Ettevõte pakub:
* Korralikku töövahendit ja konkurentsivõimelist palka

Asukoht: Rakvere
CV saata: kalev@tulisilm.eu
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VÕTAME TÖÖLE
 ÜLDEHITUSTÖÖDELE 

OSKUSTEGA 
EHITUSTÖÖLISI,  
HOOAJALISELT 

ABITÖÖLISE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

PAKUN TÖÖD

• Pottsepp otsib suveks abilist. Sobib 
kutsekooli lõpetavale noormehele. Tel 
5552 8487

• Palun nooremat veterani keldri ehi-
tusele appi. Tel 5689 3372

• Vaja müüjat pensionäri juures. Tel 
524 6055

• Vajatakse marjade müüjat Rakvere 
turule, vanus pole oluline. Tel 5551 
6539 

• Eisma Külalistemaja võtab tööle pe-
renaise-abi. Töö vahetustega, majutus 
kohapeal. Tööle asumine koheselt. Tel 
501 2455

• Pakun tööd üksikule kenale nai-
sele Rakveres laserravi tegijana, 
väljaõpe, majutuse võimalus. Tel 
554 6490, kiire!

• Katela saekaater otsib ketassae
operaatorit. Tööaeg E-R. CV saata 
katelapuit@gmail.com või helista-
da tel +372 504 8960

• Otsin rohuniitjat rootur traktoriga, 
hiljem kündjat. Tel 6589 3372

• Otsin trimmerdajat, kes aitab ma-
janduslikel töödel, leping suve lõpuni. 
Tel 6589 3372

• Rumner Grupp OÜ pakub tööd ül-
dehitajatele. Tel 514 4940

• Seoses ehitustööde mahtude suu-
renemisega võtab OÜ NOWAP tööle 
ehitustöölisi. Tel 551 5789

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd 
kokale. Tel 5302 7604

• Ootame oma meeskonnaga liituma 
puhastusteenindajat. Puhastusteenin-
daja ülesandeks on teostada hooldus-
koristust erinevatel objektidel (korterid, 
kontorid, trepikojad, tootmistsehhid 
jne). Tööaeg E-R, 5-6 h päevas kell 11-
17. ~ 120 h kuus. Võimalik ka suurem 
koormus. Omalt poolt pakume: sõbra-
likku ja toetavat meeskonda. Võimalusi 
mitmekülgseks arenguks. Omatöötaja 
soodustusi ja häid sportimisvõimalusi.. 
Töötasu alates 4 €/h. Tel 5667 7273, 
haldus@mlcp.ee

• Pakkuda tööd külaliskorterite tee-
nindajale! Teenindaja ülesanneteks 
on voodipesude komplekteerimine 
ja korterite koristamine vastavalt 
broneeringutele; abitööd. Vajadusel 
külaliste korteritesse juhatamine. 
Tööauto. Vajalik B-kategooria juhiluba. 
Sobib kõigile, kes armastavad puhtust, 
huvitavat ja vahelduvat töökeskkonda. 
Töö sobib ka aktiivsetele õpilastele. 
Tööd pakkuda aasta läbi. Tööpäev 
algab kell 11:00. Tööaeg keskmiselt 2-4 
tundi päevas (sh. nv). Töötasu (bruto) 
400-700 €. http://www.apartments24.
ee. Tel 5667 7273

• Otsime oma meeskonda mööblitis-
lerit - eritellimusmööbli valmistamine 
tööjooniste järgi algusest lõpuni koos 
paigaldusega. Kandidaadilt ootame: 
iseseisva töö oskus, jooniste lugemise 
oskus, varasem töökogemus tislerina, 
kohusetundlikkus, täpsus ja hoolsus, 
ausus ja töötahe, suudad oskuslikult 
oma tööülesandeid planeerida. Ette-
võte pakub: täiskohaga töökohta, huvi-
tavat ja mitmekesist tööd, kohapealset 
täiendavat väljaõpet, sõbralikku ja 
toetavat meeskonda, tulemusest sõl-
tuvat palka. Porsa EST, riho@porsa.ee

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192 
0899

• Pakun tööd CE-kategooria veoki-
juhile. Riigi-sisene töö, osalise tööaja 
võimalus. Tel 516 5212

• Otsime enda meeskonda C-ka-
tegooria autojuht-operaatorit
survepesuautole. Tel 5194 4298

• Pakkuda tööd frontaallaaduri juhi-
l e. Tel5646 6749 

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees otsib tööd. Omab 
kogemusi, töövahendeid ja autot. 
Tel 5358 1431

www.kuulutaja.ee
LOE
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

10.06 - 16.06

4.98
5.98

2.78
3.18

3.28
3.88

1.74
1.98

2.64 €/kg

1.88
1.98

18.80 €/kg A+ A

A+ A

Liivimaa veisesink
(suitsutatud) 100 g
Nõo

Kanaburgeri pihvid
660 g
Tallegg

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

Sealihasteik kondiga
1 kg

Hakklihasegu Oma
(pakendatud)
1 kg

Teevorst
1 kg

Grillvorst karulauguga
1 kg

2.48
3.14

0.44
0.68

4.19 €/l

1.04
1.28

5.78 €/kg

1.18
1.48

1.57 €/kg

PAKKUMISED 10. - 16. juuni

HEA HIND 10. - 16. juuni

1.24
2.18

4.13 €/kg

Keefiri külmsupp Farmi
750 g
2 sorti

2.08
5.78 €/kg 1.88

10.74 €/kg

Jäätis Smuutike
(mustika-vaarika)
60 ml / 55 g
Balbiino

Šokolaadipallid Suffeli Puffi
180 g
Fazer

Pralineekomm India pähkliga
175 g
Kalev

2.58
14.74 €/kg

Sinihallitusjuust Bavaria
175 g
Estover

A+ A

A+ A14.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

2.68
3.18

Kodu grillvorstid
600 g
Maks & Moorits

2.28
3.08 €/kg

Dušigeel Men Expert
300 ml / 3 sorti

3.08
10.27 €/l

2.14
2.68

11.89 €/kg

0.48
0.68

8.73 €/kg

2.68
3.38

7.44 €/kg
4.48

5.68

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

Miniribi punases marinaadis
Isukas
~1,5 kg
Rannarootsi

Kartulipallid Golden River
(külmutatud)
1 kg

Lepasuitsu sulajuust
180 g
E-piim

Koonusjäätis Idüll
105 ml / al 64 g
2 sorti
Unilever

14.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g
2 sorti
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

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

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Hambapasta Sensodyne
Herbal Fresh
75 ml

Aknapuhastusvahend
Ajax
500 ml / 2 sorti

Brändi Magistr Divin
De Lux XO.
40 0,5 l%
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Hambapasta Jordan
75 ml
2 sorti

Deodorant Fa MEN
Chedarwood
al 50 ml
2 sorti

Niisked salvrätikud Pampers
Baby Fresh Clean
80 tk

Hambahari Jordan
Expert White Soft
1 tk

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Laste püksmähkmed Pampers CP
al 19 tk
4 suurust

Hügieeniside Libresse Duopakk
Invisible Ultra Thin Normal
20 tk

Puidust süütekuubikud
(ökoloogilised, pressitud)
24 tk

GT Vein La Conda
al 13%, 0,75 l
3 sorti
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Veinijook Dreamer Tetra Sweet
al 10%, 1 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Veinijook Dreamer Tetra Sweet
al 10%, 1 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Veinijook Dreamer Tetra Sweet
al 10%, 1 l
3 sorti
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Toffee Caramel
35%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Gin Tanqueray
43,1%, 0,70 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Viski Scottish Leader
Blended Scotch
40%, 0,5 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Viin Finlandia
40%, 0,50 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist.

Viin Stolichnaya Premium Vodka
40%, 0,50 l
Tähelepanu!

Tegemist on

alkoholiga.

Alkohol võib

kahjustada

Teie tervist. 1.88
2.98

3.58
4.98

Hambahari Elmex
Ultra Soft
1 tk

Hambapasta Elmex
Sensitive
75 ml

Vedelseep Mayeri
500 ml
2 sorti

1.18
al 1.58

2.36 €/l

3.88
4.98

51.73 €/l

2.24
2.88

al 14.93 €/l

al 1.08
1.98

al 14.40 €/l

3.18
3.98

42.40 €/l

1.98
al 3.18

al 7.92 €/l

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

Šampoon ja palsam Garnier
Goodbye damage
al 200 ml
2 sorti

0.98
1.48

13.07 €/l

1.88
2.54

0.09 €/tk

1.28
1.68

0.06 €/tk

Pesukaitse Carefree
Flexicomfort
20 tk

8.98
17.88

0.26 €/tk

1.58
2.28

3.16 €/l

8.68
11.28

0.39 €/tk

3.98
5.78

7.96 €/l

2.88
3.68

0.96 €/tk

7.58
11.98

0.38 €/tk

4.48
6.88

3.58
5.48

5.98
7.98

al 0.23 €/tk

12.98
14.98

0.25 €/tk

6.98
8.98

1.98
2.48

0.02 €/tk

3.28
3.98

0.33 €/tk

2.08
2.18

0.52 €/rull

0.64
0.98

0.03 €/tk

Kondoomid Durex
Naturals Thin
3 tk

Geelkapslid Ariel Black
(20 x 21,3 g) 426 g
20 pesukorda

Geelkapslid Persil
(22 x 25 g) 550 g
22 pesukorda
2 sorti

Geelkapslid Persil
(22 x 25 g) 550 g
22 pesukorda
2 sorti

Plekieemaldaja Vanish
500 ml
2 sorti

Nõudepesumasina kapslid
Finish Quantum
35 tbl

Nõudepesumasina kapslid
Finish Quantum
35 tbl

Nõudepesumasina kapslid
Finish Quantum
35 tbl

Varumopp Vileda
Active Max
1 tk

Laste püksmähkmed Huggies
(9-14 kg)
52 tk /
2suurust

Laste püksmähkmed Huggies
(9-14 kg)
52 tk /
2suurust

Laste püksmähkmed Huggies
(9-14 kg)
52 tk /
2 suurust

Lutipudel NUK
150 ml / (0-6 kuud)
1 tk

Tualettpaber Regina
Camomilla
3-kordne / 4-rulli

Patarei Panasonic
(6+4 tk)
2 sorti

Suupiste Dreamies kassidele
60 g
4 sorti

0.98
1.28

16.33 €/kg

0.44
0.58

5.18 €/kg

Kiisueine Felix
85 g
erinevad28.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Juukselakk Minuet
Salon Professional
al 75 ml / 2 sorti

1.48
2.48

5.58 €/l

2.64
4.38

6.60 €/l
400 ml400 ml 400 ml265 ml

Lutipudel NUK
250 ml / (6-18 kuud)
erinevad

Lutipudel NUK
250 ml / (6-18 kuud)
erinevad

Lutipudel NUK
250 ml / (6-18 kuud)
erinevad

Karastusjook
0,5 l / 6 sorti

0.74
al 0.84

1.48 €/l

Kõrvitsaseemned YES
(röstitud ja soolatud)
150 g

Maapähklid kattega
(röstitud) 200 g
2 sorti

+ 0.10

0.98
1.38

4.90 €/kg

1.44
1.98

9.60 €/kg
+ 0.10

Geelkapslid Persil
(22 x 25 g) 550 g
22 pesukorda
2 sorti

PAKKUMISED 10. - 16. juuni
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OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

KINNISVARA

• Müüa puuküttega korter Rakvere kesklin-
nas (25,1 m2), vesi sees. Hind kokkuleppel. 
Tel 5347 3267

• Müüa või üürile anda 1toaline keskkütte-
ga korter Tamsalus (tuba, köök, esik, vanni-
tuba, pakettaknad, turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa Tapa linnas (Tallinnast 1 tunni sõidu 
kaugusel) 1toaline keskküttega korter, I 
korrus. Korter vajab renoveerimist. Hind 16 
000 €. Tel 511 0478

• Müüa renoveeritud majas 2toaline korter. 
Vinni, Kiige 2. II korrus, rõdu, rahulikud 
naabrid. Vajab remonti, elamiskõlbulik. 
Hind 25 000 €. Tel 5306 4984

• Müüa 2toaline korter Kundas (46 m2), 
5/5, WC eraldi. Hind 8000 €. Tel 5627 7034

• Müüa suur kinnistu (1892 m2) koos 
renoveerimist vajavate hoonetega, 
Tapa vallas, Lehtse alevikus, hea raud-
teeühendus, Tallinnast 75 km, rajatud 
on uus puurkaev. Sobib maakoduks. 
Võimalik on vahetus korteri või põllu- 
ja metsamaa vastu. Hind 23 000 €. Tel 
511 0478

OST

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

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

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

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2015a. 1.2 (85kw), bensiin, ma-
nuaal, sinine met. Sn: 139710km.
Hind: 6990.-

Peugeot 208 Active, 07/2017a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, 
tumehall met. Sn: 84130km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 208 Active, 07/2016a. 
1.2 (60kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 47000km. 
Hind: 8290.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sini-
ne met. Sn: 88 200km. 
Hind: 8990.-

Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active, 08/2018a. 
1.2 (61kw), bensiin, manuaal, hall 
met. Sn: 50100km. 
Hind: 11 390.-

Citroen Berlingo, 09/2017a. 1.6 
(73kw), diisel, manuaal, 5 kohta, 
hall met. Sn: 79385km. 
Hind: 12 490.-

 Nissan Qashqai Tekna, 12/2016a. 
1.2 (85kw), bensiin, automaat, 
pruun met. Sn: 83 700km. 
Hind: 14 990.-

Toyota Rav4, 03/2015a. 2.0 
(111kw), bensiin, automaat, 
nelikvedu, tumehall met. Sn: 
134 520km. 
Hind: 15 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 09/2018a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, 
pruun met. Sn: 44915km. 
Hind: 17 490.-

Peugeot 308 GT, 09/2021a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall 
met. Sn: 7km. 
Hind: 23 310.-

Renault Arkana ZEN, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
punane met. Sn: 23km. 
Hind: 25 510.-

Peugeot 508 Allure, 04/2019a. 
2.0 (120kw), diisel, automaat, hall 
met. Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-

Renault Kadjar Intens, 02/2022a. 
1.3 (103kw), bensiin, automaat, 
hõbedane met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-

Peugeot 3008 GT, 05/2021a. 1.5 
(96kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 6750km. 
Hind: 34 790.-

• Ostan Rakvere 1toalise kõigi mugavustega 
korteri, hind kuni 38 000 €. Tel 5599 5755

• Ostan 1 või 2toalise korteri Tapa või 
Tamsalu linnas. Tel 5697 5317

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

• Ostan 3toalise mugavustega korteri Tartu, 
vastu pakkuda 3toaline mugavustega korter 
Jõgeval. Tel 5817 2199

• Soovin osta maakodu Lääne-Virumaal, 
Rakverest max 25 km. Eelistame palkmaja, 
kuid oleme avatud ka teistele pakkumistele. 
Maja suurus alates 90 m2 ja krunt alates 
7000-8000 m2. Hind max 95 000 €. Kontaktid: 
tel 5630 7082 ja 5341 3042 või jannevalem@
gmail.com

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maa-
maja, vana talukoha või kinnistu. Tel 
5697 5317

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. 
Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

• Ukraina pere soovib üürida 2-3toalise 
korteri Tapa linnas, pakkumised tel 511 0478 

• Võtan üürile maakodu Rakverest kuni 
30 km kaugusele, periood juuni-oktoober. 
Võiks olla sauna olemasolu! Tel 5348 4711

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline möbleeritud korter
Kundas. Üüri hind 140 € + kommunaalkulud. 
Tel 522 3647

• Anda üürile Rakvere kesklinnas suur 2toa-
line (70 m2) kõigi mugavustega möbleeritud 
korter. Üüri hind 420 € + kommunaalmak-
sud. Tel 502 6952

• Üürile anda 2toaline ahjuküttega korter
Rakveres, Pikk tn 37 puitmaja, II korrus. Üür 
250 €/kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKABINET
koos sisustuse ja tehnikaga, sertifi tseeritud, 
täiesti töökorras, Rakveres bussijaama vastas 
Vilde 14. Vaata ka kuulutust www.uusmaa.
ee. Tel 5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas korras, 
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 
14, Rakvere. Tel 5648 6638

• Ettevõte ostab laopinna Rakveres 50-100 
m2 suurusega, kõrgete lagedega ja soojusta-
tud. Tel 529 2781

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee
• Müüa Ford Focus, 1.6, bensiin, 2000. a, 
luukpära, konks, hõbedane. Hind kokku-
leppel. Tel 5563 8226

• Müüa Ford Scorpio, diisel, 1987. a, valge. 
Tel 503 2269

• Müüa Ford Sierra, diisel, 1991. a, must. 
Tel 503 2269

• Müüa Seat Altea 2006. a, 1.6, bensiin, 
75kW, 5 ust, luukpära, heas korras. Hind 
2800 €. Tel 5340 7805

• Müüa heas korras Volkswagen Transpor-
ter 1.9, 75kW, 03/2008. Läbisõidumõõdiku 
näit: 470 000 km, diisel, manuaal, sinine. 
Hind 5999 €. Kontakt: Valeri Pormann, tel 
508 9922

OST

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel registrist 
maha! Võib pakkuda absoluutselt kõike, 
ka paberiteta utiili. Tel 5631 1001

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiir-
müügihinnaga sõidukeid. Toimivaid, 
avariilisi, riketega, arvelt maas, vanu ja 
lihtsalt kasutult seisvaid. Koha peal kiire 
vormistamine ja tehing. Pakkumisi ootan 
seisevauto@gmail.com või tel 5618 8671. 
Järgi tulen puksiiriga ja tasun sularahas. 
Vormistan ja arvelt maha võtan ise. Vaata 
lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõi-
dukeid, vanaaegseid sääreväristajaid, 
tsikleid. (VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, 
Riga, delta) jne. Maksan head hinda!  Tel 
5388 4499

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Huvi pakuvad 
ka vanad autod ja uunikumid! Vajadu-
sel puksiir! Arvelt kustutamine! Viru-
maal tulen kohe kohale, paku julgesti! 
Tel 5565 9595

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
Võib pakkuda absoluutselt igas seisu-
korras ning hinnaklassis. Sobivad veel 
Nissan Almera/Primera/Sunny/King 
Cab/Pick Up /Navara; Mitsubishi L200, 
L300, L400/Pajero Sport; Mercedes
Benz 190D/Sprinter; Suzuki Grand Vi-
tara bensiini mootoriga. Mazda B2500/
E220. Tel 5896 1576 või tee pakkumine 
meili teel rscarexport@gmail.com

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe 
järgi. Arveldamine ja dokumentide vormis-
tamine kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Sobiva pakku-
mise puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 5357 
7108

TEENUSED

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires transport 
tasuta. http://www.saunatünn.ee. Tel 
514 7518
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

(10 m3, 15 m3, 20 m3)
● Täitepinnase müük 

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45 
x 9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021

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

KAEVETEENUSED

• Mulla sõelumine ja müük. Laaduri
teenus. Tel 5646 6749

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

MINIEKSKAVAATOR 2,5 t 
kohe saadaval 

SUNWARD SWE25UF
uus 2022. a, 

kolm erinevat 
koppa komplek  s

Hind kokku 1. masinal: 
28 500 €+km 

 merril@hot.ee; 
mob: 53 457458  

Hunteks Rakvere OÜ

ANVORA OÜ TEGELEB 
PINNASE- JA KAEVATÖÖDEGA.

(20 T)
TEL 524 6521

FEKAALIVEDU JA VESI
• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS
• Rakke-, ja salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine, remont, rõn-
gaste vahetamine, kaevuümbriste ehitus 
ja käsipumpade remont. Tel 5840 0240

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmis-
hoones. Tehnosüsteemide hooldus, 
remont ja diagnostika. Eriväljasõidud 
7 päeva nädalas. info@watercat.ee, tel 
5697 9409

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com. Tel 
5348 1874

• Teostan plaatimistöid. Hinnad mõistli-
kud. Huvi korral helista tel 5802 6520

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

•  Vannitubade renoveerimine. Tel 5556 
8172

• Plaatimistööd, vannitubade hooldus ja 
parandustööd. Tel 5380 4757 

• Eritellimusel erinevad tisleritööd. Välis-
uksed, väravad jne. Tel 5649 8848

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik elektritööd pädevusega elektri-
kult. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elektrikult. Tel 
5349 5632

• Parimad hinnad Eestis. Fassaaditööd
(puitfassaadi värvimine/hooldus). Katu-
setööd, lammutustööd. Kogemusi üle 10 
aasta. Pakkumise saamiseks kontakteeru 
tel 5660 6713

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Ehitus- ja remonttööd. Fassaadid (soo-
justamine, värvimine, vooder), katused,  
vundamendid, terrassid jne. Siseviimist-
lustööd, samuti vannitoad ja santehnilised 
tööd. Tel 5803 4004, kui huvi helistab ja 
jõuame hinnas kokkuleppele..

• OÜ Margolux pakub ehitus- ja mööbli-
paigaldus teenust. Korterite renoveerimine. 
Vannitoad. Tel 5556 3558

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja 
viimistlustööd. Üldehitus, remonttööd 
(korterid, majad, kõrvalhooned), maja 
ehitus vundamendist võtmeteni. Kui 
hindad täpsust ja head kvaliteeti, siis 
helista tel 527 4546 või kirjuta meile 
ardo_lint@hotmail.com 

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

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

• Tänavakivide paigaldus, ääreki-
vide paigaldus. Alusplatside ehitus, 
haljastus, sissesõidu teede ehitus tä-
navakivist, maja parandused. Hinnad 
soodsad. Tel 5637 9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

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

• Ehitus, lammutus, siseviimistlus. Kor-
terid, majad, saunad, suvilad (plaatimised, 
värvimised, terrassid). Tel 504 5560

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Teen ehitus- remonttöid. Tel 5637 9871

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erinevaid 
elektritöid. Hind kokkuleppel. Tel 5689 4149  

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaatpink 
- kõik detailid õige kraadi ja mõõduga. Va-
jadusel mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 
8041

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd k.a remont. Tel 5398 2904

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 5557 
9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

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

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust
(pottsepp, korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspetsialist). kyt-
tesalong@gmail.com, 558 6786, Jaama 
pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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OSTA
MÜÜ 

VAHETA
kuulutaja.kuulutused.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

www.kuulutaja.ee
LOE

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

MUUD TEENUSED
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

• Muruniitmine: muruniitjaga, murutrak-
toriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Võsalõikamine ja muru trimmerdamine. 
Tel 5670 9080

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

• Maahooldustööd Virumaal. Kululõikus/
rohulõikus/murulõikus. Teenus hetkel 
eraisikule. Tel 514 8661

• Õhukonditsioneerid, soojuspumbad.
Õhk-õhk, õhk-vesi soojuspumpade müük ja 
paigaldus. RR Küte OÜ. rmati@hot.ee. Tel 
5343 5668

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoo-
nereid. Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine ühe-
mehebändilt. Tel 514 9885

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektroo-
nikat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata 
ka www.hss.ee

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

Hind sisaldab toitlustust (4x 
päevas), ravimeid, sauna, 

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li   ja invatõstuk. 
Igal korrusel oma söögisaal 

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

KODU

• Majapidamise tühjendusmüük - nõudest 
mööblini. Info tel 504 1979

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5678 0335

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Müüa laste- ja kokandus raamatuid. 
Tel 516 4845

• Müüa diivanvo o di  koos tugi-
tooliga ilma pesukastita, kasutu-
ses olnud viis kuud (uuena 800 €). 
Müügihinnaks 350 €, tingimise või-
malus. Transporti ei paku. Tel 516 
5575

•  Müüa põrandalamp (15 €), klapplaud
(20 €), lastetoa vaip 300x200 cm, Pik-
ne McQueen (35 €), söögitool (40 €), 
nutiteler 4K UHD 49“ (190 €). Tel 5199 
1609

• Odav müük: elu,- noorte sektsioonid, 
voodi + riidekapp (beež), diivan + tugitool, 
valamu, laud, televiisor. Tel 5594 7776

• Müüa seljavenituspink. Tel 557 5132

• Müüa täispuidust lükanduksed, ühe ukse 
laius 140 cm. Tel 5889 2528

• Müüa hauapinke ja tühjad mesitarud. 
Tel 5566 3501

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

• Lemmu kivi – dekoratiivkruus. Loodus-
lik ja ehe mitmevärviline eestimaine lihvitud 
kivi teie koduaeda, õue, kiviktaimlasse, 
teele, kalmistule jne. Müüme järgmistes 
fraktsioonides: 5-10 mm; 10-20 mm; 20-
40mm ja 5-40 mm. Hinnad alates 60 €/
tonn. Transpordivõimalus. Tel 505 3340, 
525 9239

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid esemeid, 
ka mööblit ja väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideerimisel. Raha 
kohe, koju kutsed tasuta, üle Eesti. Antiigiäri 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, mak-
san kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 
5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- 
tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan majapidamise likvideerimisel teie 
küttepuud ja briketti ning vanaraua ja muu 
kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan pliidi plaadi, ahju ukse, kruus-
tangid, alasi ja muud garaaži raua kolu. 
Tel 503 1849

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuu-
ri, või garaažinurgast vanaraua. Tasu-
t a  e i  t a h a ,  m a k s a n  r a h a .  Te l  5 1 7 
4143

• O s t a n  N S V L  f o t o a p a r a a -
t e ,  o b j e kt i i v e ,  v a hv l i kü p s e t a -
jaid, tarbeklaasi vaase. Tel 5607 
6805

• Ostan kasutatud mootorsae, võib vajada 
remonti. Tel 503 9650

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! Kui 
otsid õhksoojuspumpa või kondit-
sioneeri küsi meilt pakkumist! Tasuta 
konsultatsiooni tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee Lisaks nüüd 
müüme õhk-vesi soojuspumpasid,
küsi pakkumist ka meilt!

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40 liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 4 €/kott ja 
kasel 4,50 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi küt-
tepuid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 
553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kami-
napuid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 
5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, sang-
lepp. Tel 5192 4320

• Müüa lõhutud küttepuid (ka kuiva), 
pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. Tel 5554 
6093

• Müüa kuivad lõhutud sega kütte-
puud (pikkus erinev 35-50 cm, sobivad 
hästi ahju või katlasse), lisainfo tel 5390 
3080! Transpordi võimalus kokkuleppel 
Rakvere lähiümbruses. Hind 70 €/m3.

• Müüa saetud-lõhutud küttepuud, kuiv ja 
toores. Tel 5192 4320
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MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee
Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Müüa Rakveres 
küttepuud metsakuiv 

( kuusk, mänd). 40 l. 
Võrgus. Halu pikkus 
30 cm. On kuiv puu! 

Koti hind 3.50 €.  
Tel  5300 3606

• Metsakinnistute ja
raieõiguste ost

• Hakkematerjali ost
• Hakkematerjali 

ülestöötamine
• Kaevetööd

planeerimine
mätastamine

• Võsalõikus
• Metsaistutus

Tel +372 513 9886
ouforentest@gmail.com 

EHITUS

• Ära anda täitematerjal. Tel 5594 7776

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! Tel 
520 7616  

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616   

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbi-
mõõt 4 cm. Tel 5889 2528

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Ei ole veel hilja seemnesuurust kartulit 
soetada! Tel 5695 9345

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või  5354 
3002

• Müüa hobusesõnnikut 60 l kottides. 
Koti hind 5 €. Korjatud koplist, ilma alus-
panuta. Ostes 5 kotti lisandub 1 boonus 
kott! Rakveresse (vähemalt 5 kotti) ja lähi-
ümbrusesse(vähemalt 10 kotti) võimalik 
transport tasuta. Helista tel 5354 3683. Ole 
kursis meie tegemistega Lasteponi OÜ meta 
(facebook) lehel.

• Müüa sõelutud musta mulda, asu-
koht Rakveres, lisainfo telefonil 526 
1408

LOOMAD

•  Ära anda isepäine emane toakass, kes 
ei soovi sülle. Vaktsineeritud, kiibistatud. 
Tel 5199 1609

• Müüa mesilaspered. Itaalia rassi mesila-
sed (2021. a ema) Langstroth raamil korpus-
tarudes. Kevadine lestatõrje tehtud. Võime 
müüa ka sülemitena, kas 2021. a. või 2022. 
a ema (Itaaliast). Tel 506 6108, 5349 1514

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

•  Ostan majapidamise likvideerimisel iga-
sugust vanakraami ja kila-kola, viin ära 
teie mittevajalikud asjad jäätmekeskusesse. 
Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, 
ordeneid, rinnamärke, vimpleid, he-
liplaate, kellasid, fototehnikat, fotosid, 
albumeid, raadio, lauanõusid, ehteid 
ja palju muud. Kõik vana huvitab! Tel 
5872 5458

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

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

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• KUULMISBUSS 20. juunil, kell 
10.00-17.30 Rakvere Sotsiaalkesku-
ses, Ed. Vilde 2a. Testime kuulmist 
(5 €). Nõustame, hooldame kuul-
deaparaate. Registreerimine: tel 504 
8532

• Suvekontsert akustiliste kitarridega T. 
Rebane ja Sulev Võrno 11.06 kell 19.00, 
Salatse külas, Nigula talus, Haljala vald

• Kallid naised, kutsun teid enda 
juurde! Pakun ripsmete lash lifti, lami-
neerimist, keemilist värvimist. Kasutan 
looduslikke tooteid, sisaldab Repair 
vitamiine. Info tel 5679 4783

• Kingsepp tervitab! Juuni kuus kehtib soo-
dushind -20 %. Aadress: Võidu 51, kohtume 
seal! Tel 5674 6004

TUTVUS

• 60-aastane mees tutvub kena pikemat 
kasvu saleda üksiku naisega vanuses 60, kes 
tuleks Rakvere. Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Sisesta kuulutus 
kuulutused.kuulutaja.ee. 
Kuulutus ilmub  Kuulutaja 

paberlehes, kuulutuste 
portaalis ning 

Kuulutuste Facebooki lehel

Saada kuulutuse tekst 
kuulutus@kuulutaja.ee

Helista 32 25 093

Toimetusse tulek 
kokku leppel 

Tobia küla, Rakvere vald 
E - R 9-17

Anna kuulutus Rakveres 
Vilde tänav 6a asuvas Grossi 

Toidukaubad 
kaupluses “Joogid”. Kauplus 

avatud  iga päev 10-22
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.50

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

 Tomat, imp. kg 3.00 3.50

Tomat, Eesti kg 7.00

Kobartomat, imp. kg 3.50

Salatikurk, imp. kg 2.50

Salatikurk, Eesti kg 4.00

Väike kurk, imp. kg 2.50

Väike kurk, Eesti kg 5.00

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Redis punt 1.20 1.50

Herned, imp. kg 6.00

Maasikad, imp. kg 3.50 5.00

Maasikad, Eesti kg 16.00

Vaarikad, imp. 250g karp 4.00

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Murelid, imp. kg 7.00 10.00

Värske hapukurk kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 8.00

Värsked räimed ja kilud kg 1.50

HINNAD RAKVERE TURUL 9. JUUNIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik hästi hooldatud suvelilli ja lilleampleid. Veel on soodsa hinnaga püsikuid, kurgi-, tomati- ja kõrvitsataimi!

Reedel, 10.juunil müüb Põltsamaa Roosiaed turul roosiistikuid!

Laupäeval, 11.juunil turul Peipsi kala (suitsutatud ja värske) müük!

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Avaldame sügavat kaastunnet  
Tiina Saarele kalli 

ema 
surma puhul.

Töökaaslased pagaritsehhist 

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule…

Tiibu treenivad linnupojad inimese abi ei vaja
Kevadel ja suvel võib igaüks meist 
kohtuda sirguvate linnupoegadega. 
Paljude linnuliikide pojad väljuvad 
pesast enne lennuvõimeliseks saa-
mist. Vanemad hoiavad poegadel 
eemalt silma peal, inimese abi linnu-
pojad ei vaja.

„Suve alguses on tavapärane, et 
looduses, aga ka linnatänavail liigub 
näiteks pruunikashalle kajakapoe-
gi, partide pesakondi või rästaid. 
Kui veel lennuvõimetud linnupojad 
treenivad oma tiibu, siis inimese 
sekkumist nad enamasti ei vaja – 
vanemad hoiavad neil eemalt silma 
peal ning käivad aeg-ajalt toitmas,“ 
ütles Keskkonnaameti looduskaitse 
korraldamise osakonna peaspetsia-
list Jan Siimson.

Üks erand on piiritajad, kes pole 
ise võimelised maapinnalt lendu 
tõusma. Praegusel ajal võibki mõnel 
juhul maapinnale sattuda täiskasva-
nud ja lennuvõimeline piiritaja, kel-
le seljal paiknevad tiivad on sabast 
pikemad. „Maast leitud piiritajat 
saab inimene aidata – õõtsutage lin-
du kerge liigutusega oma käel, kuni 

ta ise ära lendab. Piiritaja väristab 
end ja ajab suled puhevile selleks, et 
tiibadesse verd pumbata – niimoodi 
seab ta end lennuvalmis,“ kirjeldas 
Keskkonnaameti peaspetsialist Jan 
Siimson. 

Kui linnupojal sulgi seljas ei 
ole või sulgede vahelt paistab sel-
gelt paljast nahka, peaks linnupoeg 
olema veel pesas. „Sellisel juhul võib 
pesast välja kukkunud poja tõsta 
tagasi pessa või panna kõrgemale 

varjulisse kohta toibuma. Kui lin-
nuvanem pole ise poega hüljanud, 
hoolitseb ta poja eest edasi. Küll 
aga ei tohi inimene linnupoega 
loodusest minema viia,“ toonitas 
Keskkonnaameti peaspetsialist Jan 
Siimson. 

Linnupoegade ja teiste loomalas-
te iseseisvumise periood on neile 
tundlik ja proovikivide rohke aeg. 
Iga loomapoeg, kes siia ilma sünnib, 
täiskasvanuks ei saagi. „Loodus-
lik valik on looduse loomulik osa, 
millesse inimesel sekkuda ei tasu. 
Ühe õnnetus on teise õnn – mõnest 
väetimast või haigest loomast võib 
saada teise jaoks elupäästev kõhu-
täis. See on vajalik loodusliku mit-
mekesisuse säilimiseks,“ sõnas Jan 
Siimson.

Selgelt vigastatud või kuhugi 
kinni jäänud ehk hätta sattunud 
metsloomast saab teatada riigiinfo 
telefonile 1247. Seejärel otsustavad 
spetsialistid, kuidas on õige edasi te-
gutseda.

Allikas: Keskkonnaamet

Lennuvõimeline piiritaja. Foto: Laura Penner

Põllumees saab elurikkust hoida õigete töövõtetega
Erinevalt metsaraietest pole põllu- 
ja heinatööde tegemise aega võima-
lik pesitsusrahu huvides nihutada. 
Kevad-suvel, mil põllul võib leidu-
da pesitsejaid või poegi kasvatavaid 
loomi, saab linnu- ja loomalastele 
kaasnevat ohtu vähendada tähele-
panelikkuse ning loodussõbralike 
töövõtetega. 

Keskkonnaameti eluslooduse 
järelevalve arendusosakonna pe-
ainspektor Uno Luht märkis, et 
Keskkonnaamet plaanib aktiivsel 
pesitsusajal järelevalvet ka põllu-
majandustööde üle. „Seadusandlus 
võimaldab põllumeestel  lindude pe-
sitsusajal vajalikke töid teha, kui jär-
gitakse lindude hukkumist vältivaid 

tehnoloogilisi võtteid. Seega peavad 
põllumehed olema linnupesade suh-
tes tähelepanelikud ja püüdma põl-
dudel ja heinamaadel pesitsejatega 
võimalust mööda arvestada. Selle 
kontrollimiseks teeme põllutöö-
del, eelkõige niitmistöödel pistelist 
kontrolli,“ selgitas Luht.

„Nii terve mõistus kui kohtuprak-
tika ütlevad, et metsa- ja põlluma-
jandustööde puhul ei saa pesitsus-
rahusse suhtuda sama mõõdupuuga. 
On arusaadav, et metsatööde aega 
on võimalik planeeritult mõne kuu 
võrra nihutada, kuid põllumajan-
duses ei ole võimalik vajalikke töid 
peatada või edasi lükata. Seega tuleb 
töid tehes põllul või heinamaal ela-

vate lindude ja loomadega arvesta-
da,“ ütles Luht.

Elurikkuse hoidmine põlluma-
janduslikel maadel algab juba plaa-
nimisest – loodussõbralikumad on 
väiksemad põllulapid, mille serva-
des leidub metsatukki ja kivihun-
nikuid, mõelda läbi võimalused 
vähendada põllumajanduskeemia 
kasutamise vajadusi ning kasvata-
da mitmekesiseid kultuure. Häid ja 
põhjalikke nõuandeid leidub näi-
teks Eesti Ornitoloogia Ühingu 
kodulehel.

„Kõige esimene ja vahetu võte elu 
hoidmiseks põllumajandusmaasti-
kul on liikuda põllutöömasinatega 
nii, et loomad-linnud saaksid masi-

na eest aegsasti põgeneda,“ soovitas 
Keskkonnaameti maahoolduse bü-
roo peaspetsialist Kaidi Jakobson. 
„Masinatega tuleks liikuda kas põllu 
või heinamaa keskelt servade suu-
nas või servast serva. Kõige parem 
oleks, kui rohumaal jääb viimane 
niidukilaius niitmata, siis pääsevad 
kõrge rohu sisse peitunud väikeloo-
mad turvaliselt uude elupaika,“ ütles 
Jakobson.

Vältida tuleks niiduki või muu 
põllutöömasinaga liikumist ringjalt 
servadest keskele – sel juhul jäävad 
masina eest põgenevad loomad ke-
set põldu lõksu.

Allikas: Keskkonnaamet
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TÄNA MAAILMAS

1886: kuningas Ludwig II vahistamine ebaõnnestus
Täna 136 aastat tagasi, 
10. juunil 1886. aastal 
saabus Baieri kuninga 
Ludwig II residentsi valit-
suskomisjon, mille üles-
andeks oli tagandada hul-
lumeelseks tunnistatud 
monarh ametist ja võtta 
ta vahi alla. See missioon 
jäi täitmata, kuid mõni 
päev hiljem suri kuningas 
segastel asjaoludel.

Allan Espenberg

Ludwig Otto Friedrich Wilhelmi 
lapsepõlv ei olnud eriti õnnelik. 
Vanemad tegelesid laste kasvata-
misega vähe, neid ei hellitatud ja 
karistati karmilt. Spartalik hari-
dus, nagu kuningas Maximilian 
uskus, pidi sisendama lastesse 
askeetlust ja mõõdukust. Kuid ta 
eksis. Ludwig õppis hoolega, ar-
mastas muusikat ja luulet, tundis 
huvi loodusteaduste ja arhitek-
tuuri vastu, ujus suurepäraselt ja 
ratsutas. Nii oli Ludwig pigem 
rüütliromaanide rüütel kui as-
keetlik munk.

10. märtsil 1864. aastal Maxi-
milian II suri ja 18aastane kroon-
prints Ludwig sai kuningaks. 
Kroonimisele 11. märtsil ilmus 
istungitesaali pikk (193 cm) ja 
laiade õlgadega, siniste silmade ja 
tumedate lokkis juustega kroon-
prints. Kolme päeva pärast ilmus 
uus kuningas esmakordselt ava-

likkuse ette ning inimesed hakka-
sid teda kohe nimetama “muinas-
jutukuningaks” (Märchenkönig).

Kolme aasta pärast kihlus 
Ludwig oma nõbu, Baieri print-
sessi Sophie Charlottega, kes oli 
haruldaselt kaunis neiu. Pulma-
päevaks määrati 12. märts, juba 
olid välja antud ka mündid ja 
postkaardid tulevase kuninganna 
portreega. Kuid pulmade eelõh-
tul katkestas peigmees ootamatult 
kihluse. 

See oli üllatav, kui arvestada 
tõsiasjaga, et pruudil ja peigmehel 
oli palju ühiseid huve. Näiteks ar-
mastasid mõlemad Wagneri loo-
mingut ja omavahelises kirjava-
hetuses kirjutasid nad alla ooperi 
“Lohengrin” tegelastena. Sophie 
oli Elsa ja kummalisel kombel 
polnud Ludwig mitte Elsasse ar-
munud Lohengrin, vaid Heinrich. 
Ludwig kirjutas Sophiele paar 
päeva enne kihlumist: “... meie 
suhte aluseks on alati olnud ... 
Richard Wagneri imeline ja väga 
liigutav saatus.” Pärast lahkumi-
nekut kirjutas Ludwig Sophiele: 
„Mu armas Elsa! Teie julm isa 
lahutas meid. Igavesti teie Hein-
rich.”

Ludwig ei abiellunud kunagi ja 
midagi pole teada ka tema naisar-
mukeste kohta. See tekitas kuulu-
jutte kuninga võimalikust homo-
seksuaalsusest.

Eraklus tekitas jutte 
hullumeelsusest
Ludwig II valitsemisajal ehitati 

kolm erakordselt ilusat ja luksus-
likku lossi, kuid ainult Linder-
hof, millele Ludwig pani nimeks 
“Väike Versailles”, sai täielikult 
valmis. Neuschwansteini ja Her-
renchiemsee lossid polnud kunin-
ga surma ajaks veel lõpetatud. Aga 
kuningas ise oli kogu aeg üksi. Ta 
sõitis paadiga järvel, kuulas kalju-
teatris orkestrimuusikat ja sulgus 
tasapisi oma romantilisse maail-
ma.

Oma elu viimastel aastatel väl-
tis kuningas üha enam avalikkust. 
Ta elas erakuna Neuschwansteini 
lossis. Tema käitumine tundus 
mõnele ministrile alandav, sest 
dokumentidele allkirjade saami-
seks tuli kuningat mägedest ot-
sida. Tema võlad kasvasid, mõne 
lossi ehitamine peatati. Päev ja öö 
vahetasid Ludwigi juures kohti, 
mistõttu hakati teda kutsuma ka 
“kuukuningaks”. 

Üksinduse ja isolatsiooni ning 
omas maailmas elamise tõttu hak-
kas temast eemalduma ka kunin-
ga üks lähedasemaid sõpru, Viini 
näitleja Josef Kainz. Nende sõprus 
sai alguse 1881. aasta aprillis ühi-
sest reisist Šveitsimaale Wilhelm 
Telli jälgedes. Kuid Ludwigi pa-
rimaks sõbraks ja inimeseks, kes 
teda kõige paremini mõistis, oli 
Austria keisrinna Elisabeth (Sis-
si). Nad rääkisid tihti vaimsusest 
ja kunstist. See oli tõeline vaimne 
lähedus, mida mõned kaasaegsed 
tajusid millegi enamana kui liht-
salt sõprusena.

Sellal hakkasid liikuma kuulu-

jutud kuninga võimaliku vaimu-
haiguse kohta. Ludwig oli väga 
omapärane ja vastutustundetu, 
kuid kliinilise hullumeelsuse küsi-
mus on jäänud lahendamata. Sak-
sa tuntud aju-uurija Heinz Häfner 
ei nõustunud väitega, nagu oleks 
Ludwigi hullumeelsus ilmselge 
fakt. On arvatud, et ta võis kan-
natada kroonilise hambavalu 
leevendamiseks kasutatud kloro-
formi, mitte psüühikahäirete all. 
Tema sõber keisrinna Elisabeth 
märkis: „Kuningas polnud hull, 
ta oli lihtsalt ekstsentriline, elades 
unistuste maailmas”

Vahistamisele järgnes 
mõistatuslik surm
Vahepeal oli riigikassa tühjaks 
saanud: kõik Ludwigi isiklikud 
vahendid ja arvestatav osa riigi-
kassast kulus losside ehitamisele. 
Kuningliku perekonna liikmed 
tegid koos parlamendiga sunni-
tud otsuse: kuulutada kuningas 
vaimuhaigeks ja määrata riiki va-
litsema regent. Arstlik komisjon 
eesotsas doktor Bernhard von 
Guddeniga teatas diagnoosiks 
paranoia. Kuninga onu Luitpold 
määrati Baieri regendiks. Temast 
sai ka Ludwigi eestkostja.

10. juunil 1886. aastal üritati 
kuningat Neuschwansteini lossist 
ära viia, kuid tema turvamehed 
ja teenijad takistasid seda. Koh-
kunud Ludwig kirjutas rahvale ja 
sõpradele palju pöördumisi, kuid 
peaaegu ükski neist ei jõudnud 
adressaadini. Ainult üks kiri jõu-

dis pärale, Bismarckini, kes soo-
vitas kuningal teatada avalikult 
kukutamise katsest.

Kuid eraklik kuningas ei taht-
nud oma armastatud lossist lah-
kuda. Ja 12. juunil ta reedeti ühe 
teenri poolt. Arstide ja ministri-
te komisjonil õnnestus seekord 
pääseda Neuschwansteini lossi 
ja kuningas kinni võtta. Vahista-
miskäsk koosnes kolmest punk-
tist: kuningat süüdistati ebavaja-
like losside ehitamises, riigielus 
mitteosalemises ja homosek-
suaalsuses. Kinniseotud Baieri 
valitseja toimetati salaja Bergi 
kindlusesse.

Mis edasi juhtus, on täielik sala-
dus. 13. juuni õhtul läks kuningas 
Ludwig oma elu viimasele jalu-
tuskäigule. Teda saatis professor 
von Gudden. Kui nad õhtusöö-
giks tagasi ei olnud jõudnud, ha-
kati neid otsima. Baieri kuninga 
ja tema saatja riides surnukehad 
leiti kesköö paiku kohalikus t 
järvest. Vägivaldsest surmast 
tookord jälgi ei leitud. Ühe ver-
siooni järgi võis kuningas tahta 
end uputada ja arst tõttas teda 
päästma. Teise versiooni kohaselt 
mõlemad mehed tapeti. Trooni-
le tõusis Ludwigi vend Otto, kes 
oli tõeliselt hullumeelne. Seetõt-
tu jäi tegelikult valitsema prints 
Luitpold. Paul Verlaine nimetas 
Ludwigi “selle sajandi ainsaks 
tõeliseks kuningaks”, aga baier-
lased on veendunud, et paremat 
kuningat pole kunagi ega kellelgi 
olnud.

MÕNE REAGA

Tarvanpää kutsub Rakvere 720. 
sünnipäeva tantsides tähistama
Juba sel laupäeval annavad Lääne-Virumaa 
rahvatantsijad oma panuse Rakvere linna 
720. sünnipäeva vääriliseks tähistamiseks. 
Rahvatantsuansambel Tarvanpää eestveda-
misel toimub Pikal tänaval teatetants, millele 
järgneb Põhja- Eesti pärimustantsude ühis-
tantsimine Rakvere Keskväljakul.

Teatetants saab alguse 11. juunil kell 12 
Pikk tn 1 eest. Igale osalevale tantsurühmale 
on määratud kindel tänavajupp, mis omale 
sobival moel mõne pärimustantsu või päri-
mustantsu seadega täidetakse. Seejärel antak-
se teatepulk edasi järgmisele rühmale. Rahva-
tantsijad tantsivad Parkali tänavani, kust lii-
gutakse üheskoos tantsu saatel Keskväljakule.

Kell 13 algab Rakvere Keskväljakul Põh-
ja-Eesti pärimustantsude ühistantsimine. 

Muusikat teeb rahvamuusikaansambel 
Kungla ning tantse õpetavad ja ühistantsi-
mist veavad eest Tarvanpää tantsuõpetajad. 
Tantsima ja kaasa elama on oodatud kõik hu-
vilised.

Linnapäevade ajal saab Rakvere 
linnaliinidel tasuta sõita
Rakvere linnavalitsus otsustas anda linnapäe-
vade ajal, 10.-12. juunini ühistranspordis ta-
suta sõidu õiguse kõigile reisijaile.

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul on 
linnapäevad Rakvere suvine tippsündmus, 
mis toob siia tuhandeid külalisi lähemalt ja 
kaugemalt ning täidab kogu linna põnevate 
sündmustega. „Soovime pakkuda inimestele 
kiiremaid ja mugavamaid liikumisvõimalusi, 
et nad jõuaks võimalikult paljudest sündmus-
test osa saada. Ja kuna enamus linnapäevade 
sündmustest leiavad aset reedest kuni püha-
päevani, siis saabki kolme päeva vältel linna-
liinides tasuta sõita,“ märkis Karus.

Kuulutaja
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Kogenud giid kirjutas Pariisist raamatu omal käel reisijatele
Tänaseks on Marina Laikjõe 
Pariisis ekskursioone teinud 
25 aastat. Ja ikka ja alati pä-
rast pikka Pariisi tutvustavat 
tööpäeva koju minnes vaatab 
ta armunud pilgul ringi ja õh-
kab: „Pariis on kõige ilusam 
linn maailmas!“ Oma raamatu 
„Kõige ilusamad jalutuskäi-
gud Pariisis“ kaante vahele 
on ta koondanud aastate 
jooksul kogunenud ülestähen-
dused ning pannud neist kok-
ku 12 jalutuskäiku Pariisi eri-
nevatesse linnaosadesse. 

Kaire Kenk

Friedebert Tuglas on öelnud: „Igal 
kultuuriinimesel on kaks kodumaad. 
Üks on enda oma, teine on Prant-
susmaa ehk täpsemalt Pariis.“ See 
mõte on saanud ka Marina Laikjõe 
motoks. „Eduard Wiiralt ei saa-
nud ilma Pariisita. Mina ka ei saa. 
Luxembourgi aed, Louvre, Mont-
martre’i mägi, Eiffeli torn, Seine jõgi 
ja sillad – Pariisi atmosfäär on võr-
reldamatu oma ajalooliste kuninga-
väljakute, gooti kirikute ja igavesti 
sumisevate terrassikohvikutega,“ 
ütleb Marina Laikjõe.

Staažikas giid tunnistab, et tema 
jaoks saabub tavaliselt tõehetk siis, 
kui ta on oma külalistega Mont-
parnasse’i torni kiirliftis teel Pariisi 
terrassidele. „Siis saab selgeks, kas ka 
teistele meeldib see, mida mina nii 
väga armastan,“ ütleb Marina.

Marina ütleb, et on lapsepõlvest 
peale prantsuse keelt ja kultuuri sü-
gavalt armastanud. Tema süda kuu-
lub prantsuse kuninglike suguvõsa-

de ajaloo uurimisele ja kunstivald-
konnas impressionistide loomingu 
tutvustamisele. Oma diplomitöö Pa-
riisi Ülikoolis kaitses ta teemal „Ees-
ti kunstnikud Pariisis“, uurides eesti 
kunstnike teoste ja elu seoseid maa-
ilmakuulsate kunstnike loominguga.

Tema hiljuti ilmunud raamat 
„Kõige ilusamad jalutuskäigud Pa-
riisis“ on kui kogenud giidi isiklik 
märkmik. Raamatust leiab nii põ-
nevat infot, et võib tähelepaneliku 
lugeja muuta Pariisi tavakülastajast 
lausa asjatundjaks.

„Minu südamesooviks on, et kui 
omal käel Pariisi avastate, võiksid 
selles raamatus räägitavad lood Pa-
riisi ja tema hinge teie jaoks ellu 
äratada. Siis olete Pariisist teinud 
endale sõbra, kes teid ikka ja jälle ta-
gasi ootab. Sest tal on teie jaoks veel 
palju-palju huvitavat rääkida,“ ütleb 
Marina, kes alustas Pariisi-reiside 
korraldamist juba 1994. aastal, kuus 
aastat hiljem kolis Pariisi elama. 

Marina Laikjõe omandas Pariisis 
giidide ülikooli diplomi ja tänu sel-
lele on Prantsusmaa kultuuriminis-
teerium talle väljastanud eluaegse 

giidilitsentsi, mis võimaldab ekskur-
sioone ja loenguid korraldada kõiki-
des Pariisi ja Prantsusmaa muuseu-
mites ja lossides. 

„Elukutselise õpetajana on minu 
geenides uudishimu ja janu tead-
miste järele ning loomulikult ka 
teadmiste jagamine. Oma suures 
austuses ajaloo, kunsti ja arhitektuu-
ri vastu olen siiralt veendunud, et 
millegi või kellegi mõistmiseks või 
hukka mõistmiseks tuleb seda enne 
päriselt tundma õppida,“ ütleb Ma-
rina Laikjõe.

Kümne aasta jooksul Pariisis ela-
des on ta ruutmeetrite ja kivide va-
helt leidnud palju paeluvaid lugusid 
inimestest, kes tegid Pariisist just 
selle, mis ta praegu on.

„Pariis oli korraga unistus ja 
norm, ideaal ja kohustus, õnnistus 
ja paratamatus. Kunagi varem ega 
hiljem ei ole ükski linn olnud eesti 
kunstnike jaoks sedavõrd mütoloo-
gilise laetusega kui Pariis 20. sajan-
di esimesel kümnendil. Ta ei olnud 
lihtsalt kaunis, huvitav, elav, vibree-
riv – Pariisi-kogemus oli metafüü-
siline juba enne, kui Pariisi jõuti. 

Nagu laps, kes võib värisema hakata 
ainuüksi teadmisest, et sahvri üle-
misel riiulil kättesaamatus ulatuses 
on pulgakomm, tundsid Eesti kunst-
nikud pelgalt teadmisest, et Pariis 
on olemas, oma elude võimalikku 
täiust. 

Pariisis ei käidud, Pariisis sünniti 
– maailmakodanike ja kunstnikena. 
Ükskõik, kes sa olid olnud varem, 
see linn pidi sind ümber defineeri-
ma. Nii vähemasti usuti, nagu usu-
takse paradiisi – see on koht, mis 
selgitab meile kord pärale jõudes, 
miks meie senine elu on pidanud 
olema viletsuse, kahtlustuse ja lüüa-
saamise lõputu org, sest seal tõste-
takse meid jalule ning tasutakse õig-
laselt meie seniste kannatuste eest,“ 
kirjeldas Marina Laikjõe. 

„Kui astud sisse Notre-Dame’i, lä-
heb kogu elu räpasus mõneks ajaks 
meelest,“ on kirjutanud Konrad 
Mägi. Tema ja paljud teised ees-
ti kunstnikud elasid Pariisis ühes 
Montparnasse’i „sumisevas“ ma-
jas, mida nimetatigi Mesipuuks, La 
Ruche’iks.

Raamatu kirjutamise mõte oli 
naisel olnud juba pikalt, vaja oli vaid 
viimast väikest tõuget. „Tihti klien-
did küsivad, et kust sa võtad neid 
fakte, kuidas need meelde jäävad, et 
pane kirja, siis oleks järjepidev. See 
mõte mul kuskil tuksles,“ ütleb Ma-
rina. „Kord pidasin ühe loengu ja 
loengu järel tuli minu juurde kirjas-
tus Pilgrim omanik Tiina Ristimets 
ja ütles, et peaks ikka tegema ühe 
raamatu. Ja nii see sündiski.“

Raamat on jagatud jalutuskäiku-
deks erinevates linnaosades, alusta-
des kõige tähtsamast sellise arvestu-
sega, et kõik vajalik ikka ühe päeva 
jooksul mõnusasti nähtud saaks.

Montparnasse. Foto: Marina Laikjõe

KUHU MINNA
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Hea algus suvevaheajale
„Jurassic World: Ülemvõim“ 
on väga hea film selleks, et 
tähistada koos kooliealiste 
lastega suvevaheaja algust. 
Võimas, pikk, pingeline ja 
seikluslik. 

Margit Adorf

Filmi puhul on kirjutatud, et seda ei 
soovitata alla 12-aastastele lastele ja 
eks sellest tasub vast kinni pidada, 
peamiselt aga vast seetõttu, et film 
on 2,5 tundi pikk ja ega seal kogu 
aeg ei ole tagaajamine, vahepeal 
on vaiksemad rääkimise kohad ka, 
mida nooremad lapsed ehk ei viitsi 
vaadata, eriti kui veel ei oska piisa-
valt kiiresti subtiitreid lugeda. Sa-
mas, mu 8-aastasele lapsele näiteks 

Godzilla film (kus sarnased suured 
elukad) väga meeldis. Nii et hinnake 
omaenda järeltulija senise kogemuse 
pealt. 

Muidugi on tegemist sellise fil-
miga, mille vaatamiseks on vaja pa-
rajat annust siirast lapsemeelsust, 
sest niipea kui hakkate seda vaatama 
analüüsivama pilguga, siis hakkavad 
häirima igasugused asjad, eelkõige 
see, et dinosaurused ikkagi tundu-
vad nagu suured mänguloomad ja 
mingit erilist loogikat kogu selles 
trallis ei ole. See tähendab, et kui sü-
veneda detailidesse. Kui aga minna 
mõttega, et saab lõbustuspargiliku 
Ameerika mägede elamuse, triivi-
da pinnapealselt vooluga kaasa, siis 
saab märulit täie raha eest. Metsas, 
linnas, õhus, vees, see on lopsakas 
film.

Ma arvan ka, et „Jurassicu“ sarja 
fännid ei pea seekord pettuma, minu 
meelest on värske film parem kui oli 
eelmine osa ja paneb praegusele ju-
rassicu-komplektile väärika punkti. 
Nimelt on tegemist triloogia kol-
manda filmiga. Triloogia omakorda 
kuulub suuremasse patta, kuna selle 
esimene osa „Jurassic World“ (2015) 
oli“ Jurassic Parki“ neljas film. Sel-
lele järgnes „Jurassic World: Gallen 
Kingdom“ (2018) ja see oligi see 
eelmine kehvem osa, mis vähemalt 
minul peaaegu täielikult ära võttis 
tahtmise veel järgmist osa vaadata. 
Aga pole hullu, aeg tasandab kõik 
konarused ja tegelikult ju ikka ta-
haks järjekordse lapsepõlvest tuttava 
filmi uue osa ära vaadata.

Tänavuses filmis saavad kokku 
mitmest varasemast filmist tutta-
vad tegelased ja dinosauruseid jagub 
seekord ohtramalt ja kõikjale. Selles 
osas ongi inimkond juba pidanud 
hakkama harjuma sellega, et neil tu-
leb elada koos dinosaurustega, aga 
küsimus on selles, kas ka dinosau-
rused tahavad harjuda sellega, et neil 
mingid inimesed jalus siblivad? Eriti 
mitte. Ülemvõim tähendabki seda, 
et nüüd läheb inimeste ja dinosau-
ruste vahel võimuvõitluseks.

Seekordse osa režissööriks on Co-
lin Trevorrov, kes tegi ka 2015. aas-
ta „Jurassic Worldi“, nii et juba see 
fakt võib olla peibutuseks neile, kel-
lele 2018. aasta film ei meeldinud. 
Ootusi ei tasu enne seanssi siiski 
liiga kõrgele ajada, sest eks kogenu-
male vaatajale on süžeekäigud siiski 
etteaimatavad ja mingit filigraanset 
dialoogi ning sügavamat mõtteainet 
filmist väga otsida ei tasu. Kes aga 
soovib kergemat meelelahutust, see 
seda saab.

Kinoekraanilt on taas tore vaada-

ta peaosades Jeff Goldblumi ja Laura 
Derni, kes mängisid juba „Jurassic 
Parki“ kõige esimeses, 1993. aastal 
välja tulnud filmis. Ka on taas vaata-
ja ees esimeses filmis ja ka nüüd Dr 
Alan Granti mänginud Sam Neill. 
Miinuseks on see, et film on tõesti 
väga pikk ja võib tekkida täielik di-
nosauruste üledoos. Samas, kui võt-
ta kolm „Jurassic Worldi“ filmi, siis 
see praegune on siiski neist kõige 
vägevam. Ja miinuseks on jällegi see, 
et kes on Michael Crichtoni lugusid 
raamatuna lugenud, sellele võib fil-
miversioon tunduda liiga infantiil-
ne. 

Mina selle filmi suhtes väga palju 
hambaid teritada ei taha, sest mulle 
salamahti meeldivad ka just niisugu-
sed aju väljalülitamise filmid. Ja li-
saks mulle meeldivad need sulelised 
dinosaurused, mis on nüüd selles 
filmis uudsed. Veel on tore see, et 
dinosauruseid jagub tõesti kõikjale, 
ka lumistele aladele, mis pani mind 
kohe fantaseerima sellest, et mõtle 
kui elaks kuskil Virumaa metsade 
keskel ja keset talve jalutaks dino-
saurus hoovi peale... Mnjaa, mõte 
võib selle pika linateose ajal küll lap-
semeelselt uitama minna. 

Ja siis veel see, et film on vähe-
malt korralik keskmine ja kes iganes 
seda täielikuks saastaks nimetab, 
sellel on endal midagi viga, näiteks 
ta pole seda filmi üldse vaadanudki, 
aga juba arvab midagi. Niisuguseid 
inimesi ei maksa kuulama jääda.

Kas kuuele (kolm „Jurassic Par-
ki“ ja kolm „Jurassic Wordi“) juras-
sicu-filmile veel lisa tuleb, seda ei 
oska lubada, sest vähemalt praegu 
pole midagi konkreetset kuulda ol-
nud, aga kindlasti pole öeldud ka 
seda, et nüüd rohkem seda frantsiisi 
ei arendata. 

Samad näitlejad, kes mängisid „Jurassic Parki“ kõige esimeses fi lmis (1993), on ka nüüd 
uues fi lmis. Foto: Pressimaterjalid

Tapa-Loobu matk tuleb taas
18. juunil võetakse 
ette II Tapa-Loobu 
matk. „Tapa-Loo-
bu kõlab juba 
maanteel intrigee-
rivalt. Mõni aasta 
tagasi sai lõõbitud: 
kas Tapa või Loo-
bu? Tekkis mõte 
teha matk ning 
see sai ka eelmisel 
aastal teoks. Mina 
näen seda külade ühendamisena, ühel ja samal päeval on võimalik teha 
oma uksed lahti ja tutvustada oma kanti,“ rääkis Ridaküla seltsimaja akti-
vist, matka üks korraldajatest Airi Raus. 

Ta täpsustas, et kuigi tegelikkuses alustatakse Tapal ja lõpetatakse Läsnal, 
on matka nimeks Tapa-Loobu, kuna Loobu on Läsnale väga lähedal ja Ta-
pa-Läsna ei kõla sugugi nii intrigeerivalt. 

Kui eelmise aasta matkal pöörati muuhulgas tähelepanu piirkonda pan-
nitavale liivakarjäärile, siis tänavu Tapalt Loobu viiva kergliiklustee vaja-
likkusele. „Justkui tundub, et oleme ääremaa ja siin ei ole palju rahvast, aga 
rahvast ikkagi on liikumas ja me keegi ei taha olla esimene, kes maanteel alla 
aetakse, et aru saadaks „tõepoolest, neil on seal inimesi, kes liiguvad ka jala 
või rattaga“. See on selle aasta valupunkt. Aga suures osas on rõhk looduse, 
seltskonna ja kohalike inimeste pakutu nautimisel – kõik on teretulnud nii 
jalgsi kui rattaga,“ rääkis Raus.

Matk algab hommikul kell 9 Valgejõelt Tapa-Kadrina piirilt vanalt mu-
nakivisillalt. 32 kilomeetri pikkune teekond kulgeb nõnda, et peatusi te-
hakse Ridaküla seltsimajas, Ridaküla püstkojas, kus on kohalike jahimeeste 
näitus, Kolu mõisas, Vohnja mõisas, Ukunurga talus, kus saab loomi vaadata 
ja lõpetatakse peoga Läsnal. Saab kehakinnitust, tantsumuusikat teeb Tuule-
bant, esinevad Läsna-Loobu külakoor ja Uhtna Mandoliiniorkester. 

„Tulla võib ka ilma matkata, kui kedagi kõnetab ainult Ridaküla seltsima-
jas või Vohnja mõisas toimuv või hoopis õhtune Läsna kontsert, siis võib 
tulla ka lihtsalt punktidesse,“ õhutas Airi Raus osalema.

Ratturitele pani ta südamele, et ajakavast tasub kinni pidada ja mitte ette 
rutata. „Võttagi see päev molutamiseks, sest muidu võib juhtuda, et jõutak-
se mõnda punkti liiga kiiresti ja tuleb seal teha aega parajaks. Eelmise aasta 
matkajad alustasid kell 10 ja jõudsid kella 18ks ilusti kontserdile. Tänavu al-
gab matk tund aega varem, sest ka peatuspunkte on rohkem,“ märkis Raus.

Piirkonna külade eestvedajad on vabatahtlikena matka korraldamas, ku-
lude katteks on täiskasvanutele osavõtumaks 10 eurot, lapsed matkavad ta-
suta – enne matka saab kaardi ning pärast matka supi.

Katrin Uuspõld

Hetk eelmise aasta matkast – kuuma päikese käes sai 
ka Kadrina Vabatahtliku Pääste käest jahutust. Foto: Jüri 
Suurkivi
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Tel 32 71 533

•Hind sisaldab soovi korral
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Tegeleme ainult Lääne-Virumaal
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