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HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.
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LISAINFO JA PILETID PILETILEVIST

TANEL PADAR
SMILERS

TANEL PADAR
SMILERS

14. JUUNI
PIRITA KLOOSTRI

VAREMED

16. JUUNI
HAAPSALU
LOSSIHOOV

13. JUUNI
TARTU

LAULULAVA

17. JUUNI
RAKVERE
VALLIMÄGI
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ALEX MATTSON 
VAJÉ
PÚR MÚDD

RUDIMENTAL DJ

27. juuli
28. juuli

SEAN KINGSTONSEAN KINGSTON
27 j li

MAKO abi OÜ tegevusala põhineb soovil aidata eakaid inimesi, kes soovivad elada neile omases, harjumuspärases keskkonnas, kus
eakas või abivajav inimene tunneb end mugavalt ja kaitstult – enda kodus. Aitame Teie eakatel pikemalt toime tulla igapäevaeluga,
andes rohkem vabadust lähedastele. Põhiteenus jaguneb koduabi- ja isikuabiteenuseks.

Teenust osutame vastavalt kliendi soovile, kas tunnipõhiselt või E-R 8 tundi päevas,
Lääne-Virumaal. HEA ALTERNATIIV HOOLDEKODULE!

Ühtlasi otsime puhkuseperioodiks kahte hoolivat töötajat ametikohale RakveresKODUABILINE-HOOLDUSTÖÖTAJA
Tööperiood alates 25.06-08.07, 20.08-03.09 (pakume ametiautot, osaline tööaeg) ja 02.07-15.07, 06.08.-19.08 (tööaeg E-R, 8 tundi päevas, üks klient)

Huvi korral saatke palun kiri info@makoabi.ee või helistage E-R 9.00-16.00,

tel. 56999436. Koduleht www.makoabi.ee. Teenus ja hind kujunevad vastavalt Teie soovitud vajadustele ja omavahelistele kokkulepetele.

MAKO ABI OÜ osutab KODUHOOLDUSTEENUST

GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2018
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Meie aitame seda Sul stiilselt teha

Broneeri aeg: 324 0301 I info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus

www.silmatervis.ee

Laada 29, Rakvere

T–R 10–18 I L 10–14

Soovid tarkust koguda ja

päriselt ka aru saada – NÄHA?

ARVAMUS
ARVAMUS

Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutaja puhkab
9. juulist kuni 29. juulini

Viimane leht ilmub 6. juulil

Esimene leht pärast puhkust
ilmub 3. augustil

Kui miski peale strippar Mar-
ko ja Tommy Cashi uute vi-
deote viimastel nädalatel tül-
gastavalt mõjub, siis on see 
tasuta ühistransport.  Olen 
juba korduvalt väljendanud, 
et tasuta ühistranspordi idee 
iseenesest on tagasiminek 
nõukaaega. Veelgi hirmuta-
vam on aga sellega seonduv 
valitsev mentaliteet, mis pa-
neb õõvastusega arvama, et 
vahest ei ole me mentaalselt 
sellest perioodist kunagi väl-
junudki…

Kes kardab oma tagumiku, 
kes koha pärast, kes teistsu-
guse arvamuse ning kes vas-
tutuse pärast. Valdav enamus 
ühistranspordikeskustega 
seotud inimestest, ministee-
riumi vastavatest ametnikest 
ning kohalike omavalitsuste 
esindajatest saab aru, et tasuta 
ühistransport on poliitiline 
valimislubadus, mille täide-
viimine on lubajaile auküsi-
mus ning poliitilise profiidi 
lõikamise argument eesseis-
vateks valimisteks.

Valdav osa tavakodanikest 
saab aru, et tasuta lõunaid ei 
ole olemas ning me kõik 
maksame selle poliitilise lu-
baduse kinni, saades vastu 
tühjana sõitvad liinid, trans-
pordiettevõtete altvedamise, 

kommertsliinide sulgemise 
ning ühistranspordi teenuse 
võimaliku kvaliteedi languse. 
Küll aga täidetakse üks vali-
mislubadus! Igatahes – teh-
tud!

Selle asemel, et panna auru 
ettevõtluskeskkonna paran-
damisele ja kasutada raha 
maksutulu suurendamiseks, 
kulutatakse seda vähestki!

Ja vähesed julgevad öelda, 
et kuningas 
on alasti. 
Vaikitakse, 
kuna karde-
takse oma 
töökohtade 
ja vale sei-
sukoha pä-
rast. Aga 
mitte selle 
pärast, mil-
line inimene hommikul peeg-
lisse vaadates vastu paistab?! 
Kaua jätkub Eesti rahval kan-
natust poliitilised valed otsu-
sed enda arvelt kinni maksta? 
Miks te, armsad sõbrad, nii 
teete, pärisorjuse aeg sai läbi 
juba mitu sajandit tagasi!

Eravestlustes julgetakse 
öelda, et idee ja eriti sellega 
kiirustamine, ilma uuringute-
ta otsuste tegemine ning kar-
dinaalne senise süsteemi 
muutmine, on vale ja huka-

tuslik. Aga avalikult mitte! 
Vastava korralduse saanud 
ametnikud täidavad 
truualamlikult käsku ning 
valmistavad muudatusi ette. 
Poliitiliselt seotud ÜKTd ja 
maakonnaüksused ei julge 
vastuargumentidest iitsatada-
gi – seda võidakse tõlgendada 
vastutegevusena. Teeme nii, 
nagu öeldakse!

Skepsis kumab läbi enamu-
se maakon-
najuhtide 
ja paljude 
ühistrans-
pordikes-
kuste esin-
dajate ar-
vamustest. 
Samavõrd 
paistab läbi 
ka käsk 

ülaltpoolt olla nõus esitatud 
plaani ja väljakäidud lubadu-
sega. Isegi Maanteeameti 
peadirektori intervjuust pais-
tab välja skeptilisus ühis- 
transpordi ideele ning Priit 
Sauk esitleb läbi ridade nõu-
depõhise süsteemi alternatii-
vi. Riigimehelik seegi!

Aga kõik ülejäänud?! Oma 
tagumiku nimel toetada 
ideed, milles perspektiivi ei 
ole, on valijate petmine! See 
on Eesti rahva petmine! Oma 

laste ja järeltulevate põlvkon-
dade petmine ja eelkõige ise-
enda petmine.

Väidan, et nii oluline teema 
vajab numbrilist analüüsi ja 
tõestust, võtku uuringud ja 
arutelud aega palju kulub. 1. 
juuliks kiirustamine on selge 
märk valimiseelsest populis-
mist, mitte rahva ja riigi tule-
viku peale mõtlemisest. Kau-
geltki mitte riigijuhi mõtle-
misest.

Nõukaaeg on möödas! 
Oleks aeg ükskord olla tõeli-
selt julge ja seista oma tõeks-
pidamiste ning parema tule-
viku eest! Vaid sellisel juhul 
on meil lootus paremaks tule-
vikuks, paremaks Eestiks!

Einar Vallbaum,
Viru-Nigula vallavanem

Tagasi nõukaajas?!?

Kaua jätkub Eesti 
rahval kannatust 
poliitilised valed 

otsused enda arvelt 
kinni maksta?
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MÕNE REAGA MÕNE REAGA

Nii selgus äsjalõppenud 
rahvahääletusel, kus 
osales ligi 400 inimest ja 
valida sai viie ettepane-
ku vahel.

Tõnu Lilleorg

Valla eelarves on ettenähtud 
20 000 eurot võiduettepane-
ku realiseerimiseks ning ette-
panek tuleb teostada jooksva 
kalendriaasta jooksul.

Saarekorrastusidee poolt 
hääletanud 132 kodanikku 
soovivad, et puhkealale ker-
kiksid grillimisplats, riietus-
kabiinid, tualetid, varjualune 
ja vuntsitaks veel paremaks 
olemasolevaid võrkpalliplat-
se.

Valla ettevõtlusspetsialist 
Marko Teiva selgitas, et hää-
letuse tulemused kinnitab 
vallavalitsus eeldatavasti järg-
misel nädalal ning kohe seejä-
rel algavad ettevalmistustööd 
nagu rajatiste projekteerimi-
ne ja ehitustööde hangete 
korraldamine.

Need tegevused võtavad 
omajagu aega ning lubada se-
da, et uued rajatised jõuavad 
puhkajate käsutusse juba eel-
oleval suvel, Teiva ei tihanud. 
„Hakkame tegema esimesel 
võimalusel,“ ütles ta, „valmi-

Tapal korrastatakse kaasava 
eelarve rahaga Valgejõe saar

Valgejõe saar on Tapa äärelinnas asuv populaarne puhkeala koos uju-
miskohaga, kus suviti toimuvad spordivõistlused ja muud üritused.

Foto: Liisi Kanna

mistärminit ei julge välja hõi-
gata, sest töökäsi ehitusvald-
konnas praegu napib,“ viitas 
ettevõtlusspetsialist möödu-
nud aastal alanud ja aina jät-
kuvale ehitusbuumile.

Teiva sõnul on kõnealune 
saar elanike hulgas armasta-
tud, seal käiakse grillimas 
ühekordsete grillidega, mis-
tõttu idee rajada sinna korra-
lik grillikoht, umbes nagu 
RMK puhkealadel, on sisu-
kas.

Põhjendatud on ka tualetti-
de rajamine, kuna varem pai-
gutatud plastmassist tualetid 
pole valla kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko sõnul püsi-
valt kohale jäänud, sest ühel 
suvel viskasid tundmatud at-
leedid need jõkke ja panid 

ühe koguni põlema.
Eelolevate tööde käigus 

korrastatakse ka võrkpal-
liplatse, ilmselt paigaldatakse 
uued võrgupostid. Ettepane-
ku teostamise juures löövad 
kaasa valla kunstnik ning ehi-
tus-ja keskkonnaspetsialistid.

Hääletusel tuli teiseks Por-
kuni järve puhkeala arenda-
mise idee ja kolmandaks mõte 
paigaldada Tamsalu tervise-
rajale uued treeningseadmed. 
Marko Teiva sõnul võib see-
kord kõrvale jäänud ettepa-
nekuid esitada järgmisel aas-
tal uuesti.

Mullu läks kaasava eelarve 
raha Valgejõe saare lähistel 
asuva Rutkaste matkaraja 
korrastamiseks.

Haljala ja Rakvere vald 
ühendati kergliiklusteega
Juuni alguseks sai asfaltkatte Rakvere-Haljala kergliiklustee, 
mille avamist Haljala ja Rakvere valla rahvas kolmapäeva 
õhtupoolikul kahe valla piiril tähistas.

Kokku oli tulnud enam kui paarsada liikumishuvilist ning 
tee avati traditsioonilise lindilõikamisega, milleks usaldati 
käärid Rakvere vallavanemale Maido Nõlvakule (paremal), 
Haljala vallavanemale Leo Aadelile (vasakul esiplaanil) ning 
Verston OÜ ehitusjuhile ja juhatuse liikmele Heino Välile.

Väli esindas ehitajat, kes oma sõnavõtus märkis kergliik-
lustee valmimise „põhisüüdlaseks“ Rakvere valla endist val-
lavanemat Aivar Arujat. Esile tõsteti ka KT Europroject 
Management OÜ esindajat Katrin Suursood, kes oli kerg-
liiklustee projektijuht ja rahad Euroopast koju tõi.

Tee maksis 1,67 miljonit, millest 1,42 miljonit taotles hal-
dusreformi eelne Rakvere vald koos Haljala vallaga piir-
kondliku konkurentsivõime tugevdamise meetmest. Mee-
det toetas EL Regionaalarengu fond. Rakvere vald panustas 
projekti 170 tuhat ja Haljala 80 tuhat eurot.

Rakvere-Haljala kergliiklustee pikkuseks on 10,3 kilo-
meetrit, millest 6,7 kilomeetrit jääb Rakvere valla territoo-
riumile. Tee algab Rakvere Põhjakeskuse juurest Olerexi 
tanklast ja suundub Veltsi kaudu Haljala alevikku.

Kuulutaja

Rakvere Tervise-
keskuse ehitus algas
Esmaspäeval toimus Rak-
vere linnavalitsuses looda-
va Rakvere esmatasandi 
tervisekeskuse ehituse esi-
mene töönõupidamine, 
milles osalesid ehitaja Re-
vin Grupp OÜ esindajad, 
Rakvere linnajuhid ja järe-
levalve teostaja PIKK 
SILM OÜ ning Ösel Con-
sulting OÜ esindaja.

Toimus ka ehitusplatsi 
üleandmine. Teisipäeval 
alustati objektil esmaste 
raietöödega, millele eelnes 
ehitaja ja linnaaedniku 
poolt kõikide langetamise-
le kuuluvate puude täien-
dav ülevaatamine.

Ehitustegevusega alusta-
takse käesoleval nädalal ja 
ehitustööde lõpuks on le-
pingujärgselt 22. septem-
ber 2019.

Rakvere Tervisekesku-
ses, aadressiga E. Vilde tn 
2a, asuvad tööle kümme 
perearsti koos pereõdede-
ga, füsioterapeut, kaks 
psühhiaatrit ja äm-
maemand.

Ehituse maksumus on 
2,263 miljonit eurot, mida 
rahastatakse Euroopa Re-
gionaalarengu Fondi toel 
1,334 miljoni euro ulatu-
ses.

Kuulutaja

Foto: Ain Liiva

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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

ERITI HEAD HINNAD!

160*200

hinnad PUHKEVAD õide!

KUUM HIND

79
€

KUUM HIND

219
€

KOÖGINURGADIIVAN

VOODI

KUUM HIND

149
€

KUUM HIND

269
€

LASTETOA KOMPLEKT

RIIDEKAPID
200*220*65

KUUM HIND

249
€

al.KUUM HIND

329
€

KUUM HIND

289
€

230*140*80
(200*125)

KUUM HIND

299
€

LAUD + 4 TOOLI

NURGADIIVANVOODI

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

KUUM HIND

249
€

KUUM HIND

329
€

LAUD + 4 TOOLI L A U A D J A T O O L I D
T Ä I S P U I T S P O O N I G A !

NÜÜD SUVEMÖÖBEL GIGANDIS!
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glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

TASUB TEADA

Gümnasistide garaaži-
kohvik osutus kodukoh-
vikute nädalal popu-
laarseks, mis polnud ka 
ime, arvestades korral-
dajate õilist eesmärki – 
tulu annetatakse sek-
suaalkuritegude ohvriks 
langenud laste heaks.

Eliisa Sild

8.-12. juunil toimusid Rakve-
res EV 100 raames korralda-
tud linnapäevad, kus üheks 
linnarahva poolt soojalt vastu 
võetud sündmuseks osutus 
järjekordne kodukohvikute 
pidamine. Omal moel pakku-
sid suupisteid üle linna kokku 
20 kohvikut. Teiste seast 
paistis silma CharitéCafé ga-
raažikohvik, mille olid kor-
raldanud Rakvere Reaalgüm-
naasiumi õpilased.

Kodukohviku CharitéCafé 
eestvedajad juhtusid kord 
koos vaatama lõiku Ringvaa-
test, kus räägiti Eestis elava-
test lastest, kelle vastu on toi-
me pandud seksuaalkuritegu. 
Selleks, et kuritarvitatud las-
tele turvatunnet pakkuda, 
avas sotsiaalkindlustusamet 
lastemaja, kuid paljud abiva-
jajad ei ole sellest veel teadli-
kud.

Samal ajal pandi linnalehte 
kuulutus, et taaskord on Rak-
vere linna päevade raames 
kodukohvikute nädal ja nii 

otsustasidki noored heatege-
vusliku kodukohviku korral-
damisega ise neid lapsi aidata.

„Soovime aidata seda infot 
levitada ja ka teistele teada 
anda tihti märkamatuks jää-
vast probleemist. Otsustasi-
me kogu oma tulu eest kinki-
da Lõuna lastemajale nuku-
maja, mis aitab terapeudil 
lapsega toimuvat paremini 
mõista ning pakub ka mängu-
rõõmu lastemaja lastele,“ sel-
gitas kohviku üks eestveda-
jaist Aule-Merlin Vihlver.

„Kodukohviku avamine on 
lihtne viis meil heategevuseks 
raha koguda, sest me ise ju ei 
teeni, käime ainult koolis,“ li-
sas ta.

Hubane keskkond
Noored olid oma kohviku 
loonud garaaži, mille olid 
kaunistanud näitusega „100 
Rakvere garaaži“. Meekooki 
maiustanud külastaja Rainer 
tõdes, et sealne keskkond on 
igati hubane. „Kindlasti pais-
tab kohvik positiivselt silma, 
selgelt on näha noorte pü-
hendumust ja tahtmist klien-
tide olemine mugavaks teha,“ 
kiitis ta.

Aule-Merlin Vihlver rää-
kis, et kohviku pidamine pole 
lihtne amet ning toimetamist 
jagub küllaga. „Mingi hetk on 
kiire ja siis jälle natukene ra-
hulikum. Hommikul oli vä-
hem rahvast, kuid kontserdi 
ajal tuli palju inimesi juurde,“ 
kirjeldas ta päeva.

Kooliõpilased korraldasid 
heategevusliku kodukohviku

Sama kinnitasid ka kohviku 
külastajad. „Rahvast on siin 
võrreldes teiste kohvikutega 
hetkel tõesti päris palju, varsti 
läheb päikseliste istekohtade 
üle lausa madinaks. Seevastu 
on sellel ka positiivseid külgi, 
nägin korraga kolme endist 
klassiõde, keda polnud pikalt 
kohanud,“ teatas rõõmsa-
meelne Rainer. Õhtu poole 
läks asi veelgi pöörasemaks 
ning laadapäeva lõppedes ko-
gunes rahvas kohvikutesse.

Kohvikut luues meisterda-
sid ja valmistasid neiud ena-
miku ise. „Oleme hästi palju 
asju taaskasutanud ning või-
malikult vähe ostnud. Lett on 
muideks täiesti meie enda 
tehtud ja värvitud. Ainus asi, 
mis ostnud oleme, on pesu-
lõksud, sest neid ei olnud 200 
tükki kuskilt võtta. Rüüstasi-
me üksteise kodusid, tõime 
kogu mööbli ise kohale. Va-
nemad otsisid mööblit juurde, 
sest me ei oodanud täna nii 
palju rahvast,“ rääkis Au-
le-Merlin.

Igaühele midagi
Lisaks sisustuselementidele, 
valmistasid noored ka suure-
ma osa toidust ise. „Kõik vali-
sid midagi, mida nad kõige 
paremini teha oskavad ja et 
igale maitsele oleks meelepä-
rast – meil on pakkuda nii li-
ha, köögivilju kui ka erine-
vaid magustoite. Samuti lei-
dub ka veganitele midagi. Ise 
tegime sidruni- ja rabarberi- 
limonaadi,“ tutvustas Cha-
ritéCafé eestvedaja menüüd.

Lisaks müüsid nad oma 
kohvikupidamise käigus oks-
joniga maha uhke grilli ning 
sellest ja kogu kohvikupida-
misest saadud tulu läks heate-
gevuseks.

Mõeldi ka pisemate inimes-
te peale: „Oleme lastesõbrali-
kud – panime kiige ja tegime 

eraldi lastenurga, et ka nemad 
saaksid end siin mõnusalt 
tunda,“ selgitas korraldaja. 
Kodukohvikus sai nautida ra-
hustavat muusikat – esinesid 
Triinu Orgmets kandlel ja 
Tartust tulnud ansambel Lil-
lelised.

„Meil on täitsa kahju, et me 
peame oma kohviku tagasi 
garaažiks tegema, tegelikult 
on ju kohvikuna palju mõnu-
sam, just keset linna ka. Pal-
jud naabrid on küsinud, kas 
jääb ikka terveks suveks lahti, 
et siis ei peagi suvel enam 
süüa tegema,“ naljatles Au-
le-Merlin.

Asjaosalised ise jäid kohvi-
kupidamisega kokkuvõttes 
enam kui rahule ja kiitsid 
sealt saadud kogemusi ning 
sooje emotsioone. Kindlasti 
proovitakse uute lennukate 
ideedega kohal olla ka järgmi-
sel aastal.

Rahvas kohvikus head toitu ja muusikat nautimas.
Fotod: Eliisa Sild

CharitéCafé eestvedajad leti taga.
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Möödunud reedel oli 
Rakveres Eesti ja Suur- 
britannia 100aastase sõp-
ruse auks avatud Briti 
pop-up saatkond – päeva 
keskse üritusena korral-
dati uhke teepidu.

Liisi Kanna

Suurbritannia saatkonnal on 
plaanis tänavu avada pop-up 
saatkonnad igas Eesti maa-
konnas, Lääne-Virumaa oli 
järjekorras kuues. Briti suur-
saadik Eestis Theresa Bubbe-
ar märkis linnavalitsuse sise-
hoovis peetud Rakvere linna 
päevade avaürituseks olnud 
teepeol, et põhjuseid pop-up 
saatkonna avamiseks on lausa 
kolm.

„Esiteks, ma olen Briti saa-
dik Eestis, mitte üksnes Tal-
linnas, ning soovin rohkem 
ringi liikuda,“ sõnas Bubbear. 
„Lisaks, Tallinn kohe kindlas-
ti ei esinda tervet Eestit – me 
tahame tulla teie juurde, taha-
me teada, kuidas teil siin sel-
les Eesti osas läheb, tahame 
teiega rääkida ja et teie meie-
ga räägiksite,“ jätkas suursaa-
dik.

Sõpruse 
sajas aastapäev
Kolmanda, ehk ka kõige olu-
lisema põhjusena, nimetas 
Bubbear 100 aastat kestnud 
sõprust. „Sada aastat tagasi, 
aastal 1918, tuli Kuninglik 
merevägi Eestile Vabadussõja 
ajal appi. Me tähistame nii 
Eesti sajandat sünnipäeva kui 
ka Eesti ja Suurbritannia sõp-
ruse sajandat aastapäeva,“ 
märkis suursaadik, lisades, et 
Suurbritannia on koos Eesti-
ga ka saja, kahesaja ja miks 
mitte tuhande aasta pärast. 
„Brexit on selle kõrval väike 
asi, mis ei suuda meie imelist 
sõprust lõhkuda.“

Suursaadik avaldas lootust, 
et pea poolte saatkonna töö-
tajate osalemine üritusel näi-
tab, kui palju saatkond hoolib 
Eestist. Ning et Suurbritannia 
sõdurite osalus meenutab, kui 
palju UK tervikuna hoolib 
Eestist.

Rakvere linnapea Marko 
Torm märkis, et linnapäevad 
on alanud tõeliselt rahvusva-
helise noodiga. „See, et meile 
tuleb külla Briti saadik koos 
pea poole oma tiimiga, on 
suur asi,“ toonitas meer. „See 
on märk sellest, et Rakvere 
on piisavalt atraktiivne koht, 
kuhu tulla oma kultuuri tut-
vustama.“

Kohtumised noortega
Kui päeva keskse üritusena 
korraldas saatkond teepeo, 
siis tihe programm oli britti-
del kogu reede vältel. „Meil 
on olnud vaimustav päev täna 
siin Rakveres,“ rõõmustas 
suursaadik Theresa Bubbear.

Ennelõunal külastati nii Po-
litseimuuseumi kui linnust, 

Rakveret külastas Briti saadik

Suurbritannia sõdurite kokad õpetamas noortele traditsiooniliste 
Walesi kookide tegemist.

Teetraditsioon
Briti suursaadik Theresa Bubbear rääkis, et kuigi pal-
jud teavad brittide tavast istuda kell viis maha ja hakata 
teed jooma, ei vasta see tegelikult tõele. Kui ka juuakse 
teed, siis tehakse seda enne viit, sest kell viis on juba 
peaaegu õhtusöögi aeg. Lisaks juuakse nüüd enamsti 
kohvi. „Kuigi inglise teetraditsioon ei ole enam tegeli-
kult elus, on see elus täna siin Rakveres,“ lausus suur-
saadik.

Tee kõrvale sobiva Walesi maiustuse retsepti on 
antud edasi põlvkonnalt põlvkonnale ning see on 
säilitanud suure menu. Sobib suurepäraselt koos 
lastega küpsetamiseks.

Walesi küpsiste retsept
16 minutit 16 tükki

Koostisosad:
225 g  jahu
85 g  peensuhkrut
¼ tl  vürtse
½ tl  küpsetuspulbrit
50 g  võid, mis on lõigatud 
 väikesteks tükkideks
50 g searasva, mis on lõigatud 
 väikesteks tükkideks, 
 lisaks veidi praadimiseks
50 g  sõstraid või rosinaid
1 muna
 veidi piima
Valmistamine:
1. Kalla jahu, suhkur, vürt-
sid ja küpsetuspulber kaussi 
ning lisa näpuotsaga soola. 
Seejärel mätsi või ning sea-
rasv sõrmedega segu sisse, 
kuni tainas on mure. Lisa 
sõstrad ja klopi sisse muna, 
tulemuseks peaks olema 
pehme tekstuuriga muretai-
nas. Kui segu liiga kuiv tun-
dub, võid lisada veidi piima.

2. Rulli tainas kergelt jahu-
sel pinnal laiali, et see oleks 
umbes pisikese sõrme pak-
sune. Kasuta 6 cm läbimõõ-

duga ümmargust vormi, et 
lõigata ühtlase suurusega tü-
kid. Seejärel määri küpse-
tuspann kokku rasvaga ning 
aseta keskmisele tulele. 
Küpseta Walesi kooke pät-
sidena umbes kolm minutit 
mõlemalt poolt, kuni need 
on kuldpruunid, krõbedad ja 
läbiküpsenud. Parimad on 
nad soojalt serveerituna või 
või moosiga või tuhksuhk-
ruga üleraputatult. Koogid 
püsivad pakendatuna värs-
ked kuni ühe nädala.

päev algas aga visiidiga 
Trendsetteri vabrikusse. 
„Olen väga uhke nähes, et 
Briti firmal läheb siin nii häs-
ti,“ märkis saadik.

Ühe olulise osa pop-up saat-
kondade üritustesarjast moo-
dustavad ka koolikülastused, 
mille käigus lisaks suursaadi-
kule kohtuvad noortega ja 
tutvustavad oma tööd NATO 
lahinggrupi koosseisus Tapal 
teenivad Suurbritannia sõdu-
rid.

Rakveres külastati ameti-
kooli. „Mehaanikaeriala õpi-

lased said uudistada militaar-
veokit Panther. Kokad Tapalt 
õpetasid aga kokanduse õpi-
lastele, kuidas küpsetada Wa-
lesi küpsiseid, mis on Ku-
ningliku Walesi rügemendi 
joaks traditsioonilised,“ rääkis 
Bubbear.

Lisaks kohtusid Suurbri-
tannia sõdurid SPIN-prog-
rammis osalevate Rakvere 
noortega, kellele korraldati 
sportmänge ning mängiti 
jalgpalli. SPIN-programmi 
treener Kady Tiinase sõnul 
olid noored elevil ja said kaa-

sa positiivse emotsiooni. 
„Vaatamata väikesele keele-
barjäärile, tulid noored toi-
muvaga kenasti kaasa ja said 
põneva õppetunni nii erine-
vate inimestega suhtlemisest, 
keelte õppimise vajalikkusest 
kui siin viibivate briti sõduri-
te elust,“ jäi Tiinas ettevõtmi-
sega rahule.

Briti suursaadik Theresa Bubbear ja Rakvere linnapea Marko Torm lõikamas lahti saadiku residentsi koka 
poolt spetsiaalselt teepeoks valmistatud kooki.

Fotod: Liisi Kanna

Lai valik, mõistlik hind!
www.magaziin.ee

PÄIKESEPRILLID

Tule poodi!
Ringtee 4, Rakvere ◆ E-R 9-19 ◆ L 9-16 ◆ P 10-15

KÜLMAKAST 30 l

AIAKATUS võrguga 3x3 m

KUPPELGRILL 42,5 cm

GRILLTANGID

PURK kraaniga 8 l

6.40 € 8.20 €

2.90 € 6.30 €

11.90 € 15.90 €

31.90 € 39.90 €

16.90 € 26.00 €

Pakkumised kehtivad 31.05.-27.06.2018 või kuni kaupa jätkub.-20%

-35%

-25%

-54%

-22%

-25%
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Lugeja küsib: Töötan koolis õpetajana 
ning kohe on algamas põhipuhkus. 
Iga-aastaselt on tööandja maksnud puh-
kusetasu enne puhkuse algust. Kuid ku-
na õpetajate puhkus langeb kolmele 
kuule, siis sel aastal avaldasime koos 
kõikide teiste õpetajatega soovi saada 
puhkusetasu osade kaupa iga kuu palga-
päeval. Põhjus on eelkõige selles, et kui 
puhkusetasu makstakse välja enne puh-
kuse algust juunikuus, siis arvestatakse 
lubatud tulumaksuvaba miinimum ai-
nult ühe korra ning see tähendab meie 
jaoks, olenevalt töötasu suurusest, saja 
kuni mitmesaja eurost kaotust võrrel-
des sellega, kui puhkusetasu makstakse 
välja osade kaupa kord kuus. Proovisi-
me tööandjaga läbirääkimisi pidada, 
kuid ta keeldus meie soovist. Kas ta 
võib keelduda meie soovist, kui see on 

meie jaoks rahaliselt kahjulik?

Vastab Kaire Saarep, 
Tööinspektsiooni 

nõustamistalituse juhataja.

Töölepingu seadus sätestab puhkuseta-
su väljamaksmise kuupäevaks eelviima-
se tööpäeva enne puhkuse algust. Kui 
pooled saavutavad kokkuleppe, siis 
võib puhkusetasu maksmiseks olla ka 
mõni teine kuupäev, näiteks on mitme-
le kuule langeva puhkuse korral lubatud 
kokku leppida, et puhkusetasu maks-
takse osade kaupa kord kuus.

Samas tähendab kokkulepe seda, et 
töötaja või tööandja võib teisele poolele 
teha ettepaneku, kuid teine pool ei 
pruugi nõustuda. Antud juhul on õpe-
tajad teinud tööandjale ettepaneku, 

kuid tööandja on keeldunud. Tööandja 
ei pea oma keeldumist põhjendama. 
Seaduses ei ole ette nähtud erandeid, 
mis kohustaksid tööandjat nõustuma. 
Ka olukord, kus tulenevalt tulumaksu 
arvestamise ajast võib kätte saadava ta-
su suurus muutuda, ei kohusta tööand-
jat töötajate ettepanekuga nõustuma. 
Kokkulepe eeldab mõlema poole nõus-
olekut.

Samas tuleb tähele panna, et lubatud 
tulumaksuvaba miinimumi kasutamist 
arvestatakse aasta lõikes. See tähendab 
seda, et kui töötaja ei ole aasta lõikes 
kogu lubatud tulumaksuvaba miinimu-
mi kasutanud, siis järgmisel aastal saab 
ta enammakstud tulumaksu riigilt taga-
si.

Lugeja küsib: Kas kuskil on kindlaks 
määratud, kui palju ja kui raskeid asju 
alaealine tööl tõsta tohib?

Vastab Piret Kaljula, 
Tööinspektsiooni 

töökeskkonna konsultant.

Tööandja ei tohi alaealisega töölepingut 
sõlmida ega lubada teda tööle, mis 
ohustab alaealise tervist. See puudutab 
ka raskuste käsitsi teisaldamist. Alla 
16aastane ei tohi käsitsi teisaldada ese-
meid kaaluga üle 5 kg. 16-17aastaste 
alaealiste töötajate puhul tuleb hinnata 
terviseriski, kus arvestatakse nii teisal-
datavat massi ning kui mitu korda ja 
millises asendis tuleb raskust teisaldada. 
Metoodika on toodud sotsiaalministri 
määruse nr 26 „Raskuste käsitsi teisal-
damise töötervishoiu ja tööohutuse 
nõuded“ lisas.

Alaealist võib teisaldustööle rakenda-

da, kui riskide hindamisel saadud riski-
hinne on alla 10 (riskitase 1). Alates ris-
kihindest 10 võib teatud kategooria 
töötajatel tekkida ülekoormus, mistõttu 
nende töökorraldust on vaja muuta ja 
töökoht ergonoomiliselt ümber kujun-
dada. Teatud kategooria töötajate all 
mõeldakse ka nooremaid kui 21aasta-
seid töötajaid. Lisaks tuleb arvestada, et 
teisaldustöö ei moodustaks põhiosa ehk 
üle poole tööajast.

Alaealisel (nagu ka teistel töötajatel) 
on õigus teisaldustööst keelduda, kui ta 
leiab, et vaatamata tööandja antud ju-
histe täpsele täitmisele, osutub teisal-
dustöö siiski füüsiliselt liiga koorma-
vaks. Sellest tuleb tööandjat kindlasti 
teavitada.

Kuigi lapsed on varmad suuri raskusi 
kandma kodus abiks olles või peavad 
kandma rasket koolikotti, ei ole need 
olukorrad võrreldavad töötamisega. 
Alaealine ei ole väike täiskasvanu, vaid 

arenev ja kasvav organism. Selle tõttu 
on väga oluline jälgida, et aktiivses kas-
vuperioodis luu- ja lihaskond ei saaks 
ebaõiget ja ülemäärast koormust, mis 
hilisemas täiskasvanueas toob kaasa 
tervisehäireid.

Perekonda abistades toimub tegevus 
lühiajaliselt ning lapsevanema teadmi-
sel ja järelevalve all ehk tegemist ei ole 
püsiva kindlal ajal toimuva kohustuse 
täitmisega. Koolikotte kantakse seljas 
samuti limiteeritud ajal ehk kooli min-
nes, sealt tulles ning ühest klassist teise 
liikudes ehk samuti ei ole tegemist püsi-
va raskuste kandmise olukorraga. Töö-
tegemisele määrusega seatud piirangud 
aga eeldavad, et raskuste teisaldamine 
on tööprotsessi osa, mida tehakse pide-
valt. Kokkuvõttes võib see mõjutada 
negatiivselt noore inimese füüsilist 
arengut või tekitada pöördumatu tervi-
sekahjustuse.
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PAKUN TÖÖD
Männiku Teravili OÜ 

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

sorteerimine, kuivatami-
ne, puhtimine ja paken-

damine. Kasuks tuleb 
eelnev töökogemus te-

ravilja kuivatamisel, pin-
getaluvus, vastutusvõi-

me ja kohusetundlikkus. 
Töö aastaringne, palk 
konkurentsivõimeline 

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

com, lisainfo telefonidel 
5033883 ja 5042073

Metalliettevõte 
Väike-Maarjas

otsib oma meeskonda 
TOOTMISJUHTI
Tööülesanded:

tootmise 
organiseerimine, 
planeerimine ja 

koordineerimine.
Täpsem info 

tel 5347 7879 või 
anti@egesten.ee

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

Info telefonil 

506 7437

Stik autoremondi- 

töökoda otsib suveks 

koristaja-autopesijat.

Lisainfo tel 509 6184

e-mail: raido@stik.ee

Erimell AS Rakveres 
pakub tööd 

teotahtelisele, ausale 
ja kohusetundlikule
LAOTÖÖTAJALE
Kandideerimiseks

saada oma CV 
janek@erimell.ee

või küsi lisa 
tel 5342 8297

• M.K.Reis-X OÜ pakub tööd bussi-
juhile Rakvere piirkonna liinide tee-
nindamiseks. Bussijuhi tööks peaksid 
olemas olema järgmised dokumendid: 
kehtiv juhiluba D-kategooria, autojuhi 
kaart, kutsetunnistus D-kategooria, 
kehtiv tervisetõend. Info tel 502 5996

• Duo Takso vajab taksojuhte, va-
jalik teenindajakaart. Tel 528 2659

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

• Võetakse tööle klienditeenindaja 
rõivakauplusesse Evitra, Tapa Pikk 6A. 
CV saata: evixer@hot.ee. Tel 511 7039

• Korteriühistu Saue 8, Rakveres otsib 
aktiivset, kohusetundlikku kojameest. 
Sooviavaldus koos tasusooviga saada: 
voidu53b@mail.ee või helista tel 524 
4218

• Lasila Põhikool võtab alates uuest 
õppeaastast konkursi korras töö-
le klassiõpetaja 1,0 ametikohta, loo-
dusainete õpetaja 1,0 ametikohta 
(lapsehoolduspuhkusel oleva õpetaja 
asendaja). Kandideerimiseks saata 
sooviavaldus ja CV aadressil  katrin@
lasila.edu.ee kuni 29. juunini. Lisainfo 
telefonil 528 6162 Katrin

• Pakume tööd C-kategooria auto-
juhile jaotusvedudel, tagaluuktõstuk 
autoga. Tel 501 1040

• Pakume tööd karskele tootmistöö-
lisele puidutöötlemise valdkonnas 
V-Maarjas, väljaõpe kohapeal, soovita-
valt 21-50a meesterahvas. Tel 513 2021, 
helistada 8-18

• Pakume tööd metallkonstruktsioo-
nide monteerijale, metallkonstrukt-
sioonide kokkupanek jooniste järgi. 
Tel 5307 0740

• Töö Soomes puumehele, tumpa-
ri- ja ekskavaatorijuhile. Tel +372 
5823 4958

• Pakume tööd tänavakivi paigaldaja-
le. Soovitatavalt eelneva töökogemuse-
ga. Tel 517 9262 või 526 1567

• Rumner Grupp OÜ võtab tööle 
üldehitajad. Tel 514 4940

• Otsin töömeest või fi rmat, kes ehitaks 
uue põranda ja vahelae, pinda kokku 
70 m2. Tasu kokkuleppel, Rakveres. Tel 
5390 7849

• Pakun tööd kännukorjajatele turba-
rabas Tapal ja Varudis. Eriti oodatud 
lapsed alates 16. eluaastast. Tel 514 
8115
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15. juunil 1479. aastal sün-
dis Lisa Gherardini, kes 
abiellus 15aastasena Fi-
renze tuntud kaupmehe-
ga, kuid maailmakuul-
saks sai hoopis teisel 
põhjusel. Väidetavalt oli 
ta kunstnik Leonardo da 
Vinci tuntuima maali 
„Mona Lisa” modelliks.

Allan Espenberg

Maali „Mona Lisa“ ehk „La 
Gioconda“ täielik nimetus on 
„Emand Lisa del Giocondo 
portree“. Renessansiajastu 
kunstnik Leonardo da Vinci 
(1452-1519) maalis selle põ-
hiliselt aastatel 1503-1505, 
kuid täiendas seda oma sur-
mani. Praegu asub maailma-
kuulus õlimaal Pariisis Louv-
re’i muuseumis.

Selle maali üle on vaieldud 
juba sajandeid ja seda tehakse 
tänapäevani, sest kaheldakse 
isegi selles, kas Leonardo da 
Vinci oli ikka maali autor. Li-
saks huvitab teadlasi, keda on 
sellel kujutatud, miks Mona 
Lisa naeratab jne. Maali kohta 
on esitatud arvatavasti sadu 
erinevaid hüpoteese.

„Mona Lisat“ peetakse maa-
likunstiajaloo kõige tuntu-
maks portreeks ja järelikult 
huvitab paljusid ka sellele 
maalitud isik. Kuigi päris sa-
japrotsendilist veendumust ei 
ole, arvatakse siiski, et kunst-
niku modelliks oli Firenze 
rikka siidikaupmehe ja kuns-
timetseeni Francesco del 
Giocondo abikaasa Lisa Ghe-
rardini (1479-1542).

Taoline info pärineb eel-
kõige Itaalia kunstniku ja kir-
janiku Giorgio Vasari elulu-
gude raamatust. „Leonardo 
alustas Francesco del 
Giocondo jaoks tema abikaa-
sa Mona Lisa portree maali-
mist ning töötanud selle kallal 
neli aastat, jättis maali lõpeta-
mata,“ kirjutas Vasari 16. sa-
jandi keskpaigas.

Lisa Gherardini del 
Giocondo suri 1542. aastal 
63aastasena. Tema matmis-
paik selgus alles 2007. aastal, 
kui ajaloolane Giuseppe Pal-
lanti suutis naise abikaasa tes-
tamendist välja lugeda, et 
Francesco oli käskinud naisel 
elada pärast tema surma koos 
tütrega.

Teatavasti oli Lisa tütar 
Marietta (nunnana õde Ludo-
vica) Firenze Püha Orsola 
kloostri nunn ja viimastel 
eluaastatel võttis ta oma ema 
enda juurde elama. Pärast 

Üle-eestilise projekti „Jutu-
Peatus“ raames paigaldati ko-
duvalla kirjaniku Jüri Parijõgi 
jutupaik Kundasse.

JutuPeatus on Tartu Linna-
raamatukogu poolt ellu kut-
sutud projekt, mis sündis soo-
vist teha kingitus Eesti vaba-
riigile ja meile kõigile selle 
100. sünnipäeva puhul. Pro-
jekti raames pannakse üle 
Eesti välja 100 silti, mis mär-
givad nende kohtade seost 
mõne olulise eesti kirjandus-
teosega.

JutuPeatustes on sildid vii-
tega selle kohaga seotud kir-
jandusteosele. QR-koodi abil 
saab igaüks oma nutitelefonis 
asuda kohe lugema lõiku teo-
sest, kuulata katkendit valitud 
raamatust ja vaadata teisi lä-
heduses asuvate JutuPeatuste 
asukohti.

Kunda ja Siberi küla on ti-
hedalt seotud Jüri Parijõe elu 
ja loominguga. Seega asub 
üks Eesti 100 jutupaigast 

1479: sündis 
Mona Lisa 
modell

Mona Lisa.
Allikas: wikipedia.org

surma maetigi Lisa Gherardi-
ni kloostri territooriumile. 
Pärast kirikuraamatute uuri-
mist leidis Pallanti üles and-
med Lisa surma ja matuste 
kohta.

2011. aasta suvel alustasid 
Itaalia arheoloogid väljakae-
vamisi Firenzes asuvas maha-
jäetud Püha Orsola nunna- 
kloostris ja üsna peatselt leiti-
gi Lisa säilmed. Kolju leiti 
pooleteist meetri sügavuselt, 
sealtsamast saadi kätte ka roi-
ded ja selgroog. Nii skelett 
kui kolju olid üsna hästi säili-
nud, kui mitte arvestada, et 
mulla raskuse all olid nad mõ-
nevõrra deformeerunud.

Pärast betoonpõranda ee-
maldamist avastati nunna- 
kloostrist hauakamber, mille 
leidmiseks kasutati maapinda 
läbivaid georadareid, vanu 
kaarte, kirikuraamatuid ja 
muid dokumente. Väljakae-
vamisi juhtinud professor Sil-
viano Vinceti oli kindel, et te-
gemist on Gherardini hauaga.

Muide, Vinceti uuris Leo-
nardo da Vinci kuulsat maali 
väga põhjalikult ja väidab, et 
leidis maalilt varjatud sümbo-
leid. Nii arvab ta, et maalil 
polegi võib-olla kujutatud üht 
kindlat inimest, vaid tegemist 
on koondportreega, mille 
maalimisel kasutas kunstnik 
mitme inimese näojooni.

„Oma maalil kujutas kunst-
nik inimese välisilme abil te-
ma sisemaailma,“ leidis 
Vinceti. Varem on Vinceti 
arvanud, et kunstnik tegi esi-
algse pildi küll Lisa Gherardi-
nist, kuid hiljem muutis seda 
tema töökojas aastatel 1490-
1510 töötanud Gian Giacomo 
Caprotti põhjal, kes võis olla 
nii kunstniku õpilane kui ar-
muke.

Kuigi suurem osa kunsti- 
asjatundjatest on seda meelt, 
et modelliks võis olla Lisa 
Gherardini, pole ometi mitte 
kõik eksperdid sellega nõus. 
Nii on oletatud, et maalil võis 
Leonardo da Vinci kujutada 
Firenze hertsoginnat, kurti-
saani, tänavatüdrukut, Hii-
nast pärit orjatari, kunstniku 

homokallimat, oma ema.
Ühe uuema versioonina on 

välja käidud, et kunstnik joo-
nistas lõuendile Milano hert-
sogi tütart Bianca Giovanna 
Sforzat. Nii väidab uurija 
Carla Glori. Paljud arvavad, 
et Leonardo da Vinci oli gei ja 
kujutas „Mona Lisa“ maalil 
iseennast naiseriietes.

Lisaks modellile on teadlasi 
juba palju sajandeid huvita-
nud Mona Lisa salapärane ja 
mõistatuslik naeratus. Nii on 
erinevad teadlased väitnud, et 
see naeratus on hingestatud, 
irooniline, õrn, kurb või ka-
hetsev. Saksa teadlased Jür-
gen Kornmeieri juhtimisel 
kinnitavad, et Mona Lisa nä-
gu väljendab õnne ja rõõmu.

Samas teatas Suurbritannia 
kunstiteadlane Jonathan Jo-
nes, et tema meelest põdes 
kunstnikule poseerinud mo-
dell hoopis süüfilist. Pealegi 
on maalil modelli selja taga 
näha merd ja mägesid, mis 
võivad viidata Ameerikale 
kui süüfilise kodumaale.

Hiljuti ilmunud uus raamat 
Leonardo da Vinci kuulsai-
mast maalist püüab mõnin-
gaid saladusi lahendada ja uu-
si hüpoteese püstitada, kuid 
endiselt jääb palju oletusi õh-
ku rippuma. Kunstiajaloola-
sed Martin Kemp ja Giuseppe 
Pallanti räägivad raamatus 
„Mona Lisa: inimesed ja 
kunstiteos” (Mona Lisa. The 
People and the Painting) sel-
lest, kuidas maal valmis, kes 
sellega otseselt või kaudselt 
omal ajal seotud olid, miks 
sellest on kujunenud kultuu-
riikoon.

Autorid väidavad, et Mona 
Lisa naeratus väljendab tohu-
tuid kannatusi, mida ta pidi 
oma õlgadel kandma. Esijoo-
nes rõhutatakse, et kõige taga 
võis olla Lisa Gherardini abi-
kaasa. Nimelt pidi Lisa abiel-
luma endast kaks korda vane-
ma mehega, kes ärimehe sildi 
all tegeles hoopis orjakauban-
dusega. Seetõttu pidi Lisa iga 
päev nägema, kuidas naisorje 
ebainimlikult koheldi ja pii-
nati.

Kundasse loodi JutuPeatus

Kunda Linnaraamatukogu raamatukoguhoidja Mervi Lilleoja ja Vi-
ru-Nigula valla kultuuri- ja noorsootööjuht Keio Soomelt Kunda jutu-
paigas. 

Foto: Meeli Eelmaa

Kunda lähistel. Oma jutustu-
ses „Tsemendivabrik“ kirju-
tab Parijõgi oma lapsepõlve 

kodupaigast. 

Kuulutaja
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M ul on hea meel tervitada teid Lääne-Virumaal, Grossi Toidukaubad Viru 
Rallil. Rallitraditsioon oli siinkandis tugev juba seitsmekümnendatel ning 

maakonnas on tehnikaspordiga tegeletud usinasti läbi aegade.
Samuti on Lääne-Virumaa tuntud ka teiste arvukate ning põnevate ürituste poo-

lest, olgu selleks siis meeste tantsupidu, punklaulupidu kultuurivallast või näiteks 
Porkuni tünnisõit, Viru maraton või Rakvere ööjooks spordivaldkonnast. Paljud üri-
tused on tuntud nii mujal Euroopas kui ka kaugemal.

Meie maakonnas asub vastvalminud Baltikumi suurim autospordikompleks – Ke-
hala ringrada.

Tänu mitmekesistele ja arvukatele üritustele näevad ja külastavad meie loodus-
kaunist maakonda Lääne-Virumaad ka paljud turistid. Meil on pakkuda nii mõnda-
gi – kaunis põhjarannik ning palju toimivaid mõisaid.

Olete lahkesti oodatud Lääne-Virumaale, olgu siis tegemist kultuuri-, spordi- või 
mõne muu üritusega.

Võistlejatele aga soovin edukat võidusõitu ja sportlike eesmärkide täitumist. 
Pealtvaatajatele põnevat ja vaatemängulist rallit. Kuid eelkõige turvalist rallit kõigi-
le! E esti rallisõitjate kasutu-

ses on teadaolevalt 5 
prototüüpautot. Käesoleva 
aasta algul sai neist valmis 
viimane ehk see, mida tege-
likult ehitama hakati kõige 
esimesena. Tegu on Ford 
Fiestaga, mille roolis Mura-
kate „ralliperekonna“ noorim 
liige Roland. Viimati 2016. 
aasta septembris Tartu rallil 
võistelnud koerulane tuleb 
sellega starti esmakordselt.

„Auto sai suures plaanis 
valmis aasta alguses. Nokit-
semist oli auto juures ja me 
ei rabelenud selle ehitamise-
ga. Alles nüüd leiame tee ral-
li starti,“ põhjendas ta. Ro-
land rääkis, et auto ehitami-
sel kusagilt väga šnitti ei 
võetud ja võimalust mööda 
sai kõike omas tiimis arenda-
tud: „Pärnu meeste autodega 
sarnasusi on, aga suurt koos-
tööd me teinud ei ole.“

Tänaseks on Prorehv ralli-
tiimis võistleval 26-aastasel 
autosportlasel testisõidud 
tehtud. „Lõuna-Eestis sai 
proovitud suurusjärgus 120 
kilomeetri jagu,“ lausus Ro-
land Murakas.

„Kõige esimene kord oli 
väga raske! Keeruline oli aru 
saada, kas probleem on sel-

les, et auto on võõras või 
selles, et on olnud nii pikk 
sõidupaus. Esimesed 50 kilo-
meetrit oli väga raske. Tuju 
oli üsna maas. Aga järgmise 
treeninguga läks olukord pa-
remaks ja sai selgeks, et au-
tos potentsiaali on,“ rääkis 
ta.

„Viimistlemise ja seadista-
mise protsessi jagub,“ jätkas 
Murakas. „Töö on püsivust 
nõudev olnud. Lihtsam oleks 
muidugi helistada Tšehhisse 
Škodasse, et saatke auto, 
aga nii ei saa, kui võimalusi 
napib.“

Rahaline ressurss seab te-
ma sõnul piirangud ka võist-
lemisele tervikuna: „Mis saab 
ülejäänud hooajaga? Seda 
plaani paigas ei ole. Rahali-
sed vahendid on piiratud. 
Ralli-ralli haaval vaatame.“

Roland Murakas avaldas 
lootust, et ollakse suutelised 
konkureerima samalaadsete 
„protodega“, samuti R5 klas-
si autodega. „Viru rallil saab 
näha, kuidas auto võistlus-
situatsioonis vastu peab. Kas 
oleme suutelised konkuree-
rima R5 klassi masinatega? 
Loodetavasti see nii läheb,“ 
sõnas ta.

„Suuri eesmärke siiski algul 

ei sea. Tahaks võidusõidu lõ-
puni tulla. Ei soovi riske võt-
ta. Omal „käsi külm“ ja pole 
autost veel täit ülevaadet. Pi-
gem soovime võtta Viru rallit 
hea treeninguna. Absoluut- 
arvestuses 10 sekka jõuda 
oleks tore.“

Prorotüüpautoga võistle-
vad eelseisval rallil veel Egon 
Kaur - Rasmus Vesiloo (Ford 
Fiesta), Priit Koik - Silver 
Simm (Ford Fiesta) ja 2012. 
aastal Viru ralli võitnud Rai-
ner Aus - Simo Koskinen 
(Volkswagen Polo).

R5 klassi autoga pakuvad 
Virumaa teedel toimuval Ees-
ti autoralli meistrivõistluste 
neljandal etapil konkurentsi 
lätlased Janis Berkis - Edgars 
Ceporjus (Ford Fiesta R5) ja 
venelased Radik Shaymiev - 
Maxim Tsvetkov (Ford Fiesta 
R5).

Kui eelnevalt sai nimetatud 
neli eestlaste kasutuses ole-
vat prototüüpautot, siis olgu 
täienduseks ära märgitud ka 
viies. 2017. aasta sügisel tegi 
Audi S1 Proto 4WD rallima-
sinaga Saaremaa ralli kaasa 
Rolandi onu Margus Mura-
kas.

Rando Aav / rally.ee

HEA RALLIKÜLASTAJA

Einar Vallbaum,
Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu

 juhatuse esimees

PROTOAUTODE STARDIRIVI 
SAAB TÄIENDUST

Roland Muraka prototüüpauto. 
Foto: erakogu
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K õikidesse pealtvaatamiskoh-
tadesse sõitmiseks on antud 

koordinaat sellepärast, et muidu 
võib GPS teid juhatada ka kiirus-
katsele, aga see on ju liiklemiseks 
suletud. Autot tee äärde parkides 

tohib seda teha ainult hästi tee pa-
rempoolses servas (sõidusuund on 
kiiruskatse poole). Vasakule poole 
tee serva on parkimine keelatud, 
sest sellega takistate võimaliku õn-
netuse korral kiirabiauto väljapää-

su. Ole hea ja mõtle selle peale, et 
sinupoolne parkimisreeglite rikku-
mine võib põhjustada õnnetusse 
sattunule väga raske, võibolla ka 
pöördumatu olukorra.

VIRU RALLI 
TEEDE SULGEMISE INFO

VIRU-NIGULA VALLAS
SS 1. Karjääri – Pärna – Kuura – Malla – Mäeveeru, tee suletud ree-
del 15.06 kell 18.00-20.50.
SS 2. Kunda linnas suletud osaliselt järgmised tänavad: Rakvere 
mnt – Rahvamaja tn – Koidu – Aia – Mäe – Kalda – Kasemäe, täna-
vad suletud reedel 15.06 kell 18.20-21.20.

VINNI VALLAS
SS 3. Kaasiksoo – Lavi – Rihula, tee suletud laupäeval 16.06 kell 
9.00-11.50.
SS 4. / 6. Sae – Aravuse – Männikvälja, tee suletud laupäeval 16.06 
kell 9.30-14.50.
SS 5. / 7. Vinni – Kehala – Saueaugu – Kantküla, tee suletud laupäe-
val 16.06 kell 11.35-16.50.
SS 8. Sonda – Mädaja – Rihula, tee suletud laupäeval 16.06 kell 
15.15-17.40.

Palume mõistvat suhtumist.
Viru ralli korraldusmeeskond

KATSETE TUTVUSTUS

RALLISÕBRA MEELESPEA
 Kuuletu ALATI turvatöötaja käskudele ja keeldudele. Isegi siis, kui 
turvamehe ettevaatlikkus võib tunduda sulle liigne, kuula tema 
sõna.

 Liikumisel katselt katsele pea kinni liikluseeskirjadest.
 Koosta endale varakult võistluse jälgimise „legend”. Igale katsele 
sa nagunii ei jõua, seega tee valikud.

 Ära lagasta ümbrust. Arvesta, et tegemist on kellelegi kuuluva 
maatükiga, ja kui sa jätad endast maha prügimäe, ei ole võistlu-
sel järgmisel korral enam sellesse kohta asja.

 Ära liigu lindiga piiratud alale. Ja ära unusta, et lint on siiski vaid 
hoiatav piire – rajalt välja paiskuvat autot lint ei peata. Parem ole 
kaks sammu lindist tagapool kui eespool.

 Arvesta, et sulle võivad haiget ja viga teha ka muud asjad kui ra-
jal kihutavad võistlusautod. Jälgi näiteks, et sa ei saaks pihta au-
torataste alt paiskuvate kividega.

 Püüa endale vaatamiskoht leida enne kiiruskatse algust ja ära 
hakka oma positsioone muutma pärast esimeste võistlusautode 
möödumist.

 Katse ajal on raja ületamine äärmiselt ohtlik. Sulle võib näida, et 
autod läbivad rada korrapäraste 1minutiliste vahedega, kuid alati 
ei pruugi see nii olla.

 Trampliinid on kahtlemata väga huvitavad vaatamiskohad, kuid 
ära unusta, et samas ka kõige ohtlikumad.

 Ära häbene korrale kutsumast kaaslasi, kui näed, et nad reegli-
test kinni ei pea.

 Hoia oma lastel silm peal. Nemad ei oska ohtusid veel ette näha.
 Ära võta rallile kaasa oma koduloomi. Neid autoralli ei huvita.
 Rajalt välja sõitnud võistlejat abistades ära unusta enda ohutust. 
Jälgi, et abistamise ajal pole rajal järgmist autot – ka see võib sa-
mas kohas rajalt paiskuda. Abistamise tuhinas jälgi ka seda, et sa 
ei satuks abistatava auto alla.
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11,82 km algusega kell 19.12
Start Pärna bussipeatuse juurest finiš Estonia Celli lähedal.

Pealtvaatajatele on mõeldud alad:
1. Ülestulek paekaldale
Sinna on lihtne juurde pääseda ja vaatamiskoht igati ohutu. Kunda poolt tulles 
keera Viru-Nigula asulamärgi lähedalt vasakule ja 50 m pärast jälle vasakule, suure 
puidutehase tagant läbi, umbes 6 km pärast oledki kohal.
Koordinaadid: peateelt mahasõit N59°26ʹ 52,9ʺ E26°41ʹ 3,3ʺ, pealtvaatamiseks 
koht N59°29ʹ 27,4ʺ E26°38ʹ 59,4ʺ
2. Malla mõis N59°29ʹ 51,0ʺ E26°35ʹ 21,8ʺ
Eelnevalt pikalt jälgitav sirge ja sellele järgnev järsk mahapööre paremale. Edasi 
hoogne looklev tee läbi Malla mõisa pargi.

SS1 KUNDA NORDIC TSEMENT 

SS3 EHITUSE ABC

SS4 PMC

SS2 SILBERAUTO

2,33 km algusega kell 19.37
Kunda linnakatse – esmakordselt autospordi ajaloos. Vaatamiseks on parimad ko-
had: Kunda Gümnaasiumi ringtee lähistel ja Grossi Toidukaupade poe parklast, 
aga ainult ohutuslindi taga ja seal, kuhu lubab teid turvamees.

11,61 km algusega kell 10.15
Lisakatse start asub Nurkse lähistel ja head ligipääsetavad vaatamiskohad on: 
1. Metsast välja asfaldile 
Ligi pääseb Põlula poolt. Põlula rist N59°26ʹ 52,9ʺ E26°41ʹ 3,3ʺ
2. Šikaan ümber puu Lavi allika juures
Ligi pääseb Sae ristist, Rannapungerja teelt sõida Sae risti ja sealt pööra Põlula 
poole teeristis oleva suunaviida järgi.

17,83 km algusega kell 10.38
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SS5 PÕHJAKESKUS SS 6 REVIN GRUPP

SSS9 
T-PUHTAX

SS7 EHMOFIX AUTOHOOLDUS

SS8 ISOVENT EHITUS 

2,35 km algusega kell 
17.27
Kehala kompleksis toi-
mub super lisakatse ehk 
paarisrada, kus korraga 
läheb rajale kaks eki-
paaži. Pärast katse lõp-
pu on kohe ralli FINIŠ ja 
sellele järgneb ka pari-
mate autasustamine.

17,63 km algusega kell 12.48

12,40 km algusega kell 15.35
Legendaarne Vinni katse läbi Baltikumi suurima autospordikeskuse Kehala ralli-
kompleksi.
Vaatamiseks soovitamegi ainult Kehala rallikompleksi, kus on korralikud parklad, 
ülimalt turvaline pealtvaatajatele ja ülimalt hästi vaadeldav. Kehalas töötab ralli-
raadio, saate ka süüa ja tõelist rallisõitu nautida. Tulge ja imetlege, milline peab 
välja nägema üks tõeline autospordikeskus, mis on ilmselgelt juba maailmatase.

13,1 km (punktikatse) algusega kell 16.24
Kiiruskatse algab Sonda lähistelt ja kulgeb läbi Aluta-
guse metsade Sae küla suunas.
Pealtvaatamiseks on enamus kohad sellised, kust ei 
saa tulema enne lisakatse lõppemist.
1. Mahapööre peale starti
Juurde pääsete Ulvi kaudu, aga tee on halb ja pikk, või 
siis Sonda kaudu. Peale raudtee ülesõitu on maha-
pööre paremale (Sonda poolt tulles) N59°20ʹ 46,3ʺ 
E26°49ʹ 7,0ʺ. Sõidad läbi küla umbes 4 km ja jõuadki 
kohale.
2. Mahapööre katse lõpus
Juurde pääseb Lavi allikate juurest pikki kiiruskatsena 
juba sõidetud teed, seepärast võib see rööpas ja ka ki-
vine olla. Saad sõita umbes 4,2 km, edasi on tee sule-
tud, sest jõudsidki kiiruskatse lähedale. Pargi jälle hästi 
paremale tee serva.
Lavi allikad N59°17ʹ 30,3ʺ E26°37ʹ 53,5ʺ

17,83 km algusega kell 13.25
Lisakatse start on Sae küla sildi juures Aravuse suunas.
1. Pealtvaatamiseks ongi hea koht Aravuse küla vahel, kuhu autod sisenevad hüp-
pega ja kohe järgnevad šikaanid. Kui tahad kogu kiiruskatse ära vaadata, siis pead 
varakult kohale tulema Küti-Võhu-Aravuse teed pidi. Kui aga tahad 0,5 km jaluta-
da, siis sõida Rannapungerja teel koordinaadini N59°26ʹ 52,9ʺ E26°41ʹ 3,3ʺ ja pöö-
ra väikesele aga korralikule kõrvalteele. Sõltub kustpoolt sa tuled – kas pöörad va-
sakule, kui tuled Rannapungerja poolt, või paremale, kui tuled Rakvere poolt. 2,3 
km pärast ongi tupik ja siis pead minema paremale vastu rada 500 m kuni Aravuse 
külani.
2. Hüppega üle Võhu-Aravuse tee. Kiiremad autod peaksid ka rattad maast lahti 
saama. Ligi pääsed Küti-Võhu kaudu. NB! Pargi ainult paremale poole ja hästi tee 
serva, muidu segad kiirabi auto läbipääsu!
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Jrk nr Klass  Auto nr Sõitja/kaardilugeja   Rahvus  Auto     Registreerija (klubi)  Reg. aeg
1. EMV 1  1 VALERII GORBAN / SERGEI LARENS  UKR / EST BMW-MINI JOHN COOPER WORKS WRC EUROLAMP WORLD RALLY TEAM 29.05.2018 - 11:10:22
2. EMV 1  2 GEORG GROSS / RAIGO MÕLDER  EST  FORD FIESTA WRC   OT RACING   31.05.2018 - 12:49:28
3. EMV 1  3 EGON KAUR / RASMUS VESILOO  EST  FORD FIESTA    KAUR MOTORSPORT  30.05.2018 - 13:41:45
4. EMV 1  4 RAINER AUS / SIMO KOSKINEN  EST  VOLKSWAGEN POLO   ALM MOTORSPORT  30.05.2018 - 10:43:45
5. EMV 1  5 ROLAND MURAKAS / KALLE ADLER  EST  FORD FIESTA    PROREHV RALLY TEAM  04.06.2018 - 14:16:04
6. EMV 1,EMV 4 6 RANNO BUNDSEN / ROBERT LOŠTŠENIKOV EST  MITSUBISHI LANCER EVO VIII  A1M MOTORSPORT  31.05.2018 - 12:22:29
7. EMV 1,EMV 3 7 JĀNIS BERĶIS / EDGARS ČEPORJUS  LAT  FORD FIESTA    NEIKSANS RALLYSPORT  30.05.2018 - 11:28:22
8. EMV 1,EMV 3 8 RADIK SHAYMIEV / MAXIM TSVETKOV RUS  FORD FIESTA R5    TAIF MOTORSPORT  31.05.2018 - 09:08:33
9. EMV 1  9 PRIIT KOIK / SILVER SIMM   EST  FORD FIESTA    KAUR MOTORSPORT  29.05.2018 - 16:11:30
10. EMV 1,EMV 3 10 HENDRIK KERS / MIHKEL KAPP  EST  MITSUBISHI EVO X   ALM MOTORSPORT  03.06.2018 - 21:08:03
11. EMV 1,EMV 3 11 ALLAN POPOV / ALEKSEI KRYLOV  EST / RUS MITSUBISHI LANCER EVO IX  A1M MOTORSPORT  30.05.2018 - 23:27:01
12. EMV 1,EMV 3 12 DENIS ROSTILOV / ALEKSEY KURNOSOV RUS  MITSUBISHI LANCER EVO IX  NEIKSANS RALLYSPORT  30.05.2018 - 11:28:29
13. EMV 2,EMV 6 14 RAUL HERNANDEZ HERNANDEZ /   LAT / ESP PEUGEOT 208 R2    ALM MOTORSPORT  29.05.2018 - 23:23:37
    ROGELIO PEÑATE LÓPEZ
14. EMV 2,EMV 6 15 GEORG LINNAMÄE / TH TH  EST  PEUGEOT 208 R2    ALM MOTORSPORT  04.06.2018 - 19:15:23
15. EMV 2,EMV 6 16 GREGOR JEETS / KULDAR SIKK  EST  FORD FIESTA R2T    TEHASE AUTO   03.06.2018 - 23:48:27
16. EMV 2,EMV 6 17 ALEXANDER KUDRYAVTSEV /   RUS / UKR PEUGEOT 208 R2    ALM MOTORSPORT  04.06.2018 - 14:07:11
    VOLODYMYR KORSIA
17. EMV 2,EMV 6 18 KASPAR KASARI / HANNES KUUSMAA EST  FORD FIESTA R2T    OT RACING   04.06.2018 - 15:35:58
18. EMV 2,EMV 6 19 OLIVER OJAPERV / JARNO TALVE  EST  FORD FIESTA R2T    OT RACING   04.06.2018 - 14:58:56
19. EMV 2,EMV 6 20 RASMUS UUSTULND / KAURI PANNAS EST  PEUGEOT 208 R2    THULE MOTORSPORT  14.05.2018 - 20:52:01
20. EMV 2,EMV 6 21 ROLAND POOM / KEN JÄRVEOJA  EST  FORD FIESTA R2T    CRC RALLY TEAM   28.05.2018 - 23:21:50
21. EMV 2,EMV 6 22 KEN TORN / ALEKS LESK   EST  FORD FIESTA    OT RACING   04.06.2018 - 17:49:51
22. EMV 1,EMV 3 23 ALEKSEI SEMENOV / SERGEI IAKIMENKO RUS  MMC LANCER EVO X   LEASING FINANCE RALLY TEAM 24.05.2018 - 13:42:03
23. EMV 1,EMV 3 24 ALEXANDER MIKHAILOV /    RUS  MITSUBISHI LANCER EVO X  PROSPEED   01.06.2018 - 21:52:43
    ALEXEY BASHMAKOV
24. EMV 1,EMV 4 25 EMĪLS BLŪMS / DIDZIS EGLĪTIS  LAT  MITSUBISHI LANCER EVO IX  RALLYWORKSHOP  04.06.2018 - 14:00:00
25. EMV 2,EMV 7 26 MARKO RINGENBERG / ALLAR HEINA EST  BMW M3    CUEKS RACING   04.06.2018 - 23:45:15
26. EMV 2,EMV 7 27 MARIO JÜRIMÄE / MARTIN VALTER  EST  BMW M3    CUEKS RACING   04.06.2018 - 21:09:53
27. EMV 2,EMV 5 28 KAREL TÖLP / MARTIN VIHMANN  EST  HONDA CIVIC TYPE-R   KAUR MOTORSPORT  04.06.2018 - 14:43:47
28. EMV 2,EMV 5 29 DAVID SULTANJANTS / SIIM OJA  EST  CITROEN DS3    MS RACING   04.06.2018 - 08:43:40
29. EMV 2,EMV 5 30 KRISTO SUBI / RAIDO SUBI   EST  HONDA CIVIC TYPE-R   A1M MOTORSPORT  03.06.2018 - 09:35:55
30. EMV 2,EMV 7 31 MADIS VANASELJA / JARMO LIIVAK  EST  BMW M3    MS RACING   28.05.2018 - 21:15:37
31. EMV 2,EMV 8 32 MARTIN SAAR / KAROL PERT  EST  VW GOLF 2    KAUR MOTORSPORT  30.05.2018 - 21:14:59
32. EMV 2,EMV 8 33 LEMBIT SOE / KALLE AHU   EST  TOYOTA STARLET    THULE MOTORSPORT  31.05.2018 - 10:13:47
33. EMV 1,EMV 4 34 SIIM AAS / VALLO VAHESAAR  EST  MITSUBISHI LANCER EVO   PROREHV RALLY TEAM  01.06.2018 - 08:15:44
34. EMV 2,EMV 7 35 RAIKO ARU / VEIKO KULLAMÄE  EST  BMW M3    KAUR MOTORSPORT  01.06.2018 - 12:28:28
35. EMV 1,EMV 4 36 HENRI FRANKE / ARVO LIIMANN  EST  SUBARU IMPREZA   CUEKS RACING   04.06.2018 - 10:30:13
36. EMV 1,EMV 4 37 VOLODIMIR VOLKOV / OLEKSANDR GORBIK UKR  MITSUBISHI LANCER EVO IX  NEIKSANS RALLYSPORT  30.05.2018 - 11:28:26
37. EMV 2,EMV 9 38 TIMMU KÕRGE / ERIK VAASA  EST  VAZ 2105    THULE MOTORSPORT  23.05.2018 - 14:30:03
38. EMV 2,EMV 5 39 RICO RODI / RISTO MÄRTSON  EST  HONDA CIVIC    TIKKRI MOTORSPORT  01.06.2018 - 12:56:03
39. EMV 2,EMV 9 40 PASI TIAINEN / MATTI IKÄVALKO  FIN  TOYOTA STARLET    LAITSERALLYPARK   05.05.2018 - 09:33:27
40. EMV 2,EMV 8 41 SILVER SÕMER / NELE JALAKAS  EST  BMW E30    VILSPORT KLUBI MTÜ  01.06.2018 - 12:35:50
41. EMV 2,EMV 7 42 OTT MESIKÄPP / JAANUS HÕBEMÄGI EST  BMW M3    KAUR MOTORSPORT  04.06.2018 - 10:07:21
42. EMV 2,EMV 5 43 KARMO KARELSON / TANEL KASESALU EST  HONDA CIVIC TYPE-R   KAUR MOTORSPORT  28.05.2018 - 13:23:43
43. EMV 2,EMV 8 44 RAIGO REIMAL / MAGNUS LEPP  EST  RENAULT CLIO    THULE MOTORSPORT  03.06.2018 - 20:17:47
44. EMV 2,EMV 9 45 RAIGO VILBIKS / HELLU SMORODIN  EST  LADA SAMARA    KAUR MOTORSPORT  16.05.2018 - 20:12:53
45. EMV 2,EMV 8 46 IMRE VANIK / JANEK OJALA  EST  NISSAN SUNNY    PROREHV RALLY TEAM  04.06.2018 - 10:32:10
46. EMV 2,EMV 8 47 ROBERT VIRVES / SANDER PRUUL  EST  OPEL ASTRA    PIHTLA RT   29.05.2018 - 14:40:18
47. EMV 2,EMV 7 48 VALEV VÄHI / SVEN ANDEVEI  EST  BMW M3    KAUR MOTORSPORT  02.06.2018 - 06:49:28
48. EMV 2,EMV 9 49 KLIM BAIKOV / ANDREY KLESHCHEV RUS  LADA 2105    KLIM BAIKOV   14.05.2018 - 21:48:22
49. EMV 1,EMV 4 50 ALLAR GOLDBERG / KAAREL LÄÄNE  EST  SUBARU IMPREZA   A1M MOTOSPORT  04.06.2018 - 18:23:38
50. EMV 2,EMV 9 51 PATRICK JUHE / TIINA EHRBACH  EST  HONDA CIVIC    BTR RACING   03.06.2018 - 19:16:45
51. EMV 2,EMV 7 52 TAAVI UDEVALD / MADIS MOOR  EST  BMW COMPACT    KAUR MOTORSPORT  01.06.2018 - 11:42:54
52. EMV 2,EMV 9 53 VAIDO TALI / ANDRES LICHTFELDT  EST  VAZ 21053    KAUR MOTOSPORT  01.06.2018 - 14:10:35
53. EMV 2,EMV 9 54 ASSO OJANDU / RAINIS RAIDMA  EST  SUZUKI BALENO    ERKI SPORT   03.06.2018 - 22:57:13
54. EMV 2,EMV 7 55 BOGDAN ŠEMET / RAIKO LILLE  EST  BMW 320    KAUR MOROTSPORT  02.06.2018 - 16:04:07
55. EMV 2,EMV 7 56 SIIM JÄRVEOTS / PRIIT JÄRVEOTS  EST  BMW 328I    PIHTLA RT   28.05.2018 - 19:41:12
56. EMV 2,EMV 7 57 TIIT PÕLLUÄÄR / RASMUS VAHER  EST  BMW 325    PIHTLA RT   31.05.2018 - 12:38:02
57. EMV 2,EMV 9 58 KEIRO ORGUS / ULVAR ORGUS  EST  TOYOTA YARIS    TIKKRI MOTORSPORT  09.05.2018 - 11:48:54
58. EMV 10,EMV 2 59 TAAVI NIINEMETS / ESKO ALLIKA  EST  GAZ 51A     GAZ RALLIKLUBI   17.05.2018 - 09:58:32
59. EMV 10,EMV 2 60 TARMO SILT / RAIDO LOEL   EST  GAZ 51     MÄRJAMAA RALLY TEAM  01.06.2018 - 10:13:36
60. EMV 10,EMV 2 61 RAINER TUBERIK / RAIDO VETESINA  EST  GAZ 51 TH    GAZ RALLIKLUBI   04.06.2018 - 21:46:45
61. EMV 10,EMV 2 62 VEIKO LIUKANEN / TOIVO LIUKANEN EST  GAZ 51     MÄRJAMAA SK   03.06.2018 - 10:41:31
62. EMV 10,EMV 2 63 KRISTO LAADRE / MARTIN LEEMETS  EST  GAZ 51     GAZ RALLIKLUBI   31.05.2018 - 13:52:08
63. EMV 10,EMV 2 64 JANNO NUIAMÄE / ATS NÕLVAK  EST  GAZ 51     GAZ RALLIKLUBI   25.05.2018 - 12:47:20
64. EMV 10,EMV 2 65 HOLGER ENOK / MAIRO OJAVIIR  EST  GAZ 53     MÄRJAMAA SK   03.06.2018 - 08:43:22
65. EMV 10,EMV 2 66 STEN RANDMAA / BIRGER RASMUSSEN EST  GAZ 51     GAZ RALLIKLUBI MTÜ  20.05.2018 - 09:04:36

REGISTREERUNUTE NIMEKIRI - GROSSI TOIDUKAUBAD VIRU RALLI 2018 (EMV)
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Kõigil võistlussarjas punkte tee-
nivail sõitjal rahalist auhinda 
siiski võita ei ole võimalik. Nii ei 
pretendeeri auhinnale näiteks 
tänavu kahelt Lätis sõidetud 
etapilt hea punktisaagi teeninud 
Oliver Solberg ega ka avaetapilt 
mõne punkti noppinud Raúl 
Hernández. Nimelt näeb Esto-
nian R2 Challenge juhis ette, et 
esirattaveolise kuni 1,6-liitrise 
vabalthingava mootoriga või 
1-liitrise turbomootoriga R2 
klassi autoga sõitev juht peab 
auhinna võitmiseks olema vanu-
ses 17-26 (sünniaasta 1992 kuni 
2000). Nii norralasel kui ka his-
paanlasel on praegu turjal vaid 
16 eluaastat.

Eesti Autospordi Liidu peasek-
retär Alar Arukuusk märkis, et 
nooremad tohivad litsentsi või 
eriloa olemasolul võistelda. Palju 
olulisem on, et noortele suuna-
tud võistlussarjas ei oleks ületa-
tud vanuse ülempiiri.

Rallikomitee juht Teele Sepp 
täpsustas, et alla 17-aastased 
saavad sarjapunkte teenida, 
kuid neil puudub võimalus ra-
halise auhinna võitmiseks. Sepp 
möönis, et Estonian R2 Challen-
ge juhises esitatud sõnastus ei 
ole ilmselt kõige selgem ja võib 
küsitavusi tekitada.

Estonian R2 Challenge auhin-
nafond on 2018. aastal üpris 
kopsakas. Esikoha võitjat pre-
meerib Eesti Autospordi Liit 20 
000 euroga, mis on ette nähtud 
osalemaks vähemalt neljal juu-
nioride MM-sarja või Euroopa 
juunioride meistrivõistluste eta-
pil 2019. aastal. Auhinnaraha 
makstakse välja iga etapi järg-
selt.

Teise koha saavutanule on au-
hinnaraha suurus 5000 eurot ja 
see on ette nähtud vähemalt 
ühel juunioride MM-sarja etapil 
või Euroopa meistrisarja etapil 
võistlemiseks. Kolmanda koha 
saavutanule on preemiaks 3000 
eurot, millega kaetakse ühel või 
mitmel rallil osalemise kulusid.

Lisaks on Eurosport Eventsi 
auhinnad. R2 Challenge arvestu-
se kolmele paremale meeskon-
nale võimaldatakse tasuta re-
gistreerimine Euroopa juuniori-
de U27 meistrivõistlustest osa-
võtuks 2019. aastal. R2 Challen-
ge parimale meeskonnale ga-
ranteeritakse tasuta osavõtt nel-
jast esimesest U27 etapist tule-
val aastal. Kui meeskond võtab 

osa kõigist kuuest etapist, tasub 
viimase kahe etapi osavõtutasu 
Eesti Autospordi Liit.

Põhimõtteliselt on ühel võist-
lejal võimalik tänavu koduses 
meistrisarjas võita kolm karikat 
ja mitu meistritiitlit. Lisaks suu-
repärane auhind. Sellise lükkega 
sai juba läinud aastal hakkama 
saarlane Ken Torn, kes alistas 
konkurendid nii väljakutsevõist-
lusel kui ka EMV2 ja EMV6 arves-
tuses.

Mis on EMV2 ja EMV6? Eesti 
autoralli meistrivõistluste üldju-
hend ütleb, et EMV2 on kahe-
rattaveoliste autode absoluutar-
vestus. Ehk et selles kategoorias 
antakse meistrisarja punkte kõi-
gile kaherattaveolise autoga 
osalevaile võistlejaile. Kaheratta-
veoliste autode EMV6 arvestu-
ses ehk masinaklasside A6 ja R2 
koondarvestuses on punktide 
teenimiseks mõned piirangud. 
Nii tuleb võistlejail punktiarves-
tuse saamiseks suvistel etappi-
del kasutada ainult DMACK reh-
ve. Täpselt sama nõue rehvidele 
kehtib Estonian R2 Challenge 
rallisarjas.

Eesti autoralli meistrivõistluste 
üldjuhend nägi ette, et EMV6 
arvestuses võistlevad rallipaarid 
lähevad rajale esimesena. Mai-
kuus sõidetud Tallinna rallil, mis 
kuulus kolmanda etapina Eesti 
autoralli meistrivõistluste arves-
tusse, ent mis oli ühtlasi tänavu 
esimene Eestis sõidetud ralli, 
startisidki need autod esma-
kordselt kõige ees. Viru rallil on 
asi teisiti. Pärast Tallinna rallit 
pöördusid ses arvestuses võis-
telnud noored Eesti Autospordi 
Liidu poole, avaldades soovi 
edaspidi startida alates küm-
nendast stardikohast.

Rallikomitee juht Teele Sepp 
esitas sooviavalduse autospordi 
liidu juhatusele, kuna üldjuhen-
di muudatused kuuluvad juha-
tuse pädevusse. 5. juunil avaldas 
Eesti Autospordi Liit meistri-
võistluste üldjuhendi bülletääni, 
millega määrati, et EMV6 arves-
tuse võistlejad stardivad omaet-
te rühmana ralli igal päeval vas-
tavalt võistluse juhi otsusele, 
alates kohast 10-15.

IGA PUNKT ON 
KULLA HINNAGA
Kui teistes masinaklassides toi-
mib n-ö tavapärane punktiarves-
tus, siis EMV6 arvestuses tuleb 

VIRU RALLIL JÄTKUB JAHT 
SUURELE AUHINNARAHALE

Rando Aav / rally.ee

Eesti autoralli meistrisarjas on omavahel seotud mitu 
arvestusklassi ja R2 klassi väljakutsevõistlus ehk inglis-
keelse nimetusega võistlussari Estonian R2 Challenge. 
See on noortele rallitalentidele suunatud rallisari, mis 
sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste raames ning 
kus parimatele on Eesti Autospordi Liidu ja Eurosport 
Eventsi poolt kopsakas auhinnafond.

hea tulemuse saavutamiseks 
ilmselt rohkem pingutada, sest 
erisusena antakse seal üks lisa-
punkt iga kiiruskatse võidu eest. 
Seega teoreetiliselt võib katse-
võitudega Grossi Toidukaubad 
Viru rallil skoori suurendada 9 
punkti jagu. Lisaks antakse 
EMV6 arvestuses lisapunkte nei-
le kolmele paremale, kes võist-
levad autoga, mille esmahomo-
geering oli enne 2012. aastat.

Senise kolme etapi järel on 
enim punkte teeninud Mārtiņš 
Sesks. 18-aastane lätlane on lii-
der EMV2 ja EMV6 arvestuses ja 
R2 väljakutsevõistluse punkti- 
tabelis. Teisel positsioonil on 
Ken Torn. Kuna Mārtiņš Sesks 
võistles vaid Lätis sõidetud ralli-
del ja jääb ka seekordsest võist-
lusest kõrvale, saab Grossi Toi-
dukaubad Viru ralli olema mur-
depunktiks ning peagi näeme 
uut tabeliliidrit. Ilmselt saab sel-
leks favoriit Ken Torn.

„Hooaja algul ei olnud mul 
plaani Eestis sõita. Aga nüüd, 
kuna MM-sarjas ei ole kõige pa-
remini läinud, proovime väljundi 
leida. On plaan mõned etapid 
kaasa teha. Kodus, Saaremaal 
tahaksin kindlasti sõita. Kui auto 
korda saab, tahan Virus võistel-
da. Estonia rallil startimise osas 
veel sajaprotsendilist kindlust ei 
ole,“ rääkis Torn.

Üheksandat hooaega kahe-
rattaveolise autoga võistlev 
saarlane võib seega oskusliku 
sõidu ja hea õnne korral korrata 
mullust tulemust. Kui tal õnnes-
tub taas võita Estonian R2 Chal-
lenge, oleks ka tuleval aastal 
hea võimalus võistelda piirita-
gustel rallidel.

Viru rallist kõneldes lausus 
Ken Torn, et seal on varem ol-
nud ägedad kiired teed. „Samas 
on trikikohti. Virumaal on palju-
nõudvad teed. Kehalas on hüp-
peid, kus tuleb targalt sõita,“ 
rääkis ta ja kiitis Kehala ringi, 

„seal on palju elemente ja huvi-
tavaid kohti loodud.“

Roland Poom nõustus konku-
rendiga, et Kehala uuendatud 
võistlusrada on suurepärane: 
„See on päris lahe! Käisin seal 
rallikrossi vaatamas. Päris palju 
on muudetud. Üldpilt on mul-
jetavaldav ja meil saab seal hu-
vitav olema, eriti kitsal metsava-
helisel osal.“

Roland Poomil sel hooajal 
kuigi hästi läinud ei ole ning 
nüüd loodab ta koduselt ralli-
võistluselt korralikku punktilisa 
ja lootus kuldmedalistki ei ole 
veel kustunud. „Matemaatiline 
võimalus on võita. Kuigi kaks 
esimest rallit oli nulliring – esi-
mesel ei startinud ja teine jäi pä-
rast viimast kiiruskatset pooleli. 
Nüüd tuleb anda maksimum. 
Alla ma andnud ei ole ja tahan 
teha vähemalt sama tulemuse, 
mis Tallinna rallil. Teine koht on 
see, millest kehvemaga ma nõus 
ei ole. Miks mitte proovida või-
du peale sõita? Eesmärk on ka 
katsevõite saada,“ lausus varem 
kolmel korral Viru rallil võistel-
nud ning sealt kahel korral 
omas masinaklassis teise koha 
teeninud 22-aastane rakverela-
ne.

UUSTULNUKAD 
KAARTE SEGAMAS
Mai keskel tegi rallidebüüdi 
Gregor Jeets. Virumaal toimuv 
ralli on Ford Fiesta R2T ralliautot 
roolivale 17-aastasele tartlasele 
seega alles teine rallivõistlus. 
Tallinna rallilt ta katkestamise 
tõttu tulemust kirja ei saanud, 
ent nüüd on võimalus punkti- 
skoor avada. Väga kõrgeid sihte 
Jeets eelseisvaks võistluseks siis-
ki ei sea, põhjuseks vähene sõi-
dukogemus ja keskendumine 
auto käitumise tundmaõppimi-
sele.

Kui võiks arvata, et Gregor 
Jeets on saanud rohkelt õpetus-

sõnu oma isalt, tuntud rallisõit-
jalt Raul Jeetsilt, siis tegelikult 
on koolitajaks hoopiski Ken 
Torn, kes püüab nooremale 
konkurendile edasi anda tead-
misi, mida ta on aastatega ise 
õppinud. „Olen rääkinud seda, 
mida ja kuidas mina teen. Et an-
da mõtteainet. Võrreldes aasta 
algusega on Gregor silmnähta-
valt arenenud. Temast saab vars-
ti tõsiseltvõetav konkurent kõi-
gile,“ sõnas Torn.

Esimest korda proovis Gregor 
Jeets ralliautoga sõitmist mullu 
talvel. „Ralliautoga esimene 
kord oli detsembris. Sõitsin Ken 
Torni autoga, tema õpetas. Ko-
gemus oli lahe! See hakkas 
meeldima ja rallisõidu otsus sai 
selle pealt tehtud,“ rääkis vara-
sema kardisõidukogemusega 
noormees.

Umbes 10-aastasena tekkis tal 
huvi kardispordi ja vormeli vas-
tu. Veidi hiljem hakkas ta kardi-
ga võistlema ja 13-aastaselt tär-
kas temas huvi ralli vastu. „See 
oli periood, kui võistlesin auto-
ga jäärajal ja sõitsin krosskardi-
ga,“ selgitas Jeets.

„Ralliautoga sõit oli algul vä-
ga keeruline, aga sain hakka-
ma,“ jätkas nüüdseks juba pe-
resse soetatud isiklikku rallima-
sinat rooliv Gregor Jeets. „Ralli 
poole pealt koolitas mind ka 
Kuldar Sikk, Ken Torni ja minu 
kaardilugeja. Ma ei olnud kuna-
gi enne esiveolisega kiiresti sõit-
nud. Oli ainult 4WD ja tagaveo-
lise kogemus. Kas isa mind õpe-
tas? Vaatasime koos videoid ja 
ta jagas enda kogemusi, aga ku-
na ta ei ole ise esiveolisega sõit-
nud, kuulan Keni.“

Teise „noore ja rohelisena“ on 
Grossi Toidukaubad Viru ralli 
stardis Kanaari saartelt pärit 
noor rallisõitja Raúl Hernández. 
Mullu autospordiga algust tei-
nud hispaanlane on Eesti meist-
risarja etappidest tänavu kaasa 

teinud kaks esimest, Lätis pee-
tud rallit. Koos kaardilugeja Ro-
gelio Peñate Lópeziga võistlev 
noorsand Eestis veel sõitnud ei 
ole.

Osaleb ta Baltikumis toimu-
vail rallidel aga põhjusel, et siin 
lubatakse alaealistel võistelda. 
Ehk ta käib teed, mida on astu-
nud soomlane Kalle Rovanperä, 
norralane Oliver Solberg või bo-
liivlane Marco Bulacia Wilkin-
son. Need on mõned näited ta-
lendikaist rallisõitjaist, kes alus-
tanud võistlemist alla 18-aasta-
sena.

Raúl Hernándezi võistlusau-
toks on Peugeot 208 R2. Sama 
marki autoga võistles tänavu ke-
vadeni Kaspar Kasari, kes Tallin-
na rallil tegi esimese sõidu ral-
liautoga Ford Fiesta R2T. Vahe-
tult enne suvise hooaja esimest 
etappi sai ta Soomest soetatud 
autoga läbida poolsada testiki-
lomeetrit, kuid võistluselt tuli 
kogemust süle ja seljaga. „Võtsi-
me Tallinna ralli rahulikult, et si-
na-peale saada. See oli hea 
proovikivi. Nüüd saab kihuta-
da!“ kommenteeris Kasari.

Ta ütles, et autodel on omaja-
gu erinevusi, kõige suurem neist 
see, et uus on turbomootoriga, 
teine oli vabalthingav. „Omad 
eripärad autodel on. Turbol on 
see, et kui pidurdad, siis turbo 
veab kaasa autot. Ei ole nii, et 
mootoriga pidurdad. Ja Ford 
töötab teiste pöörete peal, Peu-
geot töötas hästi kõrgete pöö-
rete peal,“ lausus 8. juunil 
21-aastaseks saanud Raplamaa 
noormees.

Nagu loo alguses märgitud, 
on vanusel autospordis omaja-
gu suur roll. Näiteks kiiruskatse-
tega tutvuminegi on reglemen-
teeritud. Kuni 20-aastased (sün-
niaasta 1998 või hilisem) saavad 
võistlusrajaga tutvuda vähemalt 
kolm korda, teistel on see piira-
tud kahe korraga.

Tallinna rallil koostööd alustanud Ken Torn ja Aleks Lesk stardivad teistkordselt koos Grossi Toidukaubad Viru rallil.
Foto: Ray Põder



8 VIRU RALLI Kuulutaja reede, 15. juuni 2018

Tutvu veenvate argumentidega kia.autotehnika.ee

TELLI INTERNETIST

või osta kohapealt epood24.eu laost
Niine tn 2, II korrus Rakvere

üle Eestiwww.epood24.eu

epood24.eu

6,99€

3,00€

4,99€

1,50€

5,99€

19,99€

99,00€

2,99€

19,90€

49,90€

3,99€

10,00€

Kohvioad
Jacobs
espresso
1kg

Õhuvärskendaja Air Wick
Vanilla & Baked
täide
250ml

Juuksevärvid Kallos

Pesupulber Lanza
Vanish White
1,125kg

Veepehmendi
Calgon geel
1,5L

Juuksekasvu vitamiinid
Placent Activ Milano
1 kuu (60 kapslit)

Survepesur
Black&Decker
PW 1700
SPL PLUS

Plekieemaldaja
Vanish White
2L

Elektrooniline jalaviil
Scholl
Velvet
soft

Reisikohver
Zurich pink

Plekieemaldaja
Vanish Gold
470g

Nõudepesumasina
tabletid
Finish
100tk

viivad koik

PõhjakeskusesseP
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

kuulutused.kuulutaja.ee

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KENA KORTER ROHELUSES!   
PIIRA, ÕHTU 3 

2 tuba, 53,9 m², 2/3, sahver, panipaik, rõdu.   

39 990 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

KENA KORRAS MAJAOSA!   
RAKVERE, RÄGAVERE 20 

Krunt 704 m², 4 tuba, 87,8 m², kamin, saun.    

63 900 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

LAHEMAALE ELAMA!   
VIHULA KÜLA, POOLI  

Kinnistu 0,54 ha, 4 tuba, 139,4 m², uued 
aknad, dušš.   

59 990 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

PALKMAJA TAMSALU LÄHISTEL.
PÕDRANGU KÜLA, KUUSETUKA 

Kinnistu 1,5 ha, elamu 80 m2, abihooned.

29 000 €

Irene Pung,  554 0671

PALKELAMU ABIHOONETEGA!
VÄIKE-MAARJA, PIKK 34 

Krunt 3905 m² , elamu 214,5 m², saunamaja, kuur.    
39 990 € UUS!

Margus Punane,  504 9998

62 990 € UUS!

MÖBLEERITUD JA RÕDUGA KODU!   
RAKVERE, ROHUAIA 22   

3 tuba, 61,5 m², 3/5, avatud planeering, 
mööbel, tehnika.   

Margus Punane,  504 9998

14 990 € UUS HIND!

KAUPLUS KORTERMAJA!
KILTSI, PIKK 2  

Kinnistu 6273 m², hoone 268,7 m², WC, 380 V.     
Margus Punane,  504 9998

42 990 € UUS HIND!

HUBANE KODU VAIKSEL TÄNAVAL!
TAPA, PIIRI 4 

Kinnistu 600 m², elamu 85,1 m², 4 tuba, 
abihoone.    

Margus Punane,  504 9998

59 000 € UUS!

RENOVEERITUD MAJAOSA!
RAKVERE, KARJA 24  

Krunt 286 m², 103,7 m², uued aknad, kamin.
Anneliis Mägi,  5686 7960

29 990 € 

KODU JÕE ÄÄRES!
VINNI V. VETIKU, MURU  

Kinnistu 2700 m², kivimaja 68,6 m², saun, garaaž.    

Margus Punane,  504 9998

PELLETIKAIMNAGA KORTER!   
HALJALA, MAHEDA 3  

2 tuba, 42 m², 1/2, uued aknad ja juhtmestik.   
15 890 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

SINU SÕBER KINNISVARAS!
• tasuta konsultatsioon
• hea nõu ja asjaajamine
• aitame müüa parima hinnaga

MÕNUS 
MAJAOSA 

VÕSUL!    
VÕSU, 

METSA 4 

65 900 €

I korrus, 4 tuba, 
120 m², dušš, WC, 

kasutuskord!    

Margus Punane,  
504 9998

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

• Müüa 1toaline korter Vin-
nis, II korrusel, päikesepoolse 
rõduga. Korter 38 m2. Korteril 
kelder ja aiamaa kasutamise 
võimalus. Hind 10  000 €. Tel 
5554 0402

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

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

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

•  M ü ü a  2 t o a l i n e  k õ i g i 
mugavustega korter, 2/4, Tapa 
kesklinnas,  otse omanikult. 
Päikseline maja pool, plastaknad, 
metalluks, laminaatparkett, väga 
soe, jääb alles mööbel ja tehnika. 
Tel 558 9315

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

• Müüa 2toaline korter Väike-
Maarjas Tamsalu mnt 3-7, korteris 
on kanalisatsioon, õhksoojus-
pump, väike kamin-pliit. Korido-
rid soojad ja remonditud. Toimiv 
ühistu ja lahked naabrid. Kelder ja 
soovikorral maatükk. Hind 12 500 
€. Tel 5697 8910

• Müüa 2toaline korter (52 m2), 
2/1, uues majas, Väinjärve ääres, 
madalad kommunaalkulud, meel-
div asukoht elumajaks või suveko-
duks. Hind 10 400 €. Tel 5668 0644

• Müüa renoveeritud 3toaline 
korter Rakverest 8 km kaugusel 
Pajusti alevikus, 57,7m2. Hind 26 
500 €. Tel 511 0478

• Müüa 3toaline korter Arknal. 
Tel 5649 1812

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

• Müüa korter Rakvere linnas, 4 
tuba, gaasiküte, otse omanikult. 
Tel 5348 8161

• Müüa kahekordne elumaja 
Huljal koos kõrvalhoonetega, 
garaaž  kanaliga. Olemas hin-
damisakt. Hind 68  000 €. Tel 
554 3734

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

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

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

• Müüa kahekorruseline re-
noveerimist vajav maja. Väi-
ke-Maarja vald. Hind 15 000 €. 
Tel 53743571

• Müüa suvila Rakvere lähedal 
Päides, saab renoveerida aasta-
ringseks elamiseks. Maja pind 59 
m2, krunt 1800 m2. Lisaks garaaž, 
kuur, kasvuhoone, hoonetel on 
uued katused. Hind kokkuleppel. 
Tel 511 0478

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

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

• Linnalähedane aianduskrunt 
ootab uut omanikku. Aiamaja 
vundament, marjapõõsad, tras-
sivesi. Toimiv aiandusühistu. Tel 
521 1269

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

• Müüa garaaž Kadrinas katlamaja 
kõrval. Tel 510 6645

•  O s t a n  1 t o a l i s e  k õ i g i 
mugavustega korteri Rakveres 
otse omanikult. Tel 508 1311

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

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

•  P e r e  s o o v i b  o s t a  m a j a 
järelmaksuga Rakveres. Tel 5308 
1705

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

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

• Soovin üürida toa seoses tööga 
Viitna kõrtsis kas Viitnal või selle 
lähiümbruses 15 km raadiuses. Tel 
5553 8445

• Korralik vanem mees üürib 1toa-
lise ahjuküttega korteri soodsa 
hinnaga. Tel 5594 6419

• Soovin üürida väiksema eluko-
ha Tallinn-Jõgeva raudtee ääres. 
Suurepäraselt sobiks näiteks Rak-
ke või Kiltsi, aga ka muud kohad 
on võimalikud. Tel 5552 1705

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. Kor-
ralik elamine. Tel 516 4685

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

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

• Üürile anda 2toaline korter Rak-
veres, L. Koidula 11 majas. Korteris 
on värskelt renoveeritud vee-, 
kütte- ja ventilatsioonisüsteemid. 
Küsi lisainfot tel 5346 0655

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
korter Laekveres, vesi sees. Üür 80 
€ + elekter, vesi. Tel 527 0058

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

• Üürile anda 3toaline korter 
Kadrinas. Tel 510 6645

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B3, 1,8, bensiin, 
kehtiv ülevaatus, kindlustus, haa-
kekonks. Hind soodne. Tel 5831 
2411

 • Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
08/2007. a, 74kW, universaal, 
bensiin, hõbedane metallik, kon-
ditsioneer, kesklukk, 2 x el.aknad, 
originaal valuveljed, korralik, 
äsja läbinud tehnilise ülevaatuse 
08/2019, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa ökonoomne Ford C-Max 
1,6 diisel, must metallik, 85kW, 
2012. a, kliima, esiklaasi soojen-
dus. Läbisõit 110 000 km, kõrgem 
istumine. Tel 506 1547

• Müüa remonti vajav Golf 2 (ben-
siin 1,6). Hind 100 €. Tel 5649 1828

• Müüa Nissan Micra 1,0 bensiin, 
1999. a, punane, sõidukorras, üle-
vaatus. Tel 5558 5956

• Müüa Opel Astra Caravan 1,6 
2000. a, bensiin, must, auto on 
heas korras, Hollandist. Tel 517 
4193

• Müüa Seat Gordoba 1,9, 74kW 
SDI, tumeroheline 01/2004. a, 
diisel, ökonoomne seisukord hea, 
rihmad/rullikud vahetatud, talvel 
käivitud hästi. Hind 1650 €. Tel 
515 2665

• Müüa  Subaru Forester,  2,5 
169kW, 2007. a, bensiin, auto-
maat, ostetud Eestist. Värskelt 
tehtud 210 000 km täishooldus 
koos rihmavahetusega. Hind 
4500 €. Tel 511 0478

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

• Müüa Škoda Octavia  1,6i 
10/2003. a, 74kW, bensiin, rohe-
line metallik, laugpära, täiuslik 
hooldusraamat, konditsioneer, 
püsikiirusehoidja, el.aknad, veo-
konks, ökonoomne, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa väga heas korras Toyota 
Avensis 2008. a, 2,0 93kW, diisel, 
töökindel, ketiga mootor. Autol 
palju lisasid, nahksisu, kliima, el 
aknad, püsikiirusehoidja, konks, el 
istmed, ekraaniga makk, kompuu-
ter, väga ökonoomne, odav sõita. 
Auto värvus must, universaal. ÜV 
2020/05. Väga heas korras, remon-
ti ei vaja, hoitud/hooldatud auto. 
Hind 5200 €. Tel 5809 6086

• Müüa Toyota Corolla 1,6 2007. 
a, bensiin, manuaal, tumehall, 
väga ökonoomne, universaal. Tel 
509 2275

• Müüa Volkswagen Golf 4 Va-
riant 1,9TDI 04/2004. a, 74kW, 
turbodiisel, hõbedane, universaal, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, kesk-
lukk puldist, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, äsja läbinud tehnilise 
ülevaatuse 04/2019, korralik, su-
perökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,6i 05/2004. a, 77kW, bensiin, 
tumesinine metallik, universaal, 
konditsioneer, 4 x el.aknad, kesk-
lukk puldist, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbo-
diisel, hall metallik, universaal, 
kliima, 4 x el.aknad, kesklukk 
puldist, uuem salong, veokonks, 
roosteta, mõlkideta, läbinud teh-
nilise ülevaatuse 02/2019, superö-
konoomne, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

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

• Müüa Volvo V70 2,4D, 2008. a, 
läbisõit 180  000 km. Hooldused 
tehtud, väga heas korras. Tel 502 
8156

• Müüa võrr ja varuosad. Tel 5649 
1828

• Müüa järelkäru, hind odav! Tel 
5801 8832

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

• Ostan kõiki marke sõiduautosid 
ja kaubikuid, seisukord ja asukoht 
ei ole määrav. Tel 5365 4085, meil: 
skampus@online.ee

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

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

• Ostan autoromusid, puksiir- ja 
veoteenus. Tel 5558 5956

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

TEENUSED
• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Autoplekitööd parima hinna 
ja kvaliteedi suhtega Lääne-Viru-
maal. Tel 508 6455

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

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

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

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

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

• Soodsaim kolimis- ja trans-
porditeenus Lääne-Virumaal 
0,34 €/km -14,50 €/h. Vaata 
lisa:  https://www.facebook.
com/NolexTransport/  . Tel 
5895 9702

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Sillaxer OÜ annab rendile jä-
releveetava korvtõstuki. Tõs-
tekõrgus 10 m. Töötab elektri 
pealt. Asub Võsul. Tel 521 8832

• Mullatööd. Laadurmasina 
rent koos juhiga erinevateks 
planeerimistöödeks. Tel 5785 
1873

• Kolimisteenus kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

Nool 30 m
Tõstevõime kuni 40 t

www.peritex.ee
Tel 5348 3288

JA MATKAAUTODE
HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

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

Info tel 504 0118

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

• Koristan vanametalli. Tel 558 
7000

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Salvkaevude kaevamine, pu-
hastamine ja remont. Rõngaste 
vahetamine. Tel 5840 0240

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

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

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

• Paigaldan kõnniteid koos kaas-
nevate ehitus-remonttöödega. Tel 
5606 9271

• Aitame ehitus- ja remonditöö-
dega. Tel 526 0804

• Ettevõte teostab ehitustöid. 
Katusetööd, plaatimine, ül-
dehitus, fassaaditööd, sisevii-
mistlus, betoonitööd, remon-
ditööd. fi nestbuilders@gmail.
com. Tel 5662 6483

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

• Teostame töid alates remont-
töödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija 
rahulolu. Üldehitustööd, vanni-
toaremont, sauna ehitus/remont, 
köögi remont, mööblipaigaldus, 
plaatimine, siseviimistlus, maal-
ritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid-paadisillad, 
fassaadi tööd. E-mail: taresanee-
raus@gmail.com. Facebook: Ta-
re-Saneeraus. Tel 5557 8781

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

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

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

• Teostame majade värvimist! Tel 
5803 4010

• Majade ja aedade värvimine. 
Tel 5681 5414

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

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

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

• KÜ keldrite puhastamine. 
Tel 5450 5198

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683
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M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

Teostan LIIVAPRITSITÖID
Tulen kohale, puhastan 

palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

SANTEHNILISED 

TÖÖD
•sise- ja välistrassid•vesi 

•kanalisatsioon•küte  

•ventilatsioon•toruavariide 

likvideerimine

MOODULKORSTENDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

KORSTNAHÜLSSIDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

PLAATIMINE JA 
VANNITOAD

ÜLDEHITUS JA 
ELEKTRITÖÖD
info: 550 3191 

torujyri24@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

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

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

Info 5373 4876

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee

• Pottsepatööd: pliidid, ahjud, 
kaminad, korstnad, kogemus 38 
aastat. Tel 527 8293

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija, ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

•  E l e kt r i t ö ö d  p ä d e v u s e g a 
elektrikult, boilerite puhastus ja 
remont. Tel 5890 2983

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

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

Betoonpõrandate 
planetaarne 

lihvimine. 
Betoonpõrandate 
hooldus ja remont 

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

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

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

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Võsatööd, valgustusraie, 
alusmetsa raie. Tel 5815 5500

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

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

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

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

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

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

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 

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

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

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

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

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

Rollerite, mopeedide, ATVde 

REMONT

Tel 5341 5771

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

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

• Felix Bänd - parim ja soodne! 
Tel 5559 3419

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

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

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

• Müüa diivanvoodi (pesukastiga) 
ja integreeritud elektripliit pra-
eahjuga. Tel 5818 2500

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

• Müüa köögikapid 2+2 tk, lillaval-
ge kirju, peaaegu uued. Hind 120 
€. Müüa 1 inimese puitvoodi, väga 
heas korras, kokku pandud. Hind 
45 €. Tel 5645 1242

• Müüa hea hinnaga hästi hoi-
tud vinüülplaatide kogu 101 
tk. Tel 5597 2969

• Müüa elutoa puhvet, laius 209 
cm, lahtikäiv laud 160 + 80 ja kuus 
tooli. Näha saab 16. ja 17. juunil, 
ette helistades tel 5635 4671

• Müüa 3 poolega riidekapp, 2 pi-
kendatavat lastevoodit + madrats. 
Tel 5699 6594

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

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

• Müüa furgoon. Tel 524 2015

• Ära anda korras külmik. Tel 
5660 3408

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

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

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

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

• Ostan maja likvideerimisel või 
kolimisel seisma jäänud esemeid, 
pakkuda võib kõike, ka kallimaid 
esemeid. Tel 503 1849

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

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

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

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

• Ostan vana merevaigust 
kollaste või kirjute kuulidega 
kaelakee (maksan 800 € ja 
suuremad ka rohkem) ja muid 
vanu naisteehteid - sõled, 
prossid, sõrmused, käevõrud, 
kellad jne. Huvitavad ka lau-
anõud, raamatud jne. ALATI 
aus kauplemine ja teen hea 
pakkumise. Tel 5639 7329 Liina

• OSTAN veneaegseid ja va-
nemaid rahasid, tehnikaaja-
kirju, raamatuid, medaleid, 
ordeneid, rinnamärke, do-
kumente, fotosid, tikutoose 
- tikuetikette, kellasid, foto-
tehnikat, raadio, portsigari, 
habemenuge, taskunuge, 
jahitarbeid ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan kaubaaluseid: EUR, 
FIN ja märgistamata. Tel 5552 
2789

• Ostan prussi 15x15 cm, sobib 
ka muu lauamaterjal, sobivad ka 
väiksed kogused. Tel 503 1849

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

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

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

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

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

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

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

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA KUIVA 
EHITUSPUITU 

KÜTTEKS
HIND VÄGA 

SOODNE
Transport hinna 

sees! 
INFO: 5348 3288

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega 

kasebriketti 1,83 € pakk. 
Hind koos transpordiga. 

Pakis 12 briketti. 
Min tarnitav kogus 

48 pakki.

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

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

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

• Rakveres müüa liiva, ka väikes-
tes kogustes, näiteks kassile. Tel 
5390 7849

•  M ä ä r i  M õ i s  O Ü  m ü ü b 
eestimaist looduslikku de-
koratiivkruusa. Fraktsioonid 
5-10 mm, 10-20 mm ja 20+ 
mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. 
Veovõimalus. Tel 505 3340 või 
525 9239

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS
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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

SISESTA OMA 

KUULUTUS

KUULUTUSTE 

PORTAALIST.

PORTAALIST

 SISESTATUD

KUULUTUSED

 ILMUVAD KA 

AJALEHES.

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

MUU

Suvel mõnule rannas!

Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja 

endale KOJU!

Internetist tellimine.ee

või telefonil 617 7717

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

Avaldame sügavat kaastunnet 
Diana Männile lastega 
kalli ema ja vanaema

ELJO MÄNNI
surma puhul.

Rakvere Hooldekodu pere

Kallis ema, vanaema, 
vanavanaema

BENITA KIREMIJAT
mälestame tema 

35. surma aastapäeval.

Tütred Virve ja 
Leili perekondadega

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

TEATED

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

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

Tänan!

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

Meeste- ja naistejuuksur
Turukaubamaja 

II korrusel!
Avatud E-R 9-17

          L 9-14

Kehtib pensionäri soodustus

Kulmude keemiline värvimine 4 €

SUVEKUUDEL TEENINDAN 
ELAVAS JÄRJEKORRAS!

Tule uudistama!
Tel 526 9069

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ ostab 
metsakinnistuid 
ja –raieõigust. 

Teostame 
metsamajanduslikke töid 

liigniisketes ja raskesti 
majandatavates 

metsades. 

Tel 5815 0152
liis@viruhalud.ee 

www.viruhalud.ee

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

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

• Ostan noore kuke. Tel 523 7560

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

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

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

• Müüa mesitarud. Tel 5340 0537

• Müüa T-16 ja aiatraktor. Tel 
5558 5956

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

• Müüa Belarus 2-telj. haagis 
M2140 ja 5 t metallmahuti. Tel 
5358 6829

• Müüa VAZ 2106, 2105, 2103 
mootor ja kompressori survepaak. 
Tel 520 9960

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

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Müüa koerakuut „Valmeco“, 
toode suurele koerale, 2-osaline, 
aknaga. Vaata FB „Koeru ost-
müük“. Tel 5825 2370

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

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

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

• www.toonklaas.ee

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

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

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50

Värske kartul 
(Hispaania)

kg 1,50

Värske kartul (Eesti) kg 5,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salat kg 4,00

Redis punt 1,00

Herned (Eesti) kg 13,00

Aeduba (Poola) kg 4,50 6,00

Värske kapsas kg 2,00

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 5,00

Kurk, väike (Poola) kg 1,80 2,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,00 2,50

Kurk, poolpikk (Eesti) kg 1,80 2,00

Maasikas (Poola) kg 3,00

Maasikas (Eesti) kg 8,00 9,00

Murelid (Türgi) kg 5,00

Kirsid (Ungari) kg 5,00

Kultuurmustikad 
(Kreeka)

kg 10,00

Arbuus (Kreeka) kg 2,00

Küüslauk (Kreeka) tk 1,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Mesi, värske 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

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

SUVELILLEDE JA 
PÜSIKUTE MÜÜK!

Reedel, 15. juunil turul Peipsi kala müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 14. juunil 2018

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

Rakvere Galeriis on 
kahe Soome kunstniku 
ühisnäitus „Diarium 
Invisi ehk Nähtamatu 
päevaraamat”.

Ülle Kask

Minna Rajala ja Jaana Korte-
laineni taiesed sünnivad sule-
tud silmadega ja meditatiiv-
sete helide tekitamise kaudu. 
Nende loominguline teekond 
ehk teisisõnu OODIDOO-lii-
kumine sai alguse 2017. aas-
tal.

Minna Rajala selgitas, et 
„ood“ on Vana-Kreeka laul 
või luuletus ja „doo“ tähistab 
teed suure valgustuse poole.

„Nähtamatu päevaraamat” 
ehk „Diarium Invisi” on uu-
rimusretk inimese tunne-
tusmaailma. Protsessi käigus 
tekkinud kujutis on kui sisse-
kanne päevaraamatusse, see 
on visuaalne jälg helide saatel 
toimunud meditatsioonist. 
Kujutis tekib, kui traditsioo-
niline antiikne vokaalmuu-
sika avab akna iga maaliva 
kunstniku hinges.

Monotüüpia-tõmmised il-
lustreerivad protsessi käigus 
toimuvat sisetaju muutumist. 
Laulu poolt tekitatud reso-
nants kunstniku kehas juhib 
tema pintsli liikumist. Kahe 
kunstniku ühine kogemus ja 
nende loodud kujutised sel-
lest nähtamatust tunnetusest 
asetatakse loodavas teoses 
üksteise peale. See kutsub ka 
vaatajat keskenduma vaikuse 
kuulamisele oma südames.

Rakvere Galerii kuraator, 
klaasikunstnik Riho Hütt 
kirjeldas omi mõtteid ja tun-
deid, mis tal kahe soome nais-
kunstniku näitusega seoses 
tekkinud olid: „Ma proovin 
ise ka seda meditatiivset poolt 
endas esile kutsuda, kui tööd 

Soomlannade maalid 
sünnivad silmad kinni ja lauldes

Monotüüpia workshop
Minna Rajala ja Jaana Kortelainen 
korraldasid kunstihuvilistele 8. juunil 
Rakvere Athena koolis Pikal tänaval 
workshopi.

Minna rõhutas kohe, et teos, mis val-
mib, on ainulaadne, kuna mitte kunagi 
pole selle sünni juures olnud peale tema 
ja Jaana teisi inimesi. Protsess koosnes 
kolmest osast. Kõigepealt alustati keha 
lõdvestamisega. Mugavalt istet võttes 
järgnes meditatsioon ehk vaikuse kuu-
lamine ja üleliigsetest mõtetest puhastu-
mine. Minna küsimuse peale, kas keegi 
on seltskonnast tegelenud kristliku või 
budistliku meditatsiooniga, ei vastanud 
mitte keegi jaatavalt.

Vaikus iseendaga kestis 10 minutit. Siis 
anti kõigile suur tükk paberit ja pliiats, 
kästi silmad kinni panna ning hakata 
kätt „juhtima”. Igaühel valmis oma „pilt” 
kas mööda spiraali liikudes, ülevalt alla 
kriipseldades või ringe tehes.

Jaana küsis, kas keegi värve ka nägi. 
Athena kunstikooli õpetaja Eliko Kajak 
enda sõnul värve ei näinud, küll aga oli 
tal pidevalt tunne, et läheb justkui üle 

ääre, joonistades lõpmatuse märki. Me-
talli- ja ehtekunstnik Harvi Varkki aga 
ütles, et tema värv oli kohe tumesinine. 
Mari Riina Rist, kunstnikunimega Leek-
pea oli näinud silmad kinni joonistades 
pidevalt oranžikas-punast kera üles-alla 
hüplevat. Üks naisterahvas aga nägi ro-
helist.

Kõik sõnad ja värvid, mis kellelgi sil-
mad kinni joonistades tekkisid, kirjutasid 
Minna ja Jaana üles ja hakkasid seejärel 
silmad kinni laulma, kutsudes esile heli-
sid „aa-oo-uu“. Niimoodi häälitsedes te-
kib muusikaline resonants ja nad leiavad 
maalile teema.

Pärast väikest vaheaega hakkasid 
kunstnikud Minna ja Jaana värve sega-
ma. Tumesinise ja lillaka ristkülikukuju-
lise kasti sisse tekkis ovaalne ring, mida 
ääristas tumeroheline ja keskelt oranži-
kas-kollane värv, mille sisemusest oma-
korda paistis valge valgus. Monotüü-
pia-tehnikas maal pealkirjaga „8.6.2018” 
leidis koha Rakvere Galeriis, kus näituse 
avamisõhtul oli teiste taieste kõrvale jäe-
tud suur tühi valge leht.

Jaana Kortelainen (paremal) ja Minna Rajala Rakvere Galeriis.
Foto: Ülle Kask

teen. Kui vaadata Minna ja 
Jaana loomingut, siis kui su-
led silmad, saad paremini aru 
sellest, mismoodi neil teosed 
sünnivad. Aga selline lähe-
nemine kunsti tegemisele on 
ikka väga teistmoodi.”

Küsimuse peale, kas maali-
mine on meditatsioon, vastas 
Hütt, et kui tema enda töid 
teeb, siis on ta tõesti justkui 
omas mullis. „Muu maailm 
kaob ära, kukun nagu omas-
se mulli ja keskendun, mida 
ma ehitan või kuidas seda asja 
teen.”

„Kaasaegne kunstilooming 
ongi üsna eriline,” jätkas klaa-

sikunstnik. „Tähtis on tunne-
tamine. Aga tegelikult rõhu-
taks seda poolt ka, et kõik tu-
leb ju sinu seest, kõik mõtted 
ja tunded tulevad sisemusest, 
sinu hingest. Nagu näeme 
Minna ja Jaana töidki vaada-
tes. Värvid on väga mahedad 
ja piltidel valitseb harmoo-
nia,“ sõnas Hütt.

„Mulle tegelikult meeldib 
see kevade moodi teos „U 
25.3.2017.” Siin jälle, maalil 
„OUI 15.3.2017” on nagu Jaa-
pani-värk. See on aga nagu 
mingi tulepesa,” iseloomustas 
Riho Hütt maali, mis valmis 
Athena koolis kunstihuviliste 

ühistööna.
Kuraatori sõnul on seekord 

galeriis suveprojekt, et tut-
vustada meie Soome sõprus-
linnade kunstnikke. „Kuna-
gi, kui me saame uue galerii, 
kutsume kõik oma sõbrad ja 
kunstnikud siin- ja sealpool 
lahte kokku, et tekiks kul-
tuurisild kahe maa – Soome 
ja Eesti vahel, kes mõlemad 
tähistavad tänavu oma 100. 
juubelisünnipäeva.”

Näitus „Diarium Invisi ehk 
Nähtamatu päevaraamat” on 
avatud 7. juulini.
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Arkna mõisa karjalau-
das esietendunud Rakve-
re Teatri suvelavastuses 
„Lõikuspeo tantsud“ 
püüavad viis õde oma 
majapidamist korras ja 
perekonda koos hoida.

Tõnu Lilleorg

Aja möödumise kohta öel-
dakse vahel tabavalt, et küll 
on ikka vahepeal palju vett 
merre voolanud. Lavastuse 
algul näeme keskealist meest 

Michaelit (mängib Märten 
Matsu), kes satub oma lapse-
põlvekoju ja hakkab meenu-
tama üht suve, kui ta oli seits-
meaastane ja elas koos oma 
ema ning nelja tädiga.

Endine karjalaut teatrisaali-
na oli väga huvitav. Ruumis 
oli piisavalt avarust ning kaks 
publikutribüüni olid pandud 
vastakuti, mis tekitas ruumi 
keskossa pikuti lauda ühest 
otsast teiseni ulatuva vägagi 
laia lava. Sellise lavaga kaas-
nes tavapärase eeslava ja taga-
lava mõõte puudumine.

Kuna lavastuse algul minu 

istekohalt vaadatuna oli Mic-
hael paremal pool ja tema 
mälestustes elustunud lapse-
põlvekodu vasakul, püüdsin 
leida ruumikasutuse ja loo 
ajaliini vahel mingit seost, 
kuid ei leidnud päriselt.

Samuti oli tavalise teatri-
saaliga võrreldes teistsugune 
see, et niinimetatud neljas 
sein (mõtteline ala näitlejate 
ja publiku vahel) muutis pide-
valt asukohta, vastavalt selle-
le, millises ruumi osas mingi 
stseen aset leidis. Mänguvõi-
malusi avardas lava keskel ol-
nud ümmargune pöörlev 
platvorm.

Pingestatud loo maailm
Kõige tugevam osa lavastuses 
oli see, kui mõni näitleja läks 
julgelt ruumi keskmesse ja 
kandis lugu edasi, justkui öel-
des, et ma ei tea, mis edasi 
saab ja kuhu ma lähen, aga 
siin ma olen, need on minu 
tunded ja pinged, ning ma ot-
sin lahendust. Sellised perioo-
did panid täiesti unustama, et 
oled teatrisaalis ja lasid just 
siin ja praegu elustuvast loo 
maailmast osa saada.

Ses vaates oli näiteks suure-
pärane ja liigutav stseen, kus 
õdede vend Jack (Peeter 
Raudsepp) taaslavastas oma 
mälupildi hetkest rongijaa-
mas, kui siis väikesed lapsed 
olnud õed teda rongile olid 

14. juulil on Lääne-Virumaal 
Venevere seltsimaja Pandive-
re Muusikafestivali Suvekräu 
2018 päralt ja lavalaudadele 
astuvad seitse erinevat elekt-
roonilise muusika bändi 
kuuest riigist. Peaesineja on 
30ndat tegutsemisaastat tä-
histav elektroonilise muskli-
muusika legend Leæther 
Strip.

Festival on mugavalt lii-
gendatud mitmeks osaks, et 
võimaldada osalemist ka nei-
le, kes kogu festivalist osa 
saada ei jõua. Uksed avanevad 
kl 17 ja esimene kolme bändi-
ga kergete tantsude osa alus-
tab kl 18, kui lavale astub ko-
dumaine artist Cly/Suva, 
viies kuulajad kaasa meloodi-
lisele rännakule läbi erinevate 
elektroonilise muusika žanri-
te, olles kord tantsulisem ja 
siis jällegi mõtlikult melan-
hoolsem, taustaks lummuses-
se haarav originaalne video-
pilt. Cly/Suva’le omane käe-
kiri on hõljuv atmosfäär ja 
jõulised bassiliinid – instru-
mentaalmuusika oma pari-
mas kuues.

Järgmisena astub lavale 
hoogsat synth-punki /mini-
mal wave esitav Soome duo 
Aus Tears. Esimese osa lõpe-
tab kaasahaaravalt ja sujuvalt 
elektroonilise muusika eri 
stiile ühendav naisvokaaliga 
USA/Austria duo Randolph’s 

Grin. Eestisse jõuavad nad es-
makordselt oma tänavuse Eu-
roopa tuuri raames.

Pärast pisukest pausi kl 22 
hakkab teine pool ehk raju-
mate tantsude kontsertide 
osa, mida alustab Gas of Lat-
via – üks kõige tähelepanu-
väärsemaid eksperimentaalse 
elektroonilise muusika pro-
jekte Lätis. Gas of Latvia on 
näiteks ka Tricky’ga lava jaga-
nud. Pandivere Muusikafesti-
valil astub Gas of Latvia üles 
uue, koos videokunstniku 
Zane Zelemenega spetsiaal-
selt festivali rajumateks tant-
sudeks mõeldud audivisuaalse 
programmiga.

Seejärel võtab lavalauad üle 
temperamentne Hispaania 
elektroindustriaali raskesuur-
tükk Larva, kes tuleb ja pau-
gutab Venevere seltsimaja 
maast laeni energiat täis. Lar-
va plaadid on saanud kriitiku-
telt suurepäraseid hinnan-
guid, bänd on oodatud esineja 
nii Euroopa kui ka USA / 
Mehhiko festivalilavadel ja 
kogunud ainuüksi Facebookis 
ligikaudu 50 000 fänni.

Ja siis ongi aeg, et publiku 
ette astub legendaarne 
Leæther Strip, mis on Taani 
elektroonilise muusika artisti 
Claus Larseni sooloprojekt. 
Ta alustas 1988. aastal ja oli 
üks põnevamaid esile kerki-
nud elektroonilise muusika 

esitajaid 90ndate alul. Kõik 
need aastad on Leæther Strip 
inspireerinud noori bände ja 
ka praegu on tegemist oma 
žanri bändidest ühe produk-
tiivseima ja tihedaima esine-
misgraafikuga, olles suurte 
publikurohkete suurfestivali-
de peaesineja või üks tõmbe-
numbritest.

Väsimatutele melomaani-
dele ja neile, kes on hilised 
kohalejõudjad või varajased 
ärkajad, on varuks veel kell 2 
öösel algav öiste tantsude 
moodul, mille sisustab Eesti 
tuntuima heliarhitekti ja ER-
Mi uues hoones maailma 
suurima kõrgtehnoloogilise 
heliinstallatsiooni projektee-
rinud Taavi Tulevi kõige ra-
jum tehnomuusika projekt 
Hape. See kontsert on kõigile 
vaba sissepääsuga.

Lisainfot ja võimaluse osta 
päevapileti või pääsme poo-
leks päevaks leiad festivali 
kodulehelt pandiverefestival.
eu.

Projekti toetab Euroopa 
Maaelu Arengu Põllumajan-
dusfond: Euroopa investee-
ringud maapiirkondadesse. 
See on Leader tegevusgrupi 
PAIK ühisprojekt „Pandivere 
muusikafestival”.

Risto Kukk

Pandivere Muusikafestival 
toob elektrohiiud Veneverre

Teatrilaevuke seilab möödunud aja merel

Noor Michael, keda mängib Märten Matsu, saab musu tädi Maggielt, keda mängib Anneli Rahkema.
Foto: Gabriela Liivamägi

tulnud saatma.
Ülle Lichtfeldt õdedest va-

nima Kate`i rollis suutis sil-
mapaistvalt hästi oma män-
guga tervet loo maailma pin-
gestada ja tervikuks liita.

Lavastuses teeb külalisena 
kaasa Tanel Saar omanäolise 
mängumaneeriga VAT Teat-
rist, mängides Michaeli isa 
Gerryt. Saar liitus rakverlaste 
palju kokkumänginud an-
sambliga hästi ja lisas tervi-
kusse uudset dünaamikat.

Hõre taustalugu
Võib öelda, et selline tunnete 
ekspressiivne väljendamine, 
mida tehti ka palju läbi keha-

lise liikumise, ruumis liiku-
mise ja pöördplatvormi, oli 
õnnestunud. Samas, läbi selli-
se teatrikeele räägituna, ei 
joonistunud kuigi hästi välja 
õed tegelastena. Jäi pisut hä-
guseks, mis oli see maailm, 
kus nad elasid, mis tegurid 
motiveerisid tegema neid as-
ju, mida nad tegid ja milline 
oli nende taustalugu.

Näiteks tahtnuksin teada, 
kes olid nende ema ja isa ning 
kuidas neil kujunes välja selli-
ne perekonnatüüp, kus nad 
täiskasvanud õdedena koos 
elasid. Ruumis joosti natuke 
liiga palju ringi, et see pere-
konna dünaamika oleks sel-

gemalt esile tulnud.
Samas, kui võtta, et lavastus 

lähtus eelkõige Michaeli vaa-
tekohast, siis ilmselt ta vajaski 
eelkõige paratamatult pisut 
katkendlike mälestuste tun-
delist puudutust. See mäles-
tuste uuestikogemise liin õn-
nestus lavastuses hästi.

Usun, et lavastus võib taba-
da päris hästi n-ö ootuste 
peavoolu, mis laial publikul 
suvelavastuste suhtes on. Ja 
paremas olukorras lavastusest 
rohkemat leida võiks olla ehk 
juba mõningast elukogemust 
omav publik, keda selline pä-
ris pikal teljel tagasivaatami-
ne võib kõnetada.
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Jaanipäev
www.viru-nigula.ee

Jaanituled
Viru-Nigula vallas

R 22. juunil kell 20 Kunda Külaselts

Tantsuks ans. Vanker

L 23. juunil kell 20 Mahu rand

Tantsuks ansamblid Pihlapojad  ja PlaanB
 Õhtujuht ja diskor Alari

P 24. juunil kell 21 Aseri Rahvamaja plats

Tantsuks ans. Hellad Velled

VABA AEG

ARVUSTUS KUHU MINNA

Rakvere Teater
17.06, 19.06, 20.06, 21.06 kl 19.00 Viimane võllamees Loodi 
kuivati, Loobu küla, Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
15.06, 16.06, 17.06, 19.06, 20.06, 21.06 Lõikuspeo tantsud 
Arkna mõisa karjalaut, Lääne-Virumaa (lav. Eili Neuhaus)

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus
24. mai-29. juuni keraamikanäitus „Loomine on looja kätes“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite 
kunstitööde näitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisu-
vi 2018
17. juuni kell 20 Suverock 2018: Tanel Padar ja Smilers, 
Rakvere Vallimäe Laululaval
22. juuni kell 18 Rakvere linna jaanituli Rahvaaias, esinevad 
Dagö, Fantaasia jt
30. juuni kell 11 Rakvere Extreme Jam Rakvere Skatepargis
30. juuni kell 13 Lääne-Virumaa omavalitsuste kultuuripi-
du „Viru Värk“ Rakvere Rahvaaias

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pilet 2 eurot
15. juuni 90ndad toob tantsuplatsile legendaarne DJ Märt 
Rannamäe
16. juuni Retro night DJ Margus Teetsov 

Selleks nädalavahetu-
seks on kinodesse jõud-
nud uus krimikomöödia 
„Oceani 8“, kus naiste-
bande (fotol) püüab sisse 
vehkida hinnalist kaela-
keed.

Tõnu Lilleorg

Filmi nimitegelane Debbie 
Ocean (mängib Sandra Bul-
lock) on keskealine naine, kes 
jäi vahele kunstikelmuste val-
las ja sattus viieks aastaks tür-
mi. Seal tundis ta, et pole end 
veel täielikult teostanud ja 
asus planeerima mingit stiil-
set ja suurt röövi.

Samal ajal ilmutas ta veen-
vaid paranemise märke ning 
tema jutt vabastamiskomisjo-
ni ees „minna tööle, hoida 
oma kuritegelikust perekon-
nast eemale ja hakata elama 
lihtsat elu“ saab premeeritud 
ennetähtaegse vabastamisega. 
Kuna Debbie oli jõudnud 
kongis konutades rööviplaani 
välja mõelda, hakkab ta seda 

viivitamatult ellu viima, ko-
gudes selleks kokku ainult 
naistest koosneva kamba.

„Oceani 8“ on mõtteline 
järg käesoleva sajandi algus-
kümnendil linastunud „Ocea-
ni“ filmitriloogiale, kus pee-
nekoelisi rööve korraldas 
Danny Ocean (mängis Geor-
ge Clooney), kelle õeks 
Debbie osutub.

Esiletõstmist väärib filmi 
kaameratöö ja muusika. Kaa-
mera liigub tegelastega kaasa 
huvitavate nurkade alt, just-
kui mängides kaasa neile leid-
likkudele mõttekäikudele, 
mille järgi bande rööviplaani 
ellu hakkab viima. Muusika 
on kergelt džässilik instru-
mentaalne meeleolumuusika, 
mis toob filmi voolavust ja 
kerget huumorit.

Bullock peaosalisena esitab 
rolli veenvalt. Juba esimeses 
stseenis, kus ta vabastamisko-
misjonile suud ja silmad täis 
valetab (nähtav ka treileris), 
annab ta suurepäraselt kätte 
filmi tooni ja stiili. Kõrvalo-
salistest panustab hästi Cate 
Blanchett, kes mängides 

Debbie peamist kaasosalist 
Lou’d, toob oma sirgjooneli-
susega tegelastevahelisse sü-
nergiasse enesekindlust. 
Debbie ja Lou moodustavad 
võimeka tandemi, sest nende 
elukogemus ja tegutsemisind 
on heas tasakaalus.

Samuti tõstan esile Anne 
Hathaway, kes mängides va-
nanevat supermodelli, toob 
tervikpilti lahedat ja kohati 
eneseiroonilist huumorit. 
Oma arvutihäkkeri rolliga 
saab kenasti hakkama Rihan-
na.

Kuigi teemandiröövi läbi-
viimiseks vajaminev plaan on 
keeruline ja mitmetahuline, 
on see ometi usutav. See põ-
hineb Debbie ja Lou elukoge-
musel ja inimestetundmisel, 
nende oskusel vaadata sot-
siaalsest maskist läbi. Nad 
mõistavad inimeste soove ja 
oskavad neid tegutsema mo-
tiveerida. Võiks öelda, et kui 
Debbie poleks sattunud tege-
lema pettustega, võinuks te-
mast saada suurepärane per-
sonalispetsialist.

Teemandid on ohus
Foto: pressimaterjalid
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku sealiha.

Müügil ka Ühistu Eesti Lihatööstuse
ÜLE 90% LIHASISALDUSEGA

grill- ja saslõkivorstid.

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

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-18, L 10-15

VAATA KA
WWW.LINNAKING.EE

SUVE-
JALATSID alates10€

TASUTA KODU KONSULTATSIOON

53541504, rakvere@pelletikamin.ee
www.pelletikamin.ee

PELLETIKAMINAD
PLIIDID
KAMINAD
MOODULKORSTNAD
SUITSUTORUD

•
•
•
•
•

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Väravad on avatud hommikul kella 10.00-st kuni päeval 13.00-ni
Rohkem infot saab küsida tööpäeviti kella 8-16.30-ni telefoni numbril 32 95 680

MÜÜME LAO TÜHJAKS,
kuni kaupa jätkub!
Müügiks lähevad

TEKID JA PADJAD
Hinnad jäävad vahemikku 3-16 €

Arveldame ainult sularahas!

Trendsetter Europe OÜ teeb oma toodete

tehase territooriumil 16. juunil (laupäev)
Lääne 10 Haljalas

SOODUSMÜÜGI

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 5037729, 3224174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Kevadiselt soodsate hindadega müügil uued STIGA
murutraktorid, muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed, oksapurustid ja
akutooted. Vaata ka lisa www.saed.ee
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