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Kalliks kujunenud Lääne-Virumaa koduloomade varjupaiga projekti kohandatakse odavamaks

L ääne-Virumaa Omavalitsus-
te Liidu (VIROL) liikmed 
otsustasid mai lõpus pärast 

Lääne-Virumaa koduloomade var-
jupaiga põhiprojekti koostajate ette-
kande kuulamist anda suunised selle 
muutmiseks, et ehitise maksumust 
vähendada. 

Koduloomade varjupaigaga ha-
kati tegelema juba septembris 2021, 
eelprojekti järgi oli maksumus tä-
navu jaanuaris 404 800 eurot, põ-
hiprojekti järgi paisus eelarve april-
lis  939 tuhande euroni.

P.P.Projekt OÜ projektijuht Kä-
rolin Heilo tõdes, et nende koosta-
tud projekt vastab igas punktis läh-
teülesandele, välja arvatud eelarve. 

Koduloomade varjupaik on pla-
neeritud Lääne-Viru jäätmekeskuse 
naabrusesse ühekordse puitkonst-
ruktsiooniga hoonena, mille juurde 
on ette nähtud koerte jooksuaedi-

kud, tutvumisaed ja jalutusala. Hoo-
ne jaotub plokkideks: muuhulgas 
kabinetid ja puhkeruumid töötajate-
le, abi- ja tehnoruumid, eraldi kassi-
de ja koerteplokk. 

Kärolin Heilo sõnul on valitud 
kõige kuluoptimaalsem konstrukt-
sioon – puit koos teraspaneeliga, 
siseviimistluses püüti kasutada või-
malikult funktsionaalseid materjale. 
Küll tunnistas ta, et ümar aknakuju, 
mida nad välja pakkusid, on kallim 
kui kandiline. Kui muuta akende 
kuju, loobuda varikatusest, teha kär-
peid haljastuses ja veel mõnes kohas, 
õnnestuks suurusjärgus 100 tuhat 
eurot kokku hoida ning eelarveks 
oleks 832 805 eurot. 

See summa on VIROLi jaoks siis-
ki liiga suur. „Arhitektuuriliselt on 
see projekt väga ilus, aga nüüd tuleb 
see teha lihtsamaks või panna prügi-
kasti,“ ütles Viru-Nigula vallavanem 

ja VIROLi juhatuse esimees Einar 
Vallbaum.

Väike-Maarja vallavanem Indrek 
Kesküla tegi ettepaneku projek-
teerida sisse ruumide ristkasutust. 

„See projekt on ideaalversioon meie 
ideedest. Leida tuleks aga toimiv 
mudel kaasaegsetesse oludesse,“ 
märkis Kadrina vallavanem Kairit 
Pihlak ning viitas, et eesmärgiks on 

seatud, et kodutute koerte-kasside 
arv väheneks ning seetõttu võiks 
hoone mahtu kärpida.

Rakvere vallavolikogu esimees 
Peep Vassiljev tõdes, et ühegi teise 
teemaga ei ole VIROlis nii kaua te-
geletud kui koduloomade varjupai-
gaga – kaks ja pool aastat. „Arusaa-
matused said alguse lähteülesandest. 
Tahtsime saada ülihead asja väikese 
raha eest,“ kommenteeris Vassiljev. 

Projekteerija esitas sel nädalal VI-
ROLi juhatusele kärpeettepaneku, 
mille juhatus kooskõlastas. „Nüüd 
algab kärbete põhjal põhiprojek-
ti ümbertegemine. Augusti lõpuks 
peaks lepingu lisa järgi uus põhipro-
jekt kärbetega laual olema ja loode-
tavasti hinnalt tunduvalt soodsam,“ 
ütles VIROLi tegevjuht Sven Hõbe-
mägi. 

Katrin Uuspõld

P.P.Projekt OÜ projektijuht Kärolin Heilo tutvustamas VIROLi liikmetele koduloomade 
varjupaiga projekti. Foto: Katrin Uuspõld

Lääne-Viru maakonnaliinidel sõidavad uued Hansabussi gaasibussid
Kui seni teenindas Lääne-Viru 
maakonnaliine Go Bus, siis rii-
gihanke tulemusel teeb seda 
alates 13. juunist Hansabuss 
– sõidetakse 65 liinil kogu 
maakonnas, mille aastane 
maht on 3 miljonit eurot ja 3 
miljonit liinikilomeetrit. Reisija 
jaoks muutub sõit uutes CNG 
gaasi tarbivates madalapõh-
jalistes bussides mugava-
maks.

Katrin Uuspõld

Ühtlasi lisandub 250 väljumist, 8500 
liinikilomeetrit päevas. Avatakse 
kaks uut liini: 36A Rakke-Rakvere 
ja 65A Laekvere-Rakvere ning kor-
rigeeritud on varahommikune liini 
64 Tapa-Aegviidu väljumine, et rei-
sijad jõuaksid kenasti rongi peale. 

Hansabussi juhatuse esimees Ind-
rek Halliste ütles esmaspäeval Han-
sabussi Lääne-Viru maakonnaliini-
de alustamise üritusel, et äge tunne 
on olla suure ja ajaloolise sündmuse 
juures. „Seda ei juhtu väga tihti, et 
terve maakond ja linn muutuvad 
ühe aasta sees roheliseks ning bus-
side kvaliteet tõuseb märgatavalt.  
Bussid on madalapõhjalised ning 
neisse saavad eakad ning kärudega 
inimesed hõlpsamini siseneda. Jär-
jest rohkem roheliseks muutumine 
on harukordne. Kui paljudes koh-
tades räägitakse, et ükskord saame 
roheliseks, siis see maakond ja Rak-
vere linn saavad uhkusega käe püsti 

tõsta ja öelda, et meie tegime selle 
ära,“ rääkis Indrek Halliste.

Rakvere linnapea Triin Vareki 
sõnul on paljud linnaelanikud, eriti 
eakad, andnud tagasisidena teada, et 
uutesse bussidesse on mugav sisene-
da ja väljuda. 

„Hea meel on näha, et maakond 
tuleb heade otsustega linnale järgi. 
Rakvere linnas on olnud suurepä-
rane koostöö Hansabussiga pool 
aastat, meie inimesed on saanud uut 
teenust uutes bussides nautida ja 
nüüd laieneb see ka maakonna ini-
mestele,“ rääkis Rakvere linnapea 
Triin Varek ning kutsus üles üha 

rohkem ühistransporti kasutama, 
sest uute busside näol on tegemist 
keskkonnasäästliku lahendusega. 

Lääne-Virumaa maakonnalii-
nidel sõidavad surugaasil Iveco 
Crossway ja Feniksbus bussid, mil-
le investeeringu orienteeruv ko-
gumaht on 8 miljonit eurot. Bus-
sides saab stopp-nupu abil enda 
väljumissoovist juhile teada anda, 
olemas on USB pistikud nutisead-
mete laadimiseks ning saabuvast 
peatusest teavitatakse nii ekraa-
nil peatuse nime kuvades, kui ka 
häälteavitusega. 

Lisaks mugavusele ja keskkon-

nasäästule huvitab reisijaid ka pileti 
hind. Põhja-Eesti Ühistranspordi-
keskuse liiniplaneerija Katrin Han-
ko rääkis, et esialgu hinnamuutusi 
ei ole tulemas, küll valmistatakse 
maakonnaliinide puhul ette ülemi-
nekut tsoonipiletitele uuest aastast. 
„Siis võib juhtuda, et mõni sõit läheb 
kallimaks ja mõni sõit odavamaks 
kui praegune kilomeetripõhine 
sõit,“ rääkis Katrin Hanko ja lisas, et 
väga oluline on ka riigi dotatsiooni 
suurus. „Tsoonipiletite puhul on po-
sitiivne, et on võimalik sisse seada 
kuupilet. Kuupiletid saavad kind-
lasti olema soodsad ja tasuvad ära 

neile, kes tihti sõidavad,“ kommen-
teeris Hanko. 

Samuti on Põhja-Eesti Ühistrans-
pordikeskus soovinud tema sõnul 
Lääne-Virumaal liinivõrku tihenda-
da, kuid transpordiamet ei ole olnud 
nõus mahtu suurendama. „See tä-
hendab, et liinivõrgu tihendamiseks 
me lisaraha ei saanud. Lääne-Viru-
maa kitsaskohad on vähesed õhtu-
sed väljumised, vähesed väljumised 
nädalavahetusel, eriti pühapäeval. 
Seda tuleks kindlasti parandada. Aga 
igal aastal me taotleme raha juurde, 
ära unustanud me seda ei ole,“ rääkis 
Hanko. 

Hansabuss on turul olnud 26 aas-
tat, pakkudes tellimusvedu, tööta-
jate vedu, kooliõpilaste vedu ning 
avalikku liinivedu Eestis ja Lätis.

Mullu septembris sõlmis Põh-
ja-Eesti Ühistranspordikeskus 
riigihanke tulemusel Lääne-Viru 
maakonnaliinide teenindamiseks 
lepingu AS Hansabussiga. Lepingu 
teenindusperiood algas 13. juunist ja 
kestab kaheksa aastat.

Leping näeb ette, et liine teenin-
davad 40 sõidukit, kuid kümnekon-
na uue bussi saabumine Eestisse hi-
lineb kuni paari kuu võrra tootjate 
tarneraskuste tõttu. Ükski liin siiski 
seetõttu teenindamata ei jää, mõnel 
liinil teenindavad seni ilma uute 
mugavusfunktsioonideta bussid.

Osaliselt muutusid 13. juunist ka 
sõiduplaanid. Väiksemaid muuda-
tusi on pea kõikidel liinidel, reisijad 
saavad tutvuda sõiduplaanidega pea-
tus.ee keskkonnas. 

Sümboolse lindi lõikasid 
Hansabussi Lääne-Viru 
maakonnaliinidele tuleku 
puhul läbi Põhja-Eesti 
Ühistranspordikeskuse lii-
niplaneerija Katrin Hanko 
ja Hansabussi juhatuse 
esimees Indrek Halliste. 
Foto: Katrin Uuspõld
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„See on absoluutselt kinema-
tograafiline pink!“ hüüatas Ar-
vo Kruusement, kui kate talle 
pühendatud pingilt oli eemal-
datud. „Hakka või ise ka us-
kuma, et oled midagi ära tei-
nud,“ ütles ta tagasihoidlikult 
ja tänulikult.

Katrin Uuspõld

Kinoprojektori, filmilintide ja –kar-
pidega pink armastatud stsenaris-
ti, filmilavastaja ja –näitleja Arvo 
Kruusemendi auks seisab Kadrinas 
Viru tänaval, raamatukogu ja raud-
tee lähedal. „Hakkan nüüd rongiga 
Kadrinasse sõitma!“ lubas 94aastane 
Arvo Kruusement avamisel. „Tun-
dub mugav ja soe,“ iseloomustas ta 
pinki. „Kunstipäraselt väga maitse-
kas, stiilne. See on ülihästi tehtud. 
Seepärast on mul ka ülisuur tänu.“

Idee Undlas sündinud ja lapse-
põlves Huljal elanud Arvo Kruu-
semendile austusavalduseks pink 
kinkida tekkis Hulja mehel Andres 
Lindamil, kes poisikesena nägi tih-
tilugu, kuidas lavastaja reede õhtuti 
bussi pealt maha astus ja koju kõn-
dis. „Uhke tunne oli – kuulus mees 
- Arvo Kruusement, kõnnib meie 
radu,“ meenutas Lindam. 

Paar aastat tagasi võttis Lindam 
Kruusemendiga ühendust ja kutsus 
ta Huljale ajalootundi pidama. „Kui 
temaga kohtusin, siis tekkis mõte, 
et miks ei võiks talle midagi tänutä-
heks teha. Tänada võid ju korduvalt, 
aga käegakatsutav on see-eest jääv,“ 
rääkis Lindam.

Ideega tuli kaasa Kadrina Kultuu-

rikoja direktor Ahto-Lembit Leht-
mets, kes pidas nõu kujundajast elu-
kaaslase Kerstin Raidma ja kunstnik 
Teet Suurega. Kaasati ka Eesti Draa-
mateatri vanemtisler ja filmifanaatik 
Toivo Sakk, Järva Jaani Kinomuu-
seumist toodi näidisteks vajalikud 
jupid, Kihleveres tegutsev ja Brek 
Metallitööde tegevjuht Rein Kaubi 
keevitas kokku ning kohalikult Aru 
Grupilt saadi puitosad.

Ahto-Lembit Lehtmets ütles, et ei 
tahetud pinki, millele väike plaadike 
kruvida. „Ütleks Teet Suure sõna-
dega, et ei ole mõtet pingil, mis on 
poest ostetud ja kestab kümme aas-
tat, sellega inimest ei austa,“ lausus 
Lehtmets. 

Nõnda kasutati näiteks filmilinte 
kujutavate detailide puhul happe-
kindlat roostevaba metalli, mis õi-
gustab end pika aja jooksul ka kee-

rulistes ilmastikuoludes. 
„Kindlasti väärib Arvo Kruuse-

ment monumenti, otsustasime selle 
monumendi teha pingi kujul,“ rääkis 
Andres Lindam.

„Oled Eesti rahvale hindamatu 
mees. Sinu looming on oma kruts-
kite, naljade ja tõsiselt mõtlema pa-
nevate hetkedega palju kasvatanud,“ 
ütles Andres Lindam pingi avamisel 
Arvo Kruusemendi poole pöördudes. 

Kuna Arvo Kruusement Kadrinas 
algkoolis käinud ning kihelkonna-
keskuses saaks taies suuremat tähe-
lepanu, otsustati see pärast arutelu 
Hulja asemel Kadrinasse paigaldada. 
„Et see oleks väärikas paik, et sellest 
pingist saaks rõõmu tunda ja mee-
nutada kui vahvat loomingut ta on 
teinud ja kui vahva mees on, enam 
inimesi kui ainult Hulja rahvas,“ 
rääkis Lindam. 

Arvo Kruusement on oma pingiga väga rahul. „Tundub mugav ja soe,“ kommenteeris 
hinnatud režissöör. Pingi sünni käigus nõu andnud kunstnik Teet Suur iseloomustas seda 
kui „istumisvõimalusega skulptuuri“. Nüüd saab seal igaüks istet võtta ja ehk kangastub 
istujale ka mõni mälukaader fi lmist või elust enesest. Foto: Katrin Uuspõld Teise Tootsi otsingud

„Kevadet“ tehes oli hulga materjali juba ära filmitud, 
nii kevadine kui talvine, kui selgus, et Toots tuleb välja 
vahetada. Nimelt Tootsi osatäitja peksis ühte noorema 
klassi poissi ja Kruusement lõpetas temaga koostöö. 
„Paljud olid Tootsi väljavahetamisele vastu, aga direk-
tor Danilovitš oli poolt ja ütles: „Kui sa leiad teise poisi, 
kanname selle materjali maha ja tee uuesti, aga ära siis 
enam kraadet võta!“,“ meenutas Arvo Kruusement. Di-
rektori lisanõue oli, et uus Toots tuleb leida nädalaga, 
muidu filmimine külmutatakse. 

Õnneks oli parajasti sel nädalal Tartus poistekoori-
de võistulaulmine. Kruusement läks hommikuks koos 
oma teise režissööri Heiki Rootsiga  kohale ning hakkas 
poisse sõeluma. Juba viimane koor hakkas laulma, aga 
õiget poissi ei olnud näha. Kuni Kruusement märkas 
viimase koori lippurit – see oli Aare Laanemets. Lasi 
teha kostüümis Laanemetsast fotod ja läks nendega di-
rektori juurde, öeldes: „See poiss, kes loo peab päästma, 
on siin!“ Direktor Danilovitš vaatas ja ütles: „Sel poisil 
on huvitavad silmad, pane need nüüd mängima, katsu 
temast midagi teha ja sõitke homme Palamusele, kirju-
tan kohe käskkirja!“

Nõnda tehtigi. Aare Laanemetsa esimesel filmipäeval 
võeti üles koht, kus ta ütles: „Noh, poisid, mul on siin 
mõned asjad, ma kingin need teile!“ „Nii et alustasime 
filmimisega lõpust. Algasid ümbervõtted. Kõige raskem 
oli talv. Tartu ja Jõgeva andsid oma tuletõrjevahu meie 
käsutusse. See oli kohutav risk, et samal ajal kuskil tule-
kahju ei oleks – ja ei olnud. Tuletõrjevaht on pildil lu-
mest tegelikult kenam, ta sätendab ja läigib pildil. Kiire 
jooksmine pärast sauna ja kui lapsed tulevad kooli, see 
kõik on kunstlumega tehtud,“ meenutas Kruusement 
„Kevade“ sündi.  

Kui film 1969. aastal valmis, siis kõigepealt näi-
dati seda Palamusel oma rahvale, vahetult enne jõu-
le. „Siis sõitis rahvas Põltsamaalt kohale, taheti anda 
kaks seanssi, anti viis. Pärast esimest seanssi läks 
jutt laiali ja rahvast hakkas kokku voorima. Kell oli 
kaks öösel kui viies seanss lõppes,“ on Kruusemendil 
meeles. 

„Kevade“ ametlik esilinastus oli Tartu Ekraanis jaa-
nuaris 1970, aga enne seda oli stuudiokoopiat näinud 
juba ka Hulja rahvas – filmimees andis selle kultuuri-
maja juhile, et kodukandi inimesed näeksid. 

Ungarlastest said prantslased 
Arvo Kruusement on muuhulgas lavastanud filmid 
„Kevade“ (1969), „Suvi“ (1976), „Sügis“ (1990), „Don 
Juan Tallinnas“ (1971), „Naine kütab sauna“ (1978), 
„Karge meri“ (1981), „Bande“ (1985).

Pärast pingi avamist jagas Arvo Kruusement Kadrina 
raamatukogus kohvilauas ka mälestusi oma filmiteelt.

„Naine kütab sauna“ on tehtud Villem Grossi ro-
maani „Talvepuhkus“ järgi. Süžee seisneb selles, 
kuidas autobaasi direktor otsustab teha saunapeo 
Ikaruse-meestele, kes käisid kontrollimas, kuidas 
bussid Baltikumi maanteedel sõidavad. Ülesanne 
sauna kütta antakse lihttöölisest naisele, kes on ko-
haga tuttav. Tõmmud mehed filmis on ungarlased. 
„Kui andsime filmi ära, sõimas kinokomitee aseesi-
mees, et miks te võtsite ungarlased, rahva, kes on 

nõukogude liidule vaenulik? Mul jäi suu lahti. Oma 
bussidega nad siin sõidavad, aga kinos ei tohi rah-
vale ungarlasi näidata!“ jutustas Kruusement. Tal 
kästi ungarlased kõigepealt muuta soomlasteks, aga 
kui Kruusement ütles, et mehed ei näe kuidagi soo-
malaste moodi välja, kästi nad muuta prantslasteks. 
„Mõtlesin, et ta teeb nalja. Ütlesin direktorile, et 
see nali jääb ära. Direktor jäi kurvalt mõttesse ja lu-
bas rääkida. Tagasilennul Tallinnasse ütleb direk-
tor, et tead, nad tuleb ikka prantslasteks teha. Küsin, 
et miks sa mulle seda Moskvas ei öelnud? – „Siin on 
hea öelda, kus sa siit lennukist ikka lähed.“,“ jutustas 
Kruusement. „See, kes täna filmi vaatab, näeb ungar-
laste asemel prantslasi, aga filmis sõidame Ikaruse 
bussidega.“

Armastatud fi lmimehele loodi Kadrinasse skulptuurilik pinkArmastatud fi lmimehele loodi Kadrinasse skulptuurilik pink
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Kommete tundja Raivo Riim ja 
psühholoogiaõpetaja-suhtle-
misteener Kaja Altermann on 
korraldanud juba 15 kevadel 
põhikoolilõpetajatele suhtle-
mis- ja etiketikoolitusi, et noo-
red leiaksid enesekindluse ja 
oskaksid väärikalt aktusel 
ning pidulauas käituda.

Katrin Uuspõld

Kogu lugu sai aga alguse veerand sa-
jandit tagasi, kui Kaja Altermann lõ-
petas suhtlemistreenerite väljaõppe 
ja kutsus Raivo Riimi kampa, et kor-
raldada üle Lääne-Virumaa noor-
tele mitmepäevaseid koolitusi koos 
videotagasisidega. Kui aga endise 
Sõmeru valla haridusspetsialist Ia 
Müür oli kokku pannud programmi 
põhikooli lõpetajatele, kutsus ta ühe 
osana neid treenima ka suhtlemise ja 
heade kommete alal.

Selle on läbinud kõik lõpetajad 
endise Sõmeru, praeguse Rakvere 
valla koolides: Sõmerul, Uhtnas, La-
silas, Näpil. 

„See on enesekindluse tõstmi-
se kursus, kus noored saavad end 
kõrvalt näha ja analüüsida. See lõ-
peb alati restoranilõuna ja aktuse 
peaprooviga,“ rääkis Raivo Riim. 
Restoranis on koos valla kõikide 
koolide lõpetajad ning Raivo Riim 
räägib lauakommetest, toostide 
põhimõtetest, arve tasumisest, vii-
sakast suhtlemisest teenindajatega. 
Näiteks tänavu küsiti temalt restora-
nilõunal, kuidas süüa leiba. „Õige on 
murda tükike ja panna suhu, mitte 

hammustada tervest viilust. Kui on 
soov võid määrida, siis võtta tükike 
ja määrida sellele. Kui on soov või-
leiba teha, siis seda saab teha kodus, 
mitte restoranis. Või kui tõesti vaja, 
siis panna eraldi taldrikule ja süüa 
noa ja kahvliga, mitte hammustada 
nii, et hambajäljed leival näha,“ oli 
Raivo Riimil kohe etikett lahti sel-
gitatud. 

Koolituse käigus on varasematel 
aastatel ka erinevaid situatsioone 
noortega filmitud ja pärast ana-
lüüsitud. „Põhiteemadeks on alati 
olnud suhtlemisoskused: tervita-
mine, kätlemine, enese ja kaaslase 
tutvustamine, suhtlemine staatuselt 
kõrgema isikuga, selge mina-keel, 
esma- ja lõpumulje tähtsus kontakti 
etappides, kehakeele olulisus,“ loet-
les Kaja Altermann. Ta lisas, et alati 
tehakse ka koostöö- ja meeskonna-
harjutusi, et noored kogeks koostöö 
olemust ühise eesmärgi nimel.

„See on väga oluline kursus ning 
noortele väga meeldib,“ kinnitas 
Uhtna põhikooli õpetaja Sirje Reba-
ne, kes kõik need aastad on noorte-
ga kursuse kaasa teinud.

Õpetajad on palunud noortega 
juttu teha ka riietumisest nii lõpuak-
tusel kui teistel pidulikel puhkudel. 
Muuhulgas õpetab Raivo Riim sel-
geks lipsusõlme tegemise kunsti – 
harjutamiseks on ta varunud mitu-
kümmend siidlipsu ning kui mõnel 

noormehel soovi on olnud, on saa-
nud lipsu suisa endale. 

„Raivo Riim näitas ajakirjadest 
pilte riietuste kohta, mida kus kan-
da sobib, tundub, et poisid said sealt 
ideid lõpuriietuse kohta,“ rääkisid 
tänavu Uhtna põhikooli lõpeta-
vad Carmen Malmberg ja Maribel 
Darsch, kel endil oli selleks ajaks 
juba piduriie valitud. 

Neiud pidasid oluliseks ka saa-
dud nõuandeid kuidas lõpuaktusel 
käituda, millised on lauakombed. 
„See, millest sobib ja millest ei sobi 
viisakas vestluses rääkida. Näiteks 
tervisest ja rahast ei ole viisakas 
rääkida, sest kõigil ei ole võibolla 
raha ja tervisega hästi,“ rääkis Car-
men Malmberg. „Abi oli lõpuaktuse 
jaoks: millal keegi ette läheb, kui-
das allkiri kirjutada,“ lisas Maribel 
Darsch. 

„Oleme lasknud noortel kirjuta-
da ka kirju teemal: millisena tahan 
näha oma kaaslast lõpuaktusel? Sealt 
tuleb huvitavaid asju välja,“ rääkis 
Kaja Altermann. „Eesmärk on ene-
sekindluse saamine. Oskus viisakalt 
suhelda ja üksteisest lugu pidada on 
enesekindluse tugisambad. Etiketist 
ja kommetest raamatuid kirjutanud 
Tiina Tšatšua on öelnud, et etikett 
pole kett ja protokoll pole koll. Liht-
salt elus on parem hakkama saada, 
kui tunned oma kultuuri ja selles 
kehtivaid viisakusreegleid.“

Praktilisi nõuandeid 
koolilõpetajatele:

Mida panna lõpuaktusele 
selga?

Ära mine aktusele nagu 
randa või ööklubisse (pool-
paljalt), karnevalile (kus kos-
tüümiga inimesi ehmatad) 
või tööintervjuule (kus riietus 
on igav)! 

Kes esimesena terekäe an-
nab? 

Üldjuhul annab naine, mit-
te mees. Kui vanem inimene 
tuleb kätlema, tõuseb noor 
püsti, mitte ei kätle istudes. 
Terekäsi ei tohi olla nagu viis 
lödi viinerit.

Kui laual on mitu nu-
ga-kahvlit, siis hakatakse neid 
võtma väljastpoolt sissepoole. 

Kui maha kukub salvrätik, 
tõstad selle ise üles, kui nu-
ga-kahvel, siis seda üles ei 
võta, vaid palud tuua kelneril 
uue.

Kes maksab, kui noormees 
kutsub neiu välja? 

Maksab see, kes kutsub, 
aga neiu võib teha ettepaneku 
jagada arve pooleks või lep-
pida kokku, et seekord mak-
sab noormees, järgmine kord 
neiu.

 Restorani tasub minna siis 
kui on aega, mitte kiirustades.

Uksest sisenedes ei tohiks 
„tere“ jääda ukse vahele ega 
tohiks ise olla seljaga ruumis-
olija poole. Kui keegi koputab 
uksele, siis selle asemel, et tõ-
reda häälega „Sisse!“ hüüdu, 
vōiks ju öelda „Jaa, palun!“.

Raivo Riim ja Kaja Altermann

Koolilõpetajate kombed saavad lihvi kursusel

Kaja Altermann ja Raivo Riim Uhtna ja Sõmeru kooli üheksandike keskel. Foto: Sirje 
Rebane
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OG Elektra AS Tobia küla, Rakvere vald
www.grossitoidukaubad.ee

Saada oma CV: cv@ogelektra.ee või täida töökoha taotlusankeet kaupluses (küsi teenindajalt).

TEENINDAJAIDTEENINDAJAID
ÄSJA LAIENENUD KAUPLUS

GEA (Haljala)

Töökoht asub: Viljandi mnt 3a,
Kohila, Raplamaa

Tööle asumise aeg: koheselt

KOHILA

Töökoht asub: Pärnasalu põik 1,
Saue, Harjumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

SAUE

KAUBAVASTUVÕTJAKAUBAVASTUVÕTJA

Lisainfo telefonil: +372 5304 4070+372 5304 4070

Lisainfo telefonil: +372 5304 4070+372 5304 4070

* VÕTAME TÖÖLE KA SUVETÖÖTAJA!

Töökoht asub: Tobia küla,
L-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

ELEKTRA

Lisainfo telefonil: +372 512 6595+372 512 6595

Töökoht asub: Ilu puiestee 2,
Rakvere, L-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

RAJA

Lisainfo telefonil: +372 512 6595+372 512 6595

Töökoht asub: Laada 16,
Rakvere, L-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

TURU KAUBAMAJA

Lisainfo telefonil: +372 512 6595+372 512 6595

Töökoht asub: Laada 16, Rakvere, L-Virumaa
Tööle asumise aeg: koheselt

Lisainfo telefonil: +372 512 6595+372 512 6595

PALK ALATES 875 €
TURU KAUBAMAJA
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PAKUN TÖÖD

• Palun nooremat veterani keldri 
ehitusele appi. Tel 5689 3372

• Otsime ehitusele töömeest, 
vajalik juhiloa olemasolu ja ise-
seisevalt suuteline lihtsamaid asju 
tegema. Tel 5370 7537

•  Otsin puutööd tundvat töö-
meest, kes paigaldaks palkmajale 
ukse- ja aknaliistud. Täpsem info 
tel 5836 4173

• Vaja müüjat pensionäri juures. 
Tel 524 6055

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

• Katela saekaater otsib ke-
tassae operaatorit. Tööaeg 
E-R. CV saata katelapuit@
gmail.com või helistada tel 
+372 504 8960

VÕTAME TÖÖLE
 ÜLDEHITUSTÖÖDELE 

OSKUSTEGA 
EHITUSTÖÖLISI, 
HOOAJALISELT 

ABITÖÖLISE

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

•  Aaspere Eakate Kodu pakub 
tööd kokale. Tel 5302 7604

• Vajatakse marjade müüjat Rak-
vere turule, vanus pole oluline. Tel 
5551 6539

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Otsime enda meeskonda 
C-kategooria autojuht-ope-
raatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298

• Pakkuda tööd frontaallaaduri
juhile. Tel 5646 6749 

OTSIN TÖÖD

• Ehitusmees otsib tööd. 
Omab kogemusi, töövahen-
deid ja autot. Tel 5358 1431
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

17.06 - 23.06

3.98
4.78

2.88
3.48

4.18
4.98

Vinnutatud Peipsi tint
100 g
Läätsa
Kalatööstus

3.14
3.98

7.85 €/kg

1.08
1.38

5.40 €/kg

1.14
1.28

3.00 €/kg

1.28
1.48

4.27 €/kg

1.54
1.88

7.70 €/kg

PAKKUMISED 17. - 23. juuni

HEA HIND 17. - 23. juuni

0.44
0.78

4.40 €/kg

1.28
1.68

6.40 €/kg

Pannkoogid Mamma
(vaarikamoosiga)
200 g
Saarioinen

Kodujuust Tere
(klassikaline)
300 g

Kreeka jogurt Saare
10%, 380  g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
100 g2.98

3.38

0.68
9.07 €/kg

1.24
1.38 €/kg

1.08
al 12.00 €/kg

1.64
8.20 €/kg

Riivjuust Mo Saaremaa
200 g

Jäätis Magnum
al 65,5 g
8 sorti

Joogijogurt Alma
900 g / 3 sorti
Valio

Marinaadid Santa Maria
75 g / 4 sorti

Kodune hakklihasegu
Pere
(pakendatud)
1 kg

Sea küljeliha
1 kg

Sibula grillvorst
1 kg

Poolsuitsuvorst Põhjamaine
1 kg

Röstitud kanafilee viilud
200 g
Nõo

2.58
2.98

12.90 €/kg

2.18
2.98

21.80 €/kg

Kummikommid Tutti Frutti
Sunny Fruits
325 g
Fazer

2.28
2.98

7.02 €/kg

1.98
2.74

6.19 €/kg

Kuivatatud viigimari
200 g
Germund

Küpsised Jyväshyvä
(kaneeli-kardemoni)
320 g
Fazer

Küpsised Jyväshyvä
(kaneeli-kardemoni)
320 g
Fazer

Dipp-Tops dipikaste Tere
(küüslaugu-juustu)
19,5%, 200 g

Vinnutatud meritint
100 g
Läätsa
Kalatööstus

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

Suvitaja Toorvorstid
400 g
Rannarootsi

1.48
2.18

14.80 €/kg

Küpsised Jyväshyvä
(kaneeli-kardemoni)
320 g
Fazer
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

KPN kvaliteetvahuvein
Jaume Serra Cava
11,5 l% 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Jaanipakkumised!
17. juuni - 30. juuni

Toonik Schweppes
1,5 l
2 sorti
1,5 l
2 sorti

Joogitopsid Smile
200 ml / 25 tk
2 sorti
200 ml / 25 tk
2 sorti

Papptaldrikud Picnic
22 cm
25 tk
22 cm
25 tk

Alkoholivaba õlu Clausthaler
al 0,33 l
2 sorti
al 0,33 l
2 sorti

Paberkäterätik Zewa
Wisch & Weg
4 rulli
Wisch & Weg
4 rulli

Šašlõkk keefirimarinaadis
600 g
Maks & Moorits
600 g
Maks & Moorits

Ketšup Salvest
530 g

128

1.781.78

0.05 €/tk

048

0.68

0.02 €/tk

268

3.78

0.67 €/rull078

0.98

1.56 €/l
148

1.84

2.79 €/kg

388

4.88

6.47 €/kg

074

0.94

2.24 €/l

Grilljuust Eila
200 g
Valio
200 g
Valio

228

3.24

11.40 €/kg

144

1.98

0.96 €/l

Liköör Lõunamaine
40 5 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Alkoholivaba vahuvein
Blue Nun
Silver
0,75 l

Vein Tommasi
1     %, 0,752,5 l
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

14.98
20.98

5.28
5.88

7.04 €/l

2.58
3.28

Brändi Grand Cavalier
38 ,   l%, 0 5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.58
al 1.98

5.27 €/l

2.88
3.48

1.98
2.88

6.60 €/kg

0.98
1.24

2.45 €/kg

1.18
1.48

0.01 €/tk

3.98
5.88

4.74 €/l

0.98
1.18

19.60 €/l
1.78

2.48

23.73 €/l

4.18
6.28

11.94 €/l

2.24
3.08

al 14.93 €/l

Kohviuba Jacobs
Barista
Crema
1 kg

Apelsinimahl Pure
1 l

Muu alk. jook Bacardi Breezer
4 275 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Puuviljavahuvein
Cosmopolitan
Diva Sparkling
6 75 l%, 0,
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN Kvaliteetvahuvein Cava
Clos Amador
11,5 2 l%, 0,
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

PAKKUMISED 17. - 30. juuni

GT Vein Australian Bush
al   2,5 l1     %, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Australian Bush
al   2,5 l1     %, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT Vein Australian Bush
al   2,5 l1     %, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
16 5 l%, 0,
3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Gordons
37,5 l% 0,7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pakkumine kehtib kuni 26.06

+ 0.10 + 0.10

+ 0.10

+ 0.10 + 0.10
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KINNISVARA

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

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter
Jaama tänaval, remonti vajav. Hind 
27 000 €. Info tel 527 0058

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

• Müüa või üürile anda 1toaline
keskküttega korter Tamsalus (tuba, 
köök, esik, vannituba, pakettaknad, 
turvauks). Tel 5680 1956

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

• Müüa 2toaline (48 m2) puuküttega 
korter Sõmerul, II korrus. Otse oma-
nikult. Info tel 501 2963

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

OÜ ESTEST PR
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

Info tel 504 0118

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

● TREILERI RENT
● Ostame AUTOSID
● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

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

www.cormet.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee

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

OST

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

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

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

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

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

• Soovin osta maakodu Lääne-Viru-
maal, Rakverest max 25 km. Eelistame 
palkmaja, kuid oleme avatud ka teistele 
pakkumistele. Maja suurus alates 90 m2

ja krunt alates 7000-8000 m2. Hind max 
95 000 €. Kontaktid: tel 5630 7082 ja 
5341 3042 või jannevalem@gmail.com

• Ostan Tapa või Kadrina vallas 
maamaja, vana talukoha või kin-
nistu. Tel 5697 5317

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

• Ostan garaaži Mulla või Vilde täna-
val. Tel 5648 6638

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

VÕTAN ÜÜRILE

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

• Võtan üürile maakodu Rakverest 
kuni 30 km kaugusele, periood juu-
ni-oktoober. Võiks olla sauna olemas-
olu! Tel 5348 4711

ANNAN ÜÜRILE

• Üürile anda tuba ühele eramajas, 
ilma köögita. Hind 150 €. Tel 5662 1987

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres, Jaama 
tänav. Üüri hind 170 € + kommunaal-
maksud. Info tel 527 0058

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

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKA-
BINET koos sisustuse ja tehnikaga, 
sertifitseeritud, täiesti töökorras, 
Rakveres bussijaama vastas Vilde 14. 
Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. 
Tel 5648 6638

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

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa mootorratas Xinling CX-
M250E, 2008. a, chopper, heas korras, 
miks mitte ka naisterahvale, tuule-
klaas, nahkkotid taga, must ja kroomi 
värvi. Hind 1250 €. Tel 508 0364

• Müüa Audi A4 Avant, punane, uni-
versaal, 2,5TDI, 2003. a, kas tervikuna 
või ositi. Hind kokkuleppel. Tel 508 
0364

OST

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan seisnud, remontivajavaid, ava-
riilisi, heas korras jne sõidukeid. Mak-
san õiglast hinda. Sobiva pakkumise 
korral tulen kohe järgi. Arveldamine ja 
dokumentide vormistamine kohapeal. 
Tel 5438 0594

• Ostan kiiremas korras GAZ kallur 52, 
tervikuna või taga ratast koos veljega. 
Tel 508 0364

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

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

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

• Pakun väikeveo teenust Tapal ja 
lähiümbruses. Helista ja küsi lisa tel 
5629 6583
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

ARMITEC OÜ
● Kaevetööd ja planeerimine
● Välisvee- ja 

kanalisatsioonitööd
● Elamute ja 

mitteeluhoonete ehitus
● Üldehitustööd
● Vundamendi 

renoveerimistööd
● Septikute ja 

mahutite paigaldus
● Kallurveod
● Multilift konteinerite rent 

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

(muld, liiv, killustik)
Tel 5191 2784, 

arved.armitec@gmail.com

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616

FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KAEVETEENUSED
• Ostan kaeveteenust väikse tiigi 
kaevamiseks. Tel 508 0364

• Mulla sõelumine ja müük. Laa-
duri teenus. Tel 5646 6749

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga.  Tel 
520 7616    

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

EHITUSTEENUS

• Biopuhastite ja septikute pai-
galdus ja müük. Tel 5757 0202, 
erlend@eestiseptik.ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

• Rakke-, ja salvkaevude kaevamine, 
puhastamine, süvendamine, remont, 
rõngaste vahetamine, kaevuümbris-
te ehitus ja käsipumpade remont. Tel 
5840 0240

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

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

• Paigaldame vee ja kanalisatsioo-
ni torustike, septikuid, mahuteid, 
biopuhasteid. Pakume ekskavaatori 
teenuseid. Toome täitepinnast, viime 
ära liigpinnase. Hüdrovasara tööd. 
Saab tellida vee ja kanalisatsiooni 
projekte. Info telefonil 53487973 või 
info@optorutood.ee

• Teostan plaatimistöid. Hinnad 
mõistlikud. Huvi korral helista tel 
5802 6520

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

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

•  Plaatimistööd, vannitubade hool-
dus ja parandustööd. Tel 5380 4757

• Teostame kõiki lammutustöid
koos prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd kogemustega elektrikult. 
Tel 5349 5632

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

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

• Teostan ehitustöid Rakveres. Info 
tel 5612 3743

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

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

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

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

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

• Tänavakivide paigaldus, ää-
rekivide paigaldus. Alusplatsi-
de ehitus, haljastus, sissesõidu 
teede ehitus tänavakivist, maja 
parandused. Hinnad soodsad. Tel 
5637 9559

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 
3862

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

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

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

• Kõik lammutustööd koos prahi 
äraveoga. Tel 5889 2528

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

• Teeme igasuguseid lammutustöid. 
Tel 5891 6787  

• Kogemustega elektrik teostab erine-
vaid elektritöid. Hind kokkuleppel. 
Tel 5689 4149  

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd k.a remont. Tel 5398 
2904

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, ka-
minad, korstnad, korstnapühkija
teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 
5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenu-
sed. Tel 522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

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

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

www.kuulutaja.ee
LOE

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

www.kuulutaja.ee

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

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

Pakun kruntide 
puhastust võsast 

ja rohust. 
Tel 5690 5215

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

TEOSTAME 
KVALITEETSEID 

EHITUS- JA 
VIIMISTLUSTÖID

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

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

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

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

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

MUUD TEENUSED
• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 
5889 2528

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

• Võsalõikamine ja muru trimmer-
damine. Tel 5670 9080

• Koristan ära teie vanaraua
keldritest ja õuedelt, kaasa arva-
tud auto akud, vana auto doku-
mentidega ja  kodutehnika. Tel 
5672 7600

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

• Arvutite hooldus ja remont. Prin-
terite müük, hooldus ja rent. Kohapeal 
suur valik kvaliteetseid, soodsa hinna-
ga analoogtoonereid. Alates 31.01.2022 
uus aadress E. Vilde 3, telefon 553 5475, 
meiliaadress info@itsalong.ee

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
ühemehebändilt. Tel 514 9885

• Kogemustega kõrgharidusega raa-
matupidaja osutab fi rmadele raama-
tupidamisteenust. Tel 55686 385, 5688 
7448; e-mail: benedicion2@gmail.
com 

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

KODU

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

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

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

• Müüa vähe kasutatud GAZ-53 raa-
mist järelkäru ja hoonestatud talu-
koht Jõgevamaal. Tel 5665 9903

• Müüa laste- ja kokandus raamatuid. 
Tel 516 4845

• Müüa lastetoa vaip 300x200 cm, 
Pikne McQueen (20 €), söögitool (40 
€), nutiteler 4K UHD 49“ (190 €). Tel 
5199 1609

• Seoses maja müügiga müüa mööblit, 
aiamööblit, nõusid ja muud majapi-
damis kraami. Helista ja küsi julgesti 
tel 528 6483

•  Müüa seljavenituspink. Tel 557 5132

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

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

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid 
ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

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

• Ostan vene Norma mudel- ja 
mänguautosid, pakkuda võib kõi-
ke, ka remonti vajavaid. Tel 5672 
7175

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, 
maksan kuni 160 € vaasist. Paku jul-
gesti. Tel 5672 7175

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

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

• O s t a n  N S V L  f o t o a p a r a a -
te, objektiive, vahvliküpseta-
jaid, tarbeklaasi vaase. Tel 5607 
6805

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere Kliima OÜ müük-pai-
galdus-hooldus kõik ühest ko-
hast! Kui otsid õhksoojuspum-
pa või konditsioneeri küsi meilt 
pakkumist! Tasuta konsultat-
siooni tel 5662 2050 või http://
www.rakverekliima.ee Lisaks 
nüüd müüme õhk-vesi soojus-
pumpasid, küsi pakkumist ka 
meilt!

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553       

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
sanglepp. Tel 5192 4320

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

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

• Müüa kuiva okaspuu küttepuud. 
Hind 70 €/ruum. Transport! Tel 507 
7961
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Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad),

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

lauad)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

OÜ UHTNA PUIT
müüb

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Ostame 
parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:
kraavid, tee- ja põlluääred,kraavid, tee- ja põlluääred,

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.
Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

EHITUS

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

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

•  Müüa soodsalt saematerjali. Tel 
501 2905   

• Ostan Narva plokke, terveid mitte 
katkiseid, hinnaks alla euro tükk. Tel 
508 0364

METS

PÕLLUMAJANDUS

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

• Müüa hobusesõnnikut 60 l kot-
tides. Koti hind 5 €. Korjatud kop-
list, ilma aluspanuta. Ostes 5 kotti 
lisandub 1 boonus kott! Rakveresse 
(vähemalt 5 kotti) ja lähiümbru-
sesse(vähemalt 10 kotti) võimalik 
transport tasuta. Helista tel 5354 
3683. Ole kursis meie tegemiste-
ga Lasteponi OÜ meta (facebook) 
lehel.

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

LOOMAD

•  Ostan munevaid kanu (võivad olla 
eri värvi) ja hanesid. Tel 508 0364

• Ära anda sokukesi, tasuta. Tel 5394 
3830 või 5897 3880

VANAVARA

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

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel 
igasugust vanakraami, ka tänapäeva 
esemeid, teile mittevajalike esemeid 
ja antiiki, hinnad head, koju kutsed. 
Tel 503 1849

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

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

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

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

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaiku, münte, 
hõberublasid, paberrahasid, 
kellasid, hõbedat (pitsid, lusikad, 
portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, or-
denid, koolimärgid, spordimärgid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Ostan 
raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 €/
tk ja enne 1940. aastat trükitud 
nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kaetud) 
ja muid vanu raamatuid. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest 
jäänud asju! Tulen ise kohale - raha 
kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, nõu-
kogudeaegseid ja vanemaid eh-
teid, sõlgi, käevõrusid, merevaiku, 
karpides lusikaid, EW aegseid 
kohvikanne ja piimakanne. Sa-
muti ostan nõukogudeaegseid ja 
ka vanemaid raamitud seinapilte, 
graafi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, 
kujusid, keraamilisi seinaplaate, fo-
toaparaate, fotosid, fotoalbumeid, 
postkaarte jne. Igasuguse huvitava 
vanavara, raamatute ja kunsti ost! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 56495292

TEATED

• KUULMISBUSS 20. juunil, kell 
10.00-17.30 Rakvere Sotsiaalkes-
kuses, Ed. Vilde 2a.  Testime kuul-
mist (5 €). Nõustame, hooldame 
kuuldeaparaate. Registreerimine 
tel 504 8532

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

TUTVUS

• 60-aastane proua soovib tutvuda
korraliku mehega. Tel 5478 0282

• 60-aastane mees tutvub kena pike-
mat kasvu saleda üksiku naisega vanu-
ses 60, kes tuleks Rakvere. Tel 554 6490

• 62-aastane maamees Virumaalt 
sooviks kaaslaseks saledapoolset 
naisterahvast. Tel 5364 0746

MUU

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

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

• Kellel on ära anda köögikapid väi-
kesesse kööki? Tel 5817 2199

Seal, kus sulgub eluraamat, 
algab mälestuste tee... 

 LEMBIT LEHOVAT
mälestab 

poeg perega

 Mälestame
  JAAN UUDELEPPA
ja avaldame kaastunnet 

Ellele ja Maritele 
abikaasa ja isa 
kaotuse puhul.

Moonika, Thea, 
Juhani, Mare ja Ago 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
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see kõik peaks vaataja omamoodi 
transsi viima. Siis aga kasvab hirm 
ja nähtud varjud mõjuvad hirmuta-
valt. Lõpuks pääseb naine metsast 
välja ja hingab juba kergendatult, 
kui ühtäkki märkab mingit näotut 
alasti meest. Muusika muutub äh-
vardavamaks, taas tärkavad sünged 
mälestused. Ja umbes sama rada 
see film ka edasi kulgeb, järjest 
üksteise otsa lükitud kummalised 
sündmused, imelikud mehed, kes 
mõjuvad naisele kõik omamoodi 
ähvardavalt, on nii kaudset, ver-
baalset kui ka otsest füüsilist vägi-

valda. Äng ja hirm on õhus kogu 
aeg, aga see on nii teatraalselt üle 
vindi keeratud, et paneb ohkama, 
et no milleks on seda vaja niisugu-
sena serveerida. Nagu halb tsirkus. 
Kui siis lõpuks veel mingi puumees 
sünnitama hakkab, siis noh, tea-
te. See on juba liig. Jah, me saame 
kõik aru, et autor ütleb siinkohal 
seda, et vägivald sünnitab vägi-
valda ja käbi ei kuku kännust kau-
gele. Sest sünnib verine poiss, kes 
omakorda sünnitama hakkab ja 
sünnitab verise vanamehe, kes jäl-
le omakorda sünnitama hakkab. 
See on lihtsalt rõve ja mõjub juba 
täielikult nii teema kui ka vaataja 
mõnitamisena. 

Muuseas, filmis on kasutatud 
ka Arvi Pärdi muusikat, seal kõlab 
„Missa syllabica: II. Gloria“. Muu-
sikasõbra jaoks on filmi soundtrack 
kindlasti väärtus omaette ja põhi-
mõtteliselt on kogu filmi võimalik 
vaadata nagu pikka veidrat muu-
sikavideot. Filmi põhilisteks heli-
loojateks on siiski Ben Salisbury ja 
Geoff Barrow. Aga Pärdi laul kõlab 
filmis eestlaste esituses. Filmis kõ-
lab ka Copini nokturn nr 20. Need 
muusikapalad vast annavad aimu, 
mis meeleolu filmis peamiselt va-
litseb. Pole paha, ilmselgelt on Pärt 
selle filmi sündimiseks oma heli-
loominguga inspiratsiooni andnud. 
Kahju vaid sellest, et ta väärinuks 
paremat filmi. 

Kui soovite klassikalist Hol-
lywoodi horrorit, siis see film ei ole 
kindlasti teile. Kui soovite seisundi-
filmi-elamust, siis olge lahked, min-
ge proovige. Parem kui „Roukli“, 
halvem kui „Dogville“, aga enam-
vähem samal riiulil mainitutega see 
asetseb. Lapseealisi ärge kinno seda 
vaatama saatke. 
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KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, imp. kg 1.50 2.50

Värske kartul, Eesti kg 4.00 5.00

Roheline sibul kg 8.00

Till kg 12.00

Petersell kg 8.00

Värske küüslauk, imp. tk 1.00

 Tomat, imp. kg 3.00 3.50

Tomat, Eesti kg 7.00

Kobartomat, imp. kg 3.50

Salatikurk, imp. kg 2.50

Salatikurk, Eesti kg 4.00

Väike kurk, imp. kg 2.50

Väike kurk, Eesti kg 4.00 5.00

Redis punt 1.20 1.50

Värske peakapsas, Eesti kg 3.00

Maasikad, imp. kg 4.00

Maasikad, Eesti kg 12.00 16.00

Vaarikad, imp. 250g karp 4.00

Kultuurmustikad, imp. kg 10.00

Murelid, imp. kg 6.00 7.00

Värske hapukurk kg 10.00

Arbuus, imp. kg 2.50

Mesi kg 8.00

HINNAD RAKVERE TURUL 
16. JUUNIL.

RAKVERE TURG LAADA 39 , 
AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Turul suur valik hästi hooldatud suvelilli 
koduaeda ja kalmistule! 

Veel on soodsa hinnaga püsikuid, kurgi-, 
tomati- ja kõrvitsataimi!

Laupäeval, 18. juunil turul Peipsi kala 
(suitsutatud ja värske) müük!

 Info tel 322 3877; 
turg@ogelektra.ee

Hoiduge hullusest!

Mõnikord juhtub nii, et seni 
täiesti normaalne inimene 
keerab lihtsalt ära ja sa 
võid küll nuputada, mis tal 
juhtus, kas täiskuu lõi pähe 
või midagi hullemat, aga 
välja ei mõtlegi. Kahjuks on 
ka filmi „Mehed“ režissöör 
Alex Garland seda filmi te-
hes küll täiega ära keera-
nud ja mitte üldse heas 
mõttes. 

Margit Adorf

Kui loodate, et jess, Alex Garland, 
superägeidaid filme teinud lahe re-
žissöör, on teinud põnevik-õuduka, 
hurraa, lähen jooksujalu kinno, siis 
ma veidike jahutaksin joovastust – 
see film ei ole kohe kindlasti nende 
jaoks, kes tavaliselt põnevikke-õu-
dusfilme neelavad ega ka mitte 
nendele, kellele varasemad Garlan-
di filmid on meeldinud. See on pi-
gem teos, mis võiks meeldida David 
Lynchi või Lars van Trieri loomin-
gu austajaile ja kes on leebed selle 
suhtes, et välja on ilmunud mingi 
wannabe, kes tahab kangesti mingit 
nende moodi filmi teha, aga eriti 
ei õnnestu. Film on pretensiooni-
kas, kuid ütleme otse – halb. Kogu 
see sümbolism mõjub tühja jamp-
simisena, mille põhieesmärgiks on 
öelda, et mehed on igavesed tropid. 
Aga kui soovite näha, missugune 
on üks film, mida kriitik mitte hal-
vasti öelda soovides nimetab sei-
sundifilmiks, siis olge lahked – see 
siin on seisundifilm. 

See on kohutavalt piinarikas 
vaatamine, kuigi, professionaal-
se kretinismi aspektist lähtuvalt 
võiks pakkuda, et väga põnev 
võib seda olla jälgida amatöör-
teatri näitlejail ja profinäitlejail, 
sest Rory Kinnear teeb filmis ai-
nuisikuliselt umbes kümmekond 
rolli. Sellele mõeldes kisub mul 
aju krampi, sest mulle üldse ei 
meeldi filmid, kus üks näitleja on 
kord vanaema ja siis kuri hunt ja 
siis punamütsike ja nii edasi. Kin-
near siiski päris naisteks ei kehas-
tu, tema on Mees. Või täpsemalt 
kümme erinevat meest, kõik eri-
neval moel hullud või kiiksuga ja 
erineval moel vägivaldsed ning 
hirmsad. Tavavaataja jaoks õudselt 
tüütu, aga ma oletan, et kui mu 
hobi või töö oleks näitlemine, siis 
vaataks huviga, kuidas ta neid eri-
nevaid rolle lahendab. Kinnear on 
intervjuus öelnud, et tema jaoks 
oli see väga huvitav töö ja selles ei 
maksa kahelda. 

Kõiki meesosalisi siiski ei män-
gi Kinnear, näiteks on väiksem roll 
Paapa Essiedul, kes mängib Harperi 
abikaasat Jamesi. Peaosa ehk Harpe-
ri rolli teeb Jessie Buckley ja mind 
väga häiris terve filmi vältel see, 
et ta on näojoontelt väga sarnane 
peaaegu kõiki mehi mängiva Rory 
Kinneariga, nagu oleks ta temaga 
suguluses. Tegelikult, huvitav fakt, 
tema isa on Tim Buckley, kes oli 
1970ndate alguses väga hea laulja 
(üks minu isiklikke lemmikartiste, 
soovitan üles otsida ja kuulata), kes 
paraku suri narkootikumide üledoo-
si tõttu 28-aastaselt. Jessie ema Ma-
rina Cassidy on samuti muusik. Pe-
res kasvas neli last. Aga see selleks, 
ma kaldun kõrvale, sest need on 
ju palju põnevamad jutud kui film 
ise.

Linalugu algab sellega, et masen-
dunud naine, Harper, sõidab Inglise 
maarajoonidesse, kus ta on rentinud 
lahmaka 500-aastase maja. Peagi 

selgub, et ta loodab selles üksildases 
paigas ja hiiglaslikus tondilossis üle 
saada oma abikaasa surmast. Nai-
ne oli mehele teatanud, et soovib 
lahutust, kuid mees ähvardas end 
selle peale ära tappa ning muidugi 
kukkus end ka surnuks. Kas see oli 
enesetapp või mitte, seda saab vaata-
ja ise arvata. Igal juhul on see traa-
giline sündmus loo alguspunktiks ja 
mees, kellega Harper abielus oli, oli 
igavene tropp, muidugi ka vägivald-
ne.

Harper eksleb kauni muusika 
saatel metsas ja hõigub tunnelis, 

Näitleja Rory Kinnear teeb fi lmis kümmekond erinevat rolli. Foto: Pressimaterjalid
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KUHU MINNA

Rakvere teater
17., 18., 19. ja 22.06 kell 19 „Robin Hood“  Lammasmäe Puhkekeskuses, lav. 
Taavi Tõnisson

TÄNA MAAILMAS

1953: sakslased protesteerisid 
nõukogude ülemvõimu vastu
Täna 69 aastat tagasi, 17. 
juunil 1953. aastal puhkes 
Saksa Demokraatlikus Va-
bariigis ehk Nõukogude Lii-
du kontrolli all olnud 
Ida-Saksamaal valitsusvas-
tane massiülestõus, mille 
maha surumiseks kasutati 
nõukogude tanke. Mõni 
kuu varem oli surnud Sta-
lin, mis tekitas sakslastes 
lootuse paremale tuleviku-
le.

Allan Espenberg

17. juuni hommikul algas Berlii-
nis üldstreik. Juba kell 7 kogunes 
Strausberger Platzile umbes 10 000 
inimest. Terasetööliste hiigelsuur 
kolonn liikus Hennigsdorfist läbi 
Prantsuse sektori Ida-Berliini kesk-
linna. Ajavahemikus 11.00–11.30 
peatusid metroo- ja linnarongid, et 
takistada meeleavaldajate saabumist 
äärelinnast kesklinna.

Keskpäevaks oli streikijate arv 
Berliinis jõudnud 150 000 inime-
seni. Meeleavaldajad nõudsid valit-
suse tagasiastumist, ametiühingute 
juhtkonna väljavahetamist, vabade 
valimiste korraldamist, läänepartei-
de lubamist valimistele, Saksamaa 
taasühendamist. Suurt populaarsust 
omasid Saksa DV tollaste juhtide 
Walter Ulbrichti, Wilhelm Piecki 
ja Otto Grotewohli vastu suunatud 
loosungid: “Habe, vats ja prillid pole 
rahva tahe!” ning “Kitsehabe peab 
lahkuma!” Toimusid kokkupõrked 
ja kaklused politsei ja valitseva kom-
munistliku partei kõrgemate amet-
nikega.

Tööliste viha ja rahulolematus 
väljendus ka propagandasümbolite 
hävitamises. Näiteks purustati Pot-

sdamer Platzil Columbushausis asuv 
politseijaoskond ja süüdati põlema 
ajalehekiosk. Berliini nõukogude ja 
läänesektori piiril demonteeriti pii-
rimärgid ja tõkkepuud. Kell 11.10 
teatas Lääne-Berliini politsei ja kell 
11.20 Ida-Berliini politsei, et noored 
inimesed võtsid Brandenburgi vä-
ravalt maha punalipu ja rebisid selle 
rahva juubelduste saatel katki.

Umbes miljon 
meeleavaldajat
Rahutused levisid kiiresti üle kogu 
Ida-Saksamaa. Tööstuskeskustes 
tekkisid spontaanselt streigikomi-
teed ja töölisnõukogud, mis võtsid 
tehastes ja vabrikutes võimu enda 
kätte.

Piiramisrõngasse võeti ja rünnati 
umbes 250 hoonet, mille hulgas oli 
Saksa DV  julgeolekuministeeriu-
mi viis piirkonnaasutust, Saksamaa 
Sotsialistliku Ühtsuspartei (SSÜP) 
kaks rajoonikomiteed, rahvapolitsei 
üks piirkonnadirektoraat, samuti 
tosin partei- ja ametiühingumaja 
ning politseihoonet. Kaheteistküm-
nest vanglast vabastati umbes 1400 
vangi, kellest 1200 õnnestus peatselt 
vanglasse tagasi toimetada.

Kuigi Saksa DV territooriumil 
asuvad nõukogude väed kontrolli-
sid olukorda juba 17. juunil, jätkusid 
meeleavaldused mõnes ettevõttes 
kuni juuli keskpaigani. Näiteks 10. 
ja 11. juulil streikisid töötajad Jenas 
Carl Zeissi tehases ning 16. ja 17. juu-
lil Schkopaus Buna keemiatehases.

SSÜP XV pleenumil 26. juulil 
1953 teatas valitsusjuht Otto Gro-
tewohl, et meeleavaldused ja strei-
gid toimusid 272 asulas 10 000-st. 
1991. aastal korrigeeriti seda arvu 
Saksa DV siseministeeriumi ma-
terjalide põhjal 373-le. Neli aastat 
hiljem loendasid ajaloolased kokku 
563 asulat, kus toimusid rahutused. 

Viimaste uuringute kohaselt toi-
musid meeleavaldused ja streigid 
vähemalt 701 SDV asulas. Kui Sak-
sa DV ametlikud võimud hindasid 
protestiliikumises osalejate arvuks 
300 000 inimest, siis uuematel and-
metel osales valitsusvastastel meele-
avaldustel kogu riigis umbes miljon 
inimest.

Saksa DV juhid anusid abi 
okupatsioonivägedelt
Ööl vastu 17. juunit kohtusid Sak-
sa DV parteijuht Walter Ulbricht, 
peaminister Otto Grotewohl ja 
julgeolekuminister Wilhelm Zais-
ser Karlshorstis NSV Liidu ülem-
komissari Vladimir Semjonovi ja 
okupatsioonivägede ülema Andrei 
Gretškoga, et arutada ja ette valmis-
tada politsei ja armee võimalikku 
kasutamist rahva vastu. Grotewohl 
pani kirja läbirääkimiste peamise 
tulemuse: “Nõukogude väed on la-
hinguvalmiduses. Enne jõustumist 
kooskõlastada poliitbürooga. Vaja-
dusel kasutada politseid ja ainult vii-
mase abinõuna sõjaväge.”

Nõukogude vägede põhiüksused 
olid sel ajal tegelikult suveõppustel. 
Ööl vastu 17. juunit viidi Königs 
Wusterhauseni linna piirkonnast 
1. mehhaniseeritud diviisi kaks pol-
ku ja NSVL siseministeeriumi 105. 
polgu pataljon üle Karlshorsti, et 
tugevdada seal paiknenud 12. tanki-
diviisi. Ka paljud teised nõukogude 
garnisonid olid kõrgendatud lahin-
guvalmiduses.

17. juunil kella 10 paiku hommi-
kul helistas Semjonov SSÜP kesk-
komiteesse, kus just oli alanud po-
liitbüroo erakorraline koosolek, ja 
kutsus julgeolekukaalutlustel kogu 
Saksa DV juhtkonna Karlshorsti 
linna. Kell 11.45 teatas ta Saksa juh-
tidele, et Moskva nõudis erakorrali-
se seisukorra kehtestamist.

Rahvas vene tankide vastu
Keskpäeva paiku läksid meeleaval-
dajate vastu nõukogude tankid. Aja-
vahemikus 11.15–11.30 jäi Berliini 
Zeughausi juures üks tööline tan-
kiroomikute alla. Peagi püstitasid 
meeleavaldajad sellele kohale pui-
dust risti. Kell 11.35 võtsid tankid 
sisse positsioonid Wilhelmstrasse 
piirkonnas ja liikusid Potsdamer 
Platzi poole. Varsti pärast seda kõ-
lasid esimesed lasud. Meeleavaldajad 
karjusid: “Ivan, lase jalga!”, “Koju, 
koju!”, “Ivan, mine koju!” Samal ajal 
ei rünnanud meeleavaldajad nõuko-
gude tanke ja sõdureid peaaegu üld-
se. Siiski on säilinud fotosid noor-
test meestest, kes loopisid Leipziger 
Strassel kivide ja pudelitega tanke 
või üritasid kahjustada raadioanten-
ne.

17. juuni pärastlõunal helistas 
NSV Liidu siseminister Lavrenti 
Beria Berliini ja oli väga tige: “Miks 
Semjonovil on padrunitest kahju?” 
Ta nõudis ülemkomissarilt korra 
kiiret ja karmi taastamist.

Ülestõusu käigus hukkus arvata-
vasti 125 meeleavaldajat, sest täpsed 
andmed puuduvad. Samas on teada, 
et sajad (räägitud on 1526 inimesest) 
mõisteti nõukogude ja ida-saksa 
kohtute poolt pikaks ajaks vanglasse 
ja mõned demonstrandid ka hukati 
nõukogude sõjakomissari käsul. Po-
litseinike ja sõdurite hulgas oli huk-
kunuid viis. Raskelt haavatud saade-
ti Lääne-Berliini haiglatesse.

Kui nõukaaja teadlased nimetasid 
Saksa DV tööliste majanduslikke ja 
poliitilisi meeleavaldusi “fašistide 
väljaastumiseks”, siis pärast 1990. 
aastat kasutavad vene ajaloolased 
enamasti sõnastust “sündmused 
SDV-s 17. juunil 1953”. Samal ajal 
on lääne ajaloolased kirjeldanud juu-
nisündmusi tööliste ülestõusu või 
rahvaülestõusuna. 
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* Vajalik ametikoolituse olemasolu
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