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Maailma ja Euroopa kohal on 
mõningased murepilved. Eu-
roopa seisab silmitsi äärmus-
luse, terrorismi ja muude oh-
tudega. Üsna ettearvamatult 
käitub meie idanaaber, kes 
näeb NATOs ja Läänes oma 
peamist vaenlast. Venemaa 
relvajõudude kasvav kohalolu 
ja sõjalised õppused Eesti pii-
ri taga, samuti Vene sõjalen-
nukite kassi-hiire mäng Lää-
nemere kohal ja ka meie õhu-
ruumis on kujunenud uueks 
normaalsuseks.
Peame tõdema, et ilmselt jää-
vad Putini rezhiimi sellised 
sammud veel pikalt kestma. 
Seega tuleb muutunud julge-
olekumaastikul otsustavalt 
tegutseda, et Eesti, Läti, Lee-
du ja Poola oleksid paremini 
kaitstud.

Tippkohtumine
NATO idatiiva julgeoleku tu-
gevdamisel kujuneb oluliseks 
verstapostiks juuli alguses 
Varssavis toimuv alliansi 
tippkohtumine, mille õnnes-
tumise nimel on nii Eestis kui 
mujal pikki kuid süvitsi tööd 
tehtud. Pingutatud on selle 
nimel, et suureneks liitlaste 
jalajälg nii Eestis kui teistes 
NATO piiririikides. Tegeletud 
on NATO võimete üldise tu-
gevdamise, sealhulgas Vene-
maa tõkestusvõime ja hüb-
riidsõjavastase strateegiaga, 
kus on samuti vaja pikaajalisi 
lahendusi.
Saabusin hiljuti Brüsselist 
NATO kaitseministrite kohtu-
miselt, kus panime koos kol-

leegidega detailselt paika sel-
le, milline saab Läänemere 
piirkonnas olema NATO uus 
kaitse-ja heidutushoiak, et 
Varssavis oleks lihtsam põhi-
mõttelisi otsuseid teha.
Üks läbimurdeline otsus lan-
getati juba Brüsselis. Nimelt 
otsustas NATO liikmesriikide 
kaitseministritest koosnev 
Põhja-Atlandi Nõukogu saata 
pataljonisuuruse lahingüksu-
se nii Eestisse, Lätti, Leetu kui 
Poola. Umbes 800-1200me-
heliste rahvusvaheliste ük-
suste täpsemad koosseisud 
lepitakse kokku sõjalisel ta-
sandil pärast Varssavi tipp-
kohtumist.
Eestis ringi sõites olen ma ko-
genud, et inimestele jääb ter-
mini „heidutus“ tähendus 
mõneti arusaamatuks. See-
tõttu on selgitamine igati as-
jakohane. Me seisame heidu-
tuse eest, mis koosneb neljast 
osisest.
Neist esimene hõlmab meie 
iseseisvat kaitsevõimet - ees-
kätt hästi varustatud ja välja 
õpetatud võitlusvõimelist 
Eesti kaitseväge. Heidutuse 
teiseks komponendiks on la-
hinguvõimeliste ja piisavalt 
arvukate liitlasvägede pidev 
kohalolu Eesti pinnal. Kol-
mandana tooksin välja need 
liitlasväed, kes vajadusel Ees-
tile appi tulevad. Et see toi-
miks, on vaja panustada nii 
nendesse vägedesse, taristus-
se kui õppustesse. Tõhusa 
heidutuse osiseks on ka tuu-
maheidutus.
Venemaal on Lääne sõjaväe-

ringkonnas umbes 350 000 
sõjaväelast, kuid NATO ei 
püüdle siinses piirkonnas 
numbrilise ülekaalu poole. 
Praeguses olukorras ei vaja 
me külma sõja aegset mees 
mehe, diviis diviisi, sõjalen-
nuk sõjalennuki vastu lähe-
nemist. Meie tegevused pea-
vad olema usutavad ja veen-
ma võimalikku agressorit, et 
Eesti võitleb oma vabaduse 
eest igal juhul.
Nad peavad andma selge sõ-
numi, et NATO kaitseb oma 
liitlasi kogu poliitilise ja sõja-
lise jõuga, mis tal on. Nad an-
navad nii liitlastele kui vas-
tasmeeskonnale üle piiri sig-
naali, et meie heidutushoiak 
on absoluutselt kindel ja tu-
gev ning et NATO artikkel 
number viis kehtib. Heidutu-
se tegelik sisu on sõjalist 
konflikti vältida.

NATO kolletiivkaitse
NATO jaoks on täna tõsiseks 
väljakutseks Venemaa võime-
kus piirata ligipääsu meie 
piirkonnale ehk Kaliningradis 
paiknevad relvajõud. Kriitili-
se tähtsusega on Leedu – 
Poola piiri ehk Suwałki kori-
dori kaitstuse tagamine, et 
vältida „julgeolekusaare“ te-
ket Eestis, Lätis ja Leedus. Nii 
tõstab eesseisev liitlasvägede 
kohaloleku suurendamine 
Balti riikide esmast kaitsevõi-
met ja Poola võimet kaitsta 
Suwalki koridori ning aitab 
lahti hoida tee toetusvägede 
saabumisele.
Kuidagi ei saa alahinnata ühi-

seid õppuseid, õhuturvet ja 
NATO sõjalaevade tegevust 
Läänemerel, mille osas tule-
vad samuti Varssavist otsu-
sed.
Eesti ei eelda, et keegi hooliks 
meie julgeolekust rohkem kui 
me ise. Ent Eesti ei ole üksi, 
meile on toeks liitlased. Hin-
dame kõrgelt alliansi ühtsust, 
liitlasriikide valmisolekut 
oma liitlasi nii poliitiliselt kui 
sõjaliselt kaitsta. Eesti riigi-
kaitse kilp on esmane kaitse-
võime ja mõõk kollektiivkait-
se.
NATO kollektiivkaitse aitab 
täita need lüngad, mis käiksid 
Eestile üksinda üle jõu. Heaks 
näiteks on siin Eestis juba 
mõnda aega paiknevad liit-
laste lennukid. Varssavist saa-
buv sõnum pakub Eestile 
täiendavat julgeolekut ja tur-
valisust. See sõnum jõuab ka 
võimaliku agressorini: NATO 
kaitseb iga oma liitlast. Igale 
agressioonile järgneb välti-
matu ja tugev vastulöök.

Hannes Hanso,
kaitseminister, SDE

Meie riigikaitse kilp ja 
mõõk tugevnevad

Säilitagem selge mõistus ka jaaniajal
Lõpuks on kätte jõudnud kauaoodatud suvi ja imeilus jaa-
niaeg. Jaaniöö on aasta pikim ja valgeim öö. See on öö, mil 
ei võeta isegi lippu mastist maha, sest järjepanu 
tähistatakse kaht olulist päeva – võidupüha ning jaanipäe-
va.
Jaaniööd on läbi aegade seostatud hea tuju, meeldiva 
seltskonna ja romantikaga. See on öö, mil otsitakse jaan-
iusse ja sõnajalaõisi.
Ometi ei möödu ega lõppe see öö mitte igaühe jaoks kauni-
lt. Ikka on neid, kes jaanipidustuste käigus politsei kaines-
tuskambrisse sattuvad ning neid, kes peavad pühade ajal 
esmakorralise meditsiini vastuvõttu pöörduma.
Veeohutus, tuleohutus ja joobes juhid ei ole mitte üksnes 
jaanipäeva aegu esile kerkivad küsimused. Aastast aastasse 
kuuleme uudiseid suvel suurenevast roolijoodikute arvust 
ning hooletusest põhjustatud tulekahjudest.
Selliseid teateid kuuldes tekib tahes tahtmata küsimus, kus 
on nende inimeste mõistus selliseid tegusid sooritades?
Eesti ametkonnad korraldavad igal aastal kampaaniaid 
ning püüavad inimeste tähelepanu ohutuse teemadele 
juhtida. See ei näi aga väga suurt mõju avaldavat.
Igaüks meist saab anda oma panuse turvalisema jaaniaja ja 
suve loomisel. Iga üksiku inimese teod saavad olla eesku-
juks ja kujundada ühiskonna käitumist tervikuna.
Ära lase purjus sõpra rooli! Kui jood, ära uju! Need hüüd-
laused võivad tunduda ära leierdatud plaadina, kuid kan-
navad õiget ja vajalikku sõnumit.
Tahaksime ka kõigile lõkketegijatele südamele panna, et 
kuigi suurem tuleoht viimaste vihmaste päevade tulemuse-
na möödas on, tuleks järgida ohutusnõudeid ning enne 
jaanitule süütamist ka ilmaolusid vaadata. Keegi meist ju ei 
soovi, et jaanilõke ühel hetkel majaräästas hoogu koguks.
Head kaasmaalased, kutsume teid üles säilitama ka soojal 
ja mõnusal puhkuseajal selget mõistust ja olema 
arvestavad ning hoolivad oma kaaslaste suhtes.
Ilusat, meeleolukat ja turvalist jaani!

Kuulutaja
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Möödunud nädalal avas 
uksed Grossi Toidukau-
pade suurima kauple-
mispinnaga keskus Las-
namäel aadressil Kivila 
26.

Katrin Kivi

Ettevõtte omaniku Oleg Gros-
si sõnul on Kivila kaubandus-
keskus keti kõige parema asu-
kohaga kauplus. „Kivila puhul 
on täidetud kõik kolm eel-
dust, et olla edukas: esimene 
on asukoht, teine on asukoht, 
kolmandaks on asukoht,“ 

naljatas ta ja selgitas, et kum-
malgi pool Laagna teed elab 
Rakvere jagu inimesi.
Kivila kaubanduskeskuses on 
kaubeldavat pinda 2000 ruut-
meetrit. „See on nüüd meie 
suurim kauplus, ent Ahtme 
tuleb veelgi suurem,“ rääkis 
Gross. „Usun, et Kivila tuleb 
väga hea müügiga kauplus, 
avamispäeva käive oli seal 
igal juhul keti suurim.“
Kinnistu suurus on üks hek-
tar. „Pool sellest on hetkel ka-
sutusel, teisega peame alles 
plaane. Oleme sinna kinnis-
tusse palju panustanud. Näi-
teks promenaad, tunneli ots, 
trepp ja ka linna maal asuv 

parkla on rajatud OG Elektra 
vahenditest. Linnapoolsed 
investeerimisnõuded ulatu-
sid 200 000 euroni.“

Eestimaine toodang
Oleg Gross peab omanimelis-
te kaupluste eeliseks värsket 
kodumaist toitu. „Meie oma-
toodangul on suur osakaal,“ 
selgitas ettevõtja. OG Elektra-
le kuulub lisaks jaeketile veel 
pagaritööstus, kulinaa-
riatsehh, vorsti- ja lihatöös-
tus.
„Me ei uhkelda toiduainete 
pikkade realiseerimisaegade-
ga,“ jätkas ta. „Tootja saab 
säilimisaega väga lihtsasti pi-

kendada säilitusainetega, aga 
see pole meie suund. Meie 
tooteid kirjeldavateks oma-
dussõnadeks on tervislik, 
värske, eestimaine.“
„Meie trumbiks on ka oda-
vaim eestimaine sealiha,“ 
kinnitas Gross. „Sigu kasvata-
me kolmes farmis, praegu on 
kokku 10 000 isendit. Ausat 
konkurentsi silmas pidades 
on meil loomulikult müügil 
ka teiste tootjate toodangut. 
Kliendil peab olema valiku-
võimalusi. Meie omatoodan-
gut aga mujalt ei saa kui meie 
kauplustest.“
Grossi Toidukaupade kauplu-
sed paiknevad valdavalt Põh-

Grossi Toidukaupade suurim kauplus asub Lasnamäel
ja-Eestis, kuid ka Lõuna-Ees-
tist Vändrani välja. OG Elekt-
ra koos sidusettevõtetega pa-

kub tööd 1400 inimesele ja 
kontserni 2015. aasta neto-
käive oli 110 miljonit eurot.

Brüsselis nimetati ametisse 
Euroopa linnapeade pakti 
suursaadikud
Euroopa Regioonide Komitee moodustas kliimasaadikute 
rühma, mille liikmed lubasid tutvustada linnapeade pakti 
keskkonnaalaseid ja majanduslikke eeliseid, alustades tege-
vust linnapeade pakti saadikutena. Saadikute rühma kuulu-
vad ka tänane Rakvere linnapea Mihkel Juhkami ja Rakvere 
linnavolikogu liige ning pikaaegne linnapea Andres Jaadla.
Linnapeade pakti saadikute uus rühm koosneb kohalikul ja 
piirkondlikul tasandil valitud poliitikutest, kelle omavalit-
susüksused on juba paktiga liitunud. Neist saavad kliimakü-
simuste erisaadikud, kes kõnelevad rahvusvahelistel üritus-
tel ning julgustavad linnu ja piirkondi liituma selle paktiga. 
Linnapeade paktiga liitunuid toetab Euroopa Liit, lihtsusta-
des juurdepääsu tehnilisele ja rahalisele abile säästva ener-
gia ja kliimameetmete väljatöötamiseks ja elluviimiseks.
„Rakvere oli üks esimesi linnu Euroopas, kes paktile alla kir-
jutas, olles endale võetud kohustused täitnud ning arenda-
nud teadlikult keskkonnasõbralikku ja säästlikku ning tarka 
linnaruumi ja loonud linnakodanikele turvalise, säästva ja 
soodsa energia kasutamise võimalused,“ märkis saadikuks 
valitud Jaadla. „Paktile allakirjutanud linnad on võtnud ko-
hustuse vähendada 2030. aastaks CO2 heitkoguseid vähe-
malt 40 protsendi võrra ja võtta kasutusele tervikliku lähe-
nemisviisi kliimamuutuste leevendus- ja kohanemisprob-
leemide lahendamisel. On suur au alustatut Euroopa suur-
saadikuna edasi viia.“
Linnapeade pakt käivitati 2008. aastal ja selle raames võtsid 
linnad ja piirkonnad vabatahtlikult kohustuse saavutada ja 
ületada 2020. aastaks seatud ELi kliima- ja energiaeesmär-
gid, milleks on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 
1990. aasta tasemega võrreldes 20 protsenti, tagada ELi 
energiasektoris taastuvate energiaallikate 20- protsendine 
osakaal ning parandada energiatõhusust 20 protsenti. Tä-
naseks on linnapeade paktiga liitunud enam kui 6 700 oma-
valitsusüksust, kes esindavad rohkem kui 200 miljonit ini-
mest.
Brüsselis kõneledes ütles Euroopa Regioonide Komitee pre-
sident Markku Markkula: „Eelmise aasta Pariisi kliimakõne-
lustel tunnistati selgelt, et kõik valitsustasandid peavad te-
gusema õlg õla kõrval, et võtta meetmeid kliimamuutuste 
vastu. Mul on väga hea meel näha, et enam kui 30 komitee 
liiget 21 riigist on juba otsustanud asuda linnapeade pakti 
saadikuks. Me kutsume kõiki linnu ja piirkondi üles välja-
kutset vastu võtma ja paktiga liituma“.

Andres Jaadla (pildil vasakult teine) sõnul oli Rakvere üks 
esimesi linnu Euroopas, kes paktile alla kirjutas. 

Foto: https://www.flickr.com
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Haljala Grossi Toidukau-
pade kauplusega ühes 
majas tegutseb Hetly 
Boutique´i lillepood, 
mille perenaine Hetly In-
nos (pildil) teeb koos-
tööd kohalike väikeette-
võtjatega ja peab täht-
saks sooja kontakti ini-
mestega.

Katrin Kivi

Hetly Innose sõnul võttis Hal-
jala rahvas kaupluse soojalt 
vastu. „Olen tegutsenud siin 
ligi kuu ja tagasiside on tõesti 
väga hea olnud. Mind küll 
hoiatati, et Haljala rahvas on 
nii- ja naasugune,“ rääkis iga 
päev Arknalt Haljalasse tööl 
käiv Innos. „Minule igal juhul 
meeldib - Haljalas on väga to-
redad inimesed ja algus on te-
gelikult läinud paremini, kui 
ootasin.“

Masstoodangut ei soosi
Kaupluses on valikus lõikelil-
li, potililli, aga kõige rohkem 
soovitakse praegu poepidaja 
sõnul just „surnuaia lilli“. 
„Siinsed inimesed nimetavad 
surnuaia lilledeks begoo-
niaid,“ selgitas Innos. „Lõike-
lilledest on kõige populaarse-
mad aga roosid. Võiks oleta-
da, et maakohas eelistatakse 
nelke, aga ei. Haljala on pi-
gem nagu Rakvere eeslinn ja 
siinsed prouad hindavad 
roose.“
Lisaks lilledele pakutakse 
Hetly Boutique´is käsitööna 
valminud kaarte, loodustoo-
dete sarja „Looduse pärl“ too-
dangut, Volli metsarohtudest 
valmistatud toonikuid, ehteid 
ja kõikvõimalikke kaunistusi. 
Tulevikus plaanib poepidaja 

Haljalas tegutseb taas lillekauplus

kaubavalikut järk-järgult suu-
rendada.
„Siin on veel palju teha,“ 
kommenteeris Hetly Innos. 
„Planeerin siia luua mõnusa 
istumisnurga, kus saan pak-
kuda kohvi ja teed. Soovin, et 
inimestel oleks mõnus olla. 
Sügisel kavatsen korraldada 
käsitööõpitubasid. Taaskasu-
tus on mulle väga sümpaat-
ne, olen seda ka siinse poe si-
sustamisel praktiseerinud.“
Kaubavalikut tehes soosib In-
nos kohalikke väikeettevõt-
jaid. „Seemneid ma müüma 
ei hakka, ka masstoodangut 
mitte. Eelistan käsitööd - too-
teid, mis on huvitavad ja ai-
nulaadsed. Leian, et väike-
tootjad peavad üksteist toeta-
ma, ja kutsun ka oma kliente 
üles ostma kohalikku toodan-
gut. Nii saab majandust 

edendada.“
Hetly Innos peab oluliseks ka 
kontakti inimesega. „Eelistan 
ameerikalikku suhtlusviisi. 
Ma ei mõista, miks peab tee-
nindaja olema pulksirge, 
kammitsates ja võltsilt au-
paklik. Ise olen õppinud tee-
nindust Alar Ojastu käe all. Ta 
koolitused polegi nagu klien-
diteeninduskoolitused, ta 
õpetab, kuidas olla parem ini-
mene. Tegelikult näengi ma 
järjest enam, et teenindus-
sektoris võtab maad soe vii-
sakus.“

Miks lillepood?
Hetly Innosel on seljataga 15 
aastat tööd lillekauplustes. 
„Kui läksin lapsehoolduspuh-
kusele, siis otsustasin, et 
suurde kaubanduskeskusesse 
ma enam tööle ei lähe,“ rää-

kis butiigi omanik. „Läbisin 
Töötukassa koolitused ja ka 
Kiviõli linna korraldatud koo-
lituse, mis oli mõeldud spet-
siaalselt emmede kodust väl-
jaaitamiseks.“
Innos rääkis, et algselt oli tal 
plaan teha Rakverre käsitöö-
pood, seegi nišš on tema 
meelest täitmata. Pärast põh-
jalikku turu-uuringut otsus-
tas ta siiski lillekaupluse ka-
suks ja tegi järele- päringu 
OG Elektra esindajale, et võt-
ta Haljalas pind rendile. „Sel-
gus, et sellele pinnale on mitu 
tahtjat, ja mul paluti äriplaani 
tutvustada,“ jätkas ta. „Õn-
neks langes liisk minu kasuks. 
Olen kaupluse avanud ja loo-
dan, et inimesed leiavad siia 
tee.“

Foto: Katrin Kivi

Heinatöödel tuleb ettesattuvaid 
looma- ja linnupoegi säästa
Keskkonnaamet kut-
sub loomadele talve-
sööta varuvaid põllu-
mehi üles tööde tege-
misel tähelepanelik-
kusele ning loodusega 
arvestamisele.
Põllumehed on juba li-
gi kaks kuud varunud 
haljassööta ja silo. 
Nüüd on alanud ka 
igasuvine heinategu. 
Samaaegselt põllumajandusloomadele sööda varumisega 
on paljudel rohumaadega seotud lindudel ja loomadel poe-
gade kasvamise aeg, mistõttu on suurenenud loomapoega-
de ja põllumajandustehnika kokkupõrgete võimalused. 
Keskkonnaamet paneb põllumeestele südamele, et tööde 
tegemisel arvestataks heinamaadel ettetulevate linnu- ja 
loomapoegadega. 
„Eesti niidetavatel aladel pesitsevad mitmed üha harulda-
semaks muutuvad linnuliigid, näiteks rukkirääk, suurkoovi-
taja ja nurmkana. Majandatavatele rohumaadele satuvad 
sageli ka metskitse- ja halljänese pojad. Põlluharija peaks 
olema heinateol hoolikas ning soovitavalt niitma maa-ala 
servast serva või keskelt-lahku- meetodil. Selline tegutse-
misviis võimaldab vähemalt osaliselt lindudel ja loomadel 
masinate eest taanduda ning säästab põllumajandusmaa-
dele eriomast elusloodust,“ juhtis tähelepanu Keskkonnaa-
meti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.
„Eesti on väga rikas ja mitmekesine maa, kus looduslikud 
metsad ja sood vahelduvad põllumajandus- ja talumaasti-
kuga. Elurikkuse hoidmise seisukohalt on väga olulised eri-
nevad traditsiooniliselt majandatavad poollooduslikud 
kooslused, nagu niidud, puisniidud ja looduslikud karja-
maad. Nende alade loodusväärtuste hoidmisel on võimalus 
kaasa aidata igal põllumehel,“ sõnas Talvi.
Keskkonnaamet väärtustab Eesti traditsioonilisi maastikke 
ning peab oluliseks head koostööd põllumeeste ja kõigi 
teiste loodust hindavate osapooltega.

Kuulutaja

Politsei jahib 
pühade ajal liiklushuligaane
Pikad pühad tõstavad politsei valmisolekut turvalisuse ta-
gamisel. Rohkem pööratakse tähelepanu avalikule korrale 
ja liiklusohutusele nii linnas kui ka maal.
Rakvere politseijaoskonna juht Indrek Link ütles, et nii nagu 
eelnevatel aastatel, on ka sel aastal pühade ajal väljas roh-
kem patrulle kui tavalistel päevadel. „Pöörame suuremat tä-
helepanu joobes juhtidele, kihutajatele, kes ületavad sõidu-
kiirust rohkem kui 41 km/h, ja nendele, kellel ei ole juhtimi-
sõigust,“ lausus Link.  Lisaks tavaväljakutsete teenindami-
sele on politseil kaardistatud jaanitulede toimumiskohad- 
ja ajad ning sinna suunatakse ka pilgud - kõikides peopai-
kades näeb patrullautot liikumas.
Suurt rõhku pööratakse liiklusrikkujate tabamiseks ja sõltu-
vad seadusrikkumise suurusest määratakse karistus. Aresti 
võivad saada juhid, kellel on vähemalt poolepromilline joo-
ve, kes ületavad lubatud suurimat sõidukiirust 41 km/h või 
rohkem või kes ei oma vastava kategooria mootorsõiduki 
juhtimise õigust.  
Vastavalt kohtu töökorraldusele on valvekohtunik määratud 
igaks päevaks, nii pühade ajal kui ka pühadevälisel perioo-
dil. Roolijoodikuid hoitakse pühade perioodil kuni kohtuis-
tungi toimumiseni arestimajas. „Lisaks arestidele kaalutak-
se eeltoodud rikkumiste puhul sõiduki konfiskeerimist,“ 
täiendas Link. Ta lisas, et autode äravõtmist taotletakse siis, 
kui tegemist on korduvate rikkumistega. See ei sõltu ainult 
sellest, kas tegemist on pühadeperioodiga, vaid sellega te-
geletakse järjepidevalt. 
„Kuna tulemas on pikad pühad, siis soovin maakonna ini-
mestele südamele panna, et käitutaks mõistlikult ja vastu-
tustundlikult. Lisaks tuleb tähelepanu pöörata ka kaaskoda-
nikele ja vajadusel rikkumistest teavitada või võimalusel 
sekkuda. Näiteks  joobetunnustega isiku rooli laskmisel ei 
pruugi tagajärjeks olla õnnetus ainult selle isikuga, vaid 
kannatada võib saada ka mõni teine liikleja. Teeme kõik sel-
leks, et jaanipäev oleks rõõmupäev,“ ütles politseijaoskonna 
juht lõpetuseks.

Kaius Mölder

Foto: Tõnu Talvi

Möödunud nädalal toi-
mus Rakvere linnavoli-
kogu kultuurikomisjoni 
ja majanduskomisjoni 
ühine laiendatud koos-
olek, kus arutati tuleva-
se kultuurikeskuse või-
malike asukohtade ning 
nende plusside ja mii-
nuste üle.

Liisi Kanna

Uue kultuurikeskuse rajami-
ne on kõne all olnud juba üle 
kümne aasta. „Kaalutud on 
mitmeid kohti. Varem on 
arutletud võimaluse üle luua 
keskus vanasse seltsimajja, 
nüüd on kõne all ka keskväl-
jakule või Võimla tänavale 
ehitamine,“ tõi Rakvere ma-
janduskomisjoni esimees An-
ne Nõgu välja.
Komisjonide laiendatud 
koosolekul arutleti kahe või-
maliku asukoha - Võimla 1 
asuva Pauluse kiriku ja 

Komisjonid pooldasid kultuurikeskuse rajamist Pauluse kiriku hoonesse

Pauluse kiriku saatus on jätkuvalt küsimärgi all. 
Foto: Liisi Kanna

keskväljaku – eelduste ja puu-
duste üle.
Koosolekul toimunud hääle-
tuse tulemustest võis näha 
komisjonide liikmete poole-
hoidu ideele rajada kultuuri-
keskus Pauluse kiriku hoo-
nesse. 14 häälest vaid üks oli 
selle vastu.
Plussina toodi välja projekti 
olemasolu „Mitu aastat tagasi 

toimus rahvusvaheline kon-
kurss kontserdisaali ehitami-
seks. Valmis ilus projekt. Aga 
toona ei saadud rahastust ja 
puudus tahe projektiga edasi 
minna,“ rääkis Nõgu. „Sellel 
hoonel on ka ajalooline väär-
tus. Eestis jääb sel ajal ehita-
tud hooneid järjest vähe-
maks.“
Eelistena toodi välja ka parki-

miskohtade loomise võima-
lus ja linnaosa rikastamise as-
pekt. „Kultuurikeskuse raja-
misel moodustuks sealse väl-
jaku ümber terviklik hoonete 
kooslus,“ nentis majandusko-
misjoni esimees.
Koosolekul esitatud ülevaa-
detes kajastus puudustena, et 
Võimla 1 hoonesse ei mahuks 
raamatukogu ning hoonele 
on kehtestatud muinsuskait-
se nõuded.
Teatavasti ei ole Rakvere voli-
kogus kultuurikeskuse raja-
mise teemadel sellist üks-
meelt nagu majandus- ja kul-
tuurikomisjonis. „Kuuldavasti 
on ka neid, kes pooldavad tu-
gevalt keskuse rajamist 
keskväljakule,“ sõnas Nõgu.
Linnavolikogus tuleb kultuu-
rikeskuse küsimus eeldata-
vasti kõne alla 29. juunil. Ko-
misjonide hääletuse tulemu-
sed on üksnes suunava ise-
loomuga ning selgust nii Pau-
luse kiriku hoone kui kultuu-
rikeskuse rajamise teemadel 
võib tuua volikogu istung.
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•  S o o m e  f i r m a  p a k u b 
t ö ö d  k o h u s e t u n d l i k e l e 
ehitustöölistele. Vajalikud 
roheline kaart, veronumber. 
N a p s u m e h i  j a  m u i d u 
viilijaid ei otsi. Huvitatutel 
kirjutada e-posti aadressile: 
ehitasoomes@hotmail.com

• Pakume tööd Soomes 
tellingute monteerijale ja 
demonteerijale. Vajalik on 
vähemalt aastane töökogemus 
antud valdkonnas, Soome 
t ö ö t u r v a l i s u s e k a a r t 
( r o h e l i n e k a a r t ) ,  E e s t i 
Vabar i igi  kodakondsus, 
h e n k i l ö t u n n u s  ( S o o m e 
isikukood), veronumber 
(Soome maksunumber). 
Ka s u k s  t u l e b  v õ i ma l u s 
kasutada isiklikku sõidukit. 
Pakume ettevõtte poolt 
head töötasu ning ööbimist 
Soomes. Palume saata CV 
e-mailile info@rassets.ee 
või helistada +372 5855 6890 
Margo Kaasik

• Metalliettevõte Väike-
Maarjas otsib oma meeskonda 
objektijuhti, keevitajaid, 
montaažitöölisi.  Vajalik 
valmisolek välislähetusteks! 
S a m u t i  p a k u m e  t ö ö d 
joonestajale. Info telefonilt 
5347 7879

•  V a j a t a k s e 
k o h u s e t u n d l i k k u 
koduabilist (pensionär). 
Tö ö :  k õ i k  m i s  k o d u s 
teha ning koduloomade 
hoidmine. Tel 5285 416

• Vanem naisterahvas vajab 
hooldajat.  Elamispinna 
võimalus. Tel 5566 3733

• Pakun tööd. Võsalõikus. 
Minu varustus. Soovitav 
B-kategooria luba. Rakverest 
või lähiümbrusest. Tel 5673 
5648

• Võtame oma meeskonda 
müügikonsultandi ,  kes 
valdab eesti ja vene keelt. 
Sobib ka (üli)õpilasele. 
kristo@k-kummid.ee

•  V õ t a m e  t ö ö l e 
k l i e n d i t e e n i n d a j a 
kohvikusse Kundas. info@
saarepiiga.ee

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

• Kogemustega majahoidja-
kojamees soovib leida tööd 
(ka eramajad). Tel 5740 9873

KOOLITUS

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD

•  O t s i m e  t o r e d a t 
j a  r õ õ m s a m e e l s e t 
klienditeenindajat ja 
kokka. Kaukaasia šašlõkk. 
CV saata kaukaasiagrill@
hot.ee või tulla kohapeale 
Aluvere. Tel 5896 4101

• Eesti Portselan OÜ Tööstuse 
2 ,  Pa j u s t i  v õ t a b  t ö ö l e 
hooajatöötajaid. Võimalik 
ka kodus töötada. Väljaõpe 
kohapeal. Kontakt: 5688 5616

•  V a j a t a k s e 
p u h a s t u s t e e n i n d a j a i d 
Käsmu, mereäärsesse Lainela 
Puhkekülla. Kohapeal on 
olemas ööbimisvõimalus. Töö 
on hooajaline ja vahetustega. 
Info tööaegadel telefonil: 
5809 0917. CV palume saata 
e-mailile: lainela.puhkekyla@
gmail.com

• Vajame sigalasse talitajat. 
Tel 5082 696

•  O t s i m e  C - ,  E - k a t . 
veokijuhti. Töö üle Eesti. Tel 
5552 5377

Eesti Maaülikool ootab täna-
sest avaldusi 20 bakalaure-
use-, rakenduskõrghariduse- 
ja integreeritud õppe õppe-
kavale ehk 767 õppekohta 
ning 20 magistriõppekavale 
ehk 438 õppekohta). Sisseas-
tumisavalduste vastuvõtt 
Eesti Maaülikooli kestab 7. 
juulini, doktoriõppe 24 õppe-
kohale saab avaldusi esitada 
kuni 15. augustini.
Eesti Maaülikooli rektori Mait 
Klaasseni sõnul on maaüli-
kooli eeliseks praktilisus. 

Klaasseni hinnangul on olu-
kord maailmas keeruline, 
mistõttu on oluline, et tuleva-
sed kooli lõpetajad suudaks 
ja oskaks seda maailma edasi 
viia: „Ma loodan, et meie üli-
kool annab tudengitele ja lõ-
petajatele teadmised kuidas 
kaasa lüüa toimuvates muu-
tustes ning neid ka ohjama –   
neist on koolitatud ühiskon-
na uued juhid.“
Sel aastal saab maaülikoolis 
õppida taas biotehniliste süs-
teeme. Eesmakordselt toi-

mub vastuvõtt kalanduse ja 
vesiviljeluse õppekavale. 
Eelmisel aastal olid Eesti 
Maaülikoolis kõrgeima kon-
kursiga toiduainete tehno-
loogia, loodusturismi ning 
maamajandusliku ettevõtluse 
ja finantsjuhtimise õppeka-
vad. 
Sisseastumisavaldusi võetak-
se vastu nii sisseastumispor-
taali www.sais.ee kaudu kui 
Eesti Maaülikooli peahoones 
tööpäeviti kell 9.00-15.00, 
Kreutzwaldi 1a, ruumis 104.

Sel aastal langevad võidupü-
ha ja jaanipäev, mis on riigi-
pühad, tööpäevadele. Võidu-
pühale, 23. juunile eelnev 
tööpäev ehk 22. juuni on kol-
me tunni võrra lühem. 
23. juunile eelnevat tööpäeva 
on tööandja kohustatud lü-
hendama kolme tunni võrra. 
Kui ettevõtte tegevusalast tu-
lenevalt pole võimalik töö-
päeva lühendada, peab töö-
andja saavutama töötajaga 
kokkuleppe, et ta töötaks rii-
gipüha-eelsel päeval sama 
kaua kui tavaliselt. Neile, kes 
töötavad tööajakava alusel, 
tähendab see seda, et töö-
andja peab juba ajakava 
koostamisel lühendatud töö-
päeva osas töötajatelt nõus-

oleku saama. Kui töötaja ei 
nõustu pühade-eelsel päeval 
töötama täistööpäeva, ei ole 
tööandjal õigus teda selleks 
sundida. 
Kui töötaja on nõus tööpäeva 
lühendamata jätmisega ning 
ta töötab mittesummeeritud 
tööajaarvestuse alusel, loe-
takse need kolm tundi üle-
tundideks. Summeeritud töö-
ajaarvestusega töötamisel 
aga väheneb töötaja kalen-
daarne tööajanorm kolme 
tunni võrra. See, kas nende 
kolme tunni näol on tegemist 
ületunnitööga, selgub arves-
tusperioodi lõpus. Ületunni-
töö hüvitatakse töötajale ta-
sulise vaba ajaga või kokku-
leppel 1,5- kordse tasuna. 

Juhul, kui tööandja majan-
dustegevuse tõttu ja töötajale 
kehtestatud töögraafiku alu-
sel on vajalik töötada ka või-
dupühal või jaanipäeval, eel-
dab seadus, et töötajale 
makstakse kahekordset tasu. 
Kokkuleppel võib riigipühal 
töötamise hüvitada ka tasuli-
se vaba ajaga.
Eesti Vabariigi rahvus- ja riigi-
pühad, millele eelnevaid töö-
päevi lühendatakse on: uu-
saasta, Eesti Vabariigi aasta-
päev, võidupüha ja jõululau-
päev. 
Tööinspektsioon soovib kõi-
gile ilusat võidupüha ja päi-
keselist jaaniõhtut!

Kuulutaja 

Eesti Maaülikool võtab 
vastu enam kui 1200 tudengit

22. juunil on lühendatud tööpäev
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Jaak Joala lauludega 
vast ilmunud CDplaat 
„Suveöö” on esimene 
Eesti Vabariigi ajal ilmu-
nud album. Eelmised he-
liplaadid olid vinüül-
plaadid, mis anti välja 
40 aastat tagasi nõuko-
gude plaadifirma Melo-
dija poolt.

Ülle Kask

CDplaat “Suveöö” purustab 
rekordeid ja esimene tiraazh 
on juba läbi müüdud. Rakve-
re Kroonikeskuse Apollo raa-
matupoe juhataja Kristel 
Torm ütles, et esimene sats 
läks nagu soojad saiad. „See 
on tänuväärne plaat, mis väl-
ja tuli. Huvi on väga suur ja 
kuna eelnes reklaam, siis tel-
lisid paljud Apollo kliendid 
plaadi aegsasti ära.”
Rahvas räägib, et kui näiteks 
Tallinnas läheb vanem abi-
elupaar plaadipoodi, küsivad 
müüjad „mitu tükki teile?“, 
mitte „mida te osta soovite?“ 
Kauplustes juba teatakse, et 
on tuldud ostma armastatud 
laulja Jaak Joala kauaoodatud 
CD- plaati.
Olavi Pihlamäe sõnul on üks 

osa esimesest partiist läinud 
ka Venemaale. „Kui saadi tea-
da, et see plaat ilmub, tuli 
sealtpoolt ka tellimus. Kes tel-
lis, ma ei tea,” rääkis Pihla-
mägi Vikerraadio saates 
(14.06.2016.) „Stuudios on 
Sten Teppan”.

Kogumiku 21 lugu 
valis Olavi Pihlamägi
Kogumikus „Suveöö” on 21 
lugu ning need on valinud 
muusikaajakirjanik ja raadio-
hääl, Jaak Joala sõber Olavi 
Pihlamägi.
Olavi Pihlamägi rääkis Viker-
raadios, et Jaagu lesk Maire 
Joala helistas talle veebruari 
alguses ja palus kokkusaa-
mist.
„Maire tegi ettepaneku, kas 
ma ei oleks nõus olema see 
mees, kes paneb Jaagu laulu-
dest plaadi kokku. Eks see 
plaadi mõtte loksutamine 
käis päris pikka aega - mis-
moodi teha? Kas teha kogu-
mik kolmest-neljast plaadist 
nii, nagu on „Kullafondi” ko-
gutud Eesti lauljate ja an-
samblite lood läbi aastate. 
Tuli idee, et teeme iga plaadi 
eraldi, millel igaühel on oma 
väike teema, oma telg.”
Kui Joala veel elas, oli Pihla-
mäel temaga väga palju juttu 
sellest, miks ta ometi oma 

laule välja ei anna. Jaak olevat 
natuke vihaselt öelnud, et 
kellele neid vaja on.
„Ühest küljest ma saan ju vä-
ga hästi aru, et interpree-
dil-lauljal on õigus oma loo-
mingule, kuid teisalt peaks 
see looming kuuluma ka mei-
le. Kõlab võibolla natuke 
õõnsalt, aga las siis nüüd olla 
ka meil üks osa Jaagu loomin-
gust plaadi peal, on see siis 
plaadiriiulis või plaadimasi-
nas. Igal juhul võime kuulata 
neid laule, mis on Jaagu esi-
mesest perioodist meile - 
keskealistele ja pisut vanema-
tele - väga meelde jäänud. Ja 
las nooremad kuulajad avas-
tavad, kes oli selline mees na-
gu Jaak Joala, keda tundis ko-
gu Nõukogude Liit.”
Pihlamäe käest on väga palju 
küsitud, kui palju neid plaate 
veel tuleb. „Ma olen plaadi 
sissejuhatuses kirjutanud, et 
hoiate käes esimest, kuid ilm-
selt mitte viimast plaati. See 
sõltub kõige rohkem ikkagi 
Jaagu pärijatest, kas nad ta-
havad, et mina järgmise plaa-
di kokku panen või teeb seda 
keegi teine,” kõneles Pihla-
mägi.

Avalooks on „Suveöö“
„Kui oleks öeldud, et tee üks 
best of-plaat, siis ma oleksin 

Jaak Joala CDplaat purustab müügirekordeid

Jaak Joala (26. juuni 1950 – 25. september 
2014) oli üks kuulsamaid Eesti lauljaid, kelle 
muusikukarjäär algas biitansamblis Kristallid 
1966. aastal flöödimängija ja lauljana ning hil-
jem ka basskitarristina. Sellesse aega jäävad ka 
tema esinemised ETV populaarsetes saadetes 
„Horoskoop” ja „Kanal 13”.
Vana-aastaõhtul 1978 näidati Kesktelevisiooni 
1. programmis muusikalist telefilmi „31. juuni”, 
milles kõlas neli laulu Jaak Joala esituses. See tõi 

kaasa laulja tohutu populaarsuse terves Nõuko-
gude Liidus. Ta valiti korduvalt NSV Liidu pari-
maks meeslauljaks, kellele kirjutasid laule pari-
mad heliloojad üle terve Nõukogude Liidu.
1970. aastatel võitis ta auhindu paljudel laulu-
võistlustel ja festivalidel nii Eestis („Tippmeloo-
dia“) kui ka välismaal (Sopoti laulufestival).
Aastatel 1978 – 1983 esines Jaak Joala saate-
ansambliga Radar, 1987. aastal moodustas ta 
ansambli Lainer.

1980ndate lõpus loobus Joala aktiivsest laulja-
karjäärist ja pühendus pedagoogi-, produtsendi- 
ja saatejuhitööle.
Joala oli seotud ka Eesti Eurovisioonile viimisega 
aastatel 1995 - 2008.
Jaak Joala oli üks Eesti Esitajate Liidu asutajaid 
ja juhatuse kauaaegne esimees.

Kasutatud allikas: CDplaat „Suveöö”

käed püsti tõstnud ja ütel-
nud, et ei ole võimalik. Neli-
viis-kuus sellist plaati küll, 
sest Jaagu laululooming on 
suur. Ja mitte ainult eestikeel-
ne, ta on väga palju laulnud 
ka vene keeles Muide, ka ing-
lise keeles. See pole kindlasti 
mitte parimate lugude plaat, 
vaid üks nendest, kus on peal 
Jaagu parimad lood.”
Järgmise plaadi koostaks Pih-
lamägi võibolla Jaagu päris 
esimestest lauludest pealkir-
jaga „Seal, kust kord algas me 
tee”. Üks plaat oleks kindlasti 
„Kuulsuse ahelad” ja mööda 
ei saaks ka laulust „Unustuse 
jõel”.
„Esimese plaadi pealkirjaks 
sai „Suveöö” sellepärast, et 
Jaak on ju suvelaps. 26. juunil 
on tema sünniaastapäev,” 
kõneles Olavi Pihlamägi. 
„Teisalt, „Suveöö” on 
üks tema kõige kuul-
samaid laule, mis 
saanud ühel kont-
serdil lausa kolm 
auhinda. Kui plaa-
dilt suve ja ööga 
laule otsida, on 
need kõik seal ühe 
või teisega seotud. 
See on suvine plaat 
ja see on esimene.”
Avalugu ongi „Suve-
öö”, millest on roh-

kem mängitud viiulitega ver-
siooni, aga Pihlamägi valis 
„torudega variandi”, milles 
on jõudu ja kirge. 
Jaak Joala lüürili-
ses esituses 
tekitab see 
laul suvi-
se hella 
igat-
suse, 
mi-
da 

me 
kõik 
su-
vel 
tunda 
tahame: 
„On palju 

luuletustes öid - neis iga hetk 
on nagu surematu leid. Need 
ööd on avasilmi unistatud 

ööd, kus tuhas sädelevad 
kuldsed söed. Need 

ööd on alati kui 
peod, kus lee-

giks kuume-
nevad igatsus-

te eod... On 
palju luu-
letustes 
helise-
vaid 
öid - 
miks 
elus 

harva 
kohtab 
neid?”

Foto: Arno Saar/Õhtuleht

Joogahuvilised kogune-
vad 23. ja 24. juulil 
Haapsallu joogafestiva-
lile. Kohale tulevad tut-
tavad joogaõpetajad 
tuntud stiilidega, kuid 
on oodata ka uusi ülla-
tusi ning esinejaid.

Monika Kuzmina,
Joogafestivali meediajuht

Üheks joogapraktikaks 
Haapsalus on päikesetõusu-
jooga, mis mõeldud kõigile, 
kes soovivad kogeda oma tõe-
list olemust, avatud südant, 
selget ja rahulikku meelt, va-
badust, energiat, sisemist tar-
kust ja jõudu. Päikesetõusu-
joogat viib läbi joogaõpetaja 
Piret Jõemägi.

Olete õppinud telere�issöö-
riks ning näitejuhiks, kuidas 
elu teid joogani juhatas?
Sisemine rahulolematus, väli-
selt oli kõik hästi, aga sisemi-

Päikesetõusujoogaga koged oma tõelist olemust

selt tundsin tungi muutuste 
järele. Otsisin midagi – isegi ei 
teadnud, mida. Nüüd mõis-
tan, et otsisin iseennast. Fas-
saad ja fookus väljapoole ei 
rahuldanud enam. Oli sisemi-
ne revolutsiooniline situat-
sioon - vanamoodi enam ei 
tahtnud ja uutmoodi veel ei 
osanud. 

Kerkisid esile küsimused: kes 
ma olen? kust ma tulen? kuhu 
lähen? Kui on küsimused, siis 
tulevad ka vastused ning elu 
hakkab suunama, kui vaid 
julgeme kuulata, usaldada ja 
aktsepteerida. Elu suunas 
mind kõigepealt budismi 
juurde, siis rad�a jooga juurde 
ja pärast kokkupuudet kun-
dalini joogaga armusin selles-
se. Armumisest on saanud 
sügav armastus, mis on haka-
nud muutuma pühendumu-
seks.

Viite läbi päikesetõusujoo-
gat, keda ootate osa võtma?
Varahommikune joogide 
praktika Sadhana, mida te-
hakse enne päikesetõusu ja 
mida vahel nimetetatakse ka 
päikesetõusujoogaks, aitab 
saada kontakti oma põhiole-
musega – hingega. See pu-
hastab alateadvust, tasakaa-
lustab tšakrasüsteemi, laeb 
energiaga. Osa võivad võtta 
kõik, kellele on oluline kon-
takt iseendaga ja universumi-
ga.

Kui tihti alustate enda päeva 
päikesetõusujoogaga ning 
mida see päevale juurde an-
nab?
Mul on kolm last ja nende 
kõrvalt on päris keeruline lei-
da igapäevaselt 2,5 tundi pä-
ris oma aega. Laste kasvata-
mine on hetkel minu põhiline 
joogapraktika ja Sadhana, 
mis kestab 24/7 - tuleb pin-
gutada, aga osata lõdvestuda, 
jääda igas olukorras kohale ja 
rahulikuks, hingata aeglaselt 
ja sügavalt, jälgida samal ajal 
oma emotsioone ja mõtteid 
ning lasta kõigel kogu aeg 
minna. Hommikust Sadhanat 
viin läbi kord kuus Kundalini 
Stuudios ja kui vähegi võima-
lik, katsun kord nädalas aega 
ka uneajast võtta.

Kuidas on see teie elukvali-
teeti muutnud?
Olen üles ärganud. Varem 
elasin oma elu pigem autopi-
loodil ja sooritasin tegevusi 
masinlikult, lähtudes vana-
dest mustritest, harjumustest 
ja uskumustest. Nüüd on 

teadlikkust rohkem. Olen 
rohkem „kohal“ ja seetõttu 
tajun nii iseennast kui ka 
maailma palju peenemates 
nüanssides ja värvides kui va-
rem. Elu on elusam. Mu süda 
on avatum, meel selgem, olen 
tervem ja õnnelikum, rohkem 
harmoonias enda ja maail-
maga.

Miks teile kundalini jooga 
meeldib?
Kundalini jooga on väga in-
tensiivne, dünaamiline, män-
guline, teraapiline. Mulle 
meeldib selle sügavus - kui 
avad ühe ukse ja julged sealt 
sisse minna, avaneb kohe 10 
järgmist ust. 
Kes vähegi viitsib ja julgeb 
pühenduda, see kogeb trans-
formatsiooni kiiresti. Kunda-
lini jooga, nagu iga joogaliik, 
väga aus – kui sellega tegele-
da, toob see nähtavale selle 
osa meist, mis vajab lahti-
laskmist, tervendust, muut-
mist, aktsepteerimist. 

Võidupüha tähistatak-
se maakaitsepäevaga
Lääne-Virumaal tähistavad 
kaitseliitlased maakaitse-
päeva Tõrremäel, kus val-
lajuhid ja linnapead saa-
vad võidutulega tõrviku.
Tähistamine algab 23. juu-
nil kell 11 mälestustsere-
mooniaga Rakvere Ausam-
bamäel.
Kell 12 saab Põhjakeskuse 
ees hoo sisse maakaitse-
päev, kus oma tööd on tut-
vustamas maakonna jõust-
ruktuurid. Esinevad Rakve-
re Linnaorkester ja Lõõtsa-
vägilased. Saab maitsta ka 
naiskodukaitsjate valmis-
tatud sõdurisuppi. Päeva 
juhib Üllar Saaremäe.
Maakaitsepäev kulminee-
rub kell 14.00 algava pa-
raadrivistusega.
Kell 14.30 paiku saabub Va-
bariigi Presidendi läkitatud 
võidutuli, mille maavanem 
Marko Torm jagab edasi 
Lääne-Virumaa omavalit-
susjuhtidele. 

Kuulutaja
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Kevadel ilmunud krimi-
null on praegu raamatu-
poodides üks populaar-
seim kodumaine kirjan-
dusteos. Kirjastus tellis 
äsja raamatut trükiko-
jast juurde ja saadab 
nüüd uusi eksemplare 
poodidesse. Teost loe-
takse palju ka e-raama-
tuna Elisa Raamatu 
keskkonnas.

Tõnu Lilleorg

Katrin, tutvustage oma 
esikraamatut?
Tegevuskoht on Saaremaa, 
selline suletud ja natukene 
salapärane ühiskond. Mand-
rilt või mujalt tulija ei tea täp-
selt, mida saarlased seal oma-
vahel susserdavad ja mis hä-
maraid asju ajavad. Saar on 
alati olnud natuke ligipääs-
matu koht.
Zhanri poolest nimetan raa-
matut, nagu ka Mart Juur üt-
les, “saare tumedaks”. Lugu 
on põhjamaa krimikirjanduse 
ainetel, sarnases toonis, ehk 
natuke kiirema tempoga.

Peategelane Eva on ajakirja-
nik, kas kirjutasite ta n-ö en-
da pealt maha, olete ju ka re-
porterina töötanud?
Ei. Selles raamatus lahendab 

Katrin Pautsi “Politseiniku tütar” avab salapärast saareelu

Raamatu esitlusel kirjutas Katrin Pauts palju autogramme. 
Foto: Endel Apsalon

Kriitikutele meeldib “Politseiniku tütar”

“Hästi kirjutatud ja kaval krimilugu, kus 
tegelased moodustavad oma tausta ja 
omadustega nauditava kombinatsiooni.”  
(Sigrid Kõiv, Postimees)
“Eks see rannaküla õhkkond – ühest kül-
jest kaunis ja eestlaslik, teisalt üksik ja pi-
sut depressiivne – ongi see, mis sind raa-
matu külge kleebib.”  (Jaan Martinson, 
Eesti Päevaleht)Eva ühe vana perekonnasala-

duse. Evast saab minu raama-
tusarja peategelane, kes hak-
kab edaspidistes raamatutes 

omal käel igasugu põnevaid 
lugusid lahendama.

Raamatut on palju ostetud, 
kas soe vastuvõtt üllatas 
teid?
Jaa, vägagi. Ma ei uskunud, et 
oma esimese raamatuga üld-
se mingit tähelepanu leian. 
Inimesed on võtnud vaevaks 
minu raamatut lugeda ja nei-
le on see meeldinud, see teeb 
südame nii soojaks!

Miks lugeda raamatut näi-
teks Facebookis jutustamise 
asemel?
Raamatut lugedes on sul teise 
inimesega side, mis võib mi-
nu meelest olla vahetum kui 
suheldes sotsiaalmeedia va-
hendusel, kus paljud maski 
kannavad. Raamat on palju 
siiram kui Facebook. Müra-
rikkas maailmas hoiame mas-
ke üleval, püüame kuidagi 
kaitsta end selle müra eest. 
Raamatut lugedes ei pea mas-
ki kandma.

Kriminull ei saa läbi ilma 
kurjategijata, miks inimesed 
sooritavad kuritegusid?
Impulsi või emotsiooni ajel, 
motiivid on ju alati väga 
inimlikud. Paljud kahetsevad 
seda pärast. Samas, psühho-
paadid ei kahetse, sest nad ei 
oskagi kahetseda.

Kuidas käib kriminulli kirju-
tamine?

Kõige raskem pähkel raamatu 
kirjutamise juures on tegelas-
kujude piiritlemine ja välja-
mõtlemine, et nad ei oleks lii-
ga sarnased. Tuleb mõelda, 
mis inimesed nad on ja mis 
neid kihutab teistmoodi käi-
tuma ja igasugu asju tegema. 
Esimese asjana peab paika 
panema, mis ajendab mõrva-
rit tegutsema. Peab välja raa-
lima, mis kuriteoga tegu on ja 
miks ta seda tegi. Sealt edasi 
tuleb kõik muu.

Saaremaa on sageli filmide, 
etenduste ja seriaalide tege-
vuspaigaks, kas seal on min-
gi eriline aura? Kuidas teile 
kui Muhu saare elanikule 
paistab?
Saaremaal on legendid, mis 

seda aurat üleval hoiavad. 
Teate küll, saare naise naba, 
sõnajalaõied jaaniööl ja muu 
säärane. Eluaeg on räägitud, 
et saarlased polegi nagu päris 
eestlased, nad on rohkem pi-
raatide järeltulijad. Saarlased 
on temperamentsemad kui 
keskmine eestlane ja natuke 
salapärase päritoluga.

Kirjaniku käest on seda hea 
küsida, mis võiks meie ühis-
konnas paremini olla.
Mina tahaksin, et oleks vä-
hem emotsioonide põhjal 
suurte otsuste tegemist. Nii 
pagulas- kui muudel teema-
del on emotsiooni alati roh-
kem kui tervet mõistust. Soo-
vin ka kõigile meediatarbija-
tele rohkem allikakriitilisust.
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Jaanipäeval annab Din-
go Arturi šašlõkibaaris 
kontserdi. Bändi koos-
seisu kuuluvad eelmise 
aasta sügisest kolm 
Eestist pärit meest, 
nende hulgas rakverela-
ne Vallo Vildak.

Liisi Kanna

Vallo Vildakut teatakse kui 
trummarit, kes oma oskusi ja 
teadmisi ka Rajaotsa muusi-
kakoolis edasi annab. Kõrg-
hariduse omandas ta tegeli-
kult hoopis Tallinna Tehnika-
ülikoolis toitlustamise erialal. 
Trumme õppis Vildak Otsa 
muusikakoolis eratrummi-
tunde võttes. „Peab põhiasjad 
ära õppima, ülejäänu tuleb 
harjutades,“ seletas trummar. 
Populaarsetes koosseisudes 
on Vildak üles astunud va-
remgi, ta on bändi teinud nii 
Tanel Padari kui Bonzoga.

Lood selgeks 
kahe nädalaga
Dingosse sattus Vildak trum-
me mängima kitarristi Rein T. 
Rebase kutsel. „Minu jaoks oli 
see üllatus. Aga kahtlusi ei ol-
nud, see on ju nii äge,“ sõnas 
Vildak.
Uus koosseis tekkis eelmise 
aasta sügisel. Eestist kuulub 

Soome kultusbänd Dingo jõuab Lääne-Virumaale

Dingosse kuuluvad Taago Daniel, Pertti Neumann, Vallo Vildak, Rein T. Rebane ja Petri Lapintie. 
Foto: Viktor Burkivski

sinna kolm meest: trummar 
Vallo Vildak, kitarrist Rein T. 
Rebane ja bassikitarrist Taago 
Daniel.
„Dingo koosseis on pidevalt 
muutunud. Algkoosseisust 
on vaid laulja ja muusika au-
tor Pertti Neumann. Klahvpil-
limängija Petri Lapintie Hä-
meenlinnast liitus samal ajal 
kui meie. Neumann on igata-
hes meie koosseisuga rahul ja 
bänd rokib täiega,“ rääkis Val-
lo Vildak.
Kultusbändi lood pidid me-

hed selgeks saama väga kii-
resti. „Mina neid laule varem 
väga ei teadnud. Teadsin, et 
Dingo on kõva nimi, aga sisu-
ga ei olnud kursis,“ tunnistas 
Vildak. „Kahe nädalaga tuli 
terve kontserdiprogramm ära 
õppida. Alguses läks ikka se-
gamini. Üks jupp tuli ühest 
loost, teine teisest.“
Esialgu õpiti selgeks 12 lugu. 
„Praegu oleme kütnud neid 
laule, mida rahvas teab. Plaa-
nis on ka uusi, aga et need 
rahva hulka jõuaksid, võtab 

aega. Tegelikult peaks kiire-
mas korras midagi välja põru-
tama.“

Esimene kontsert 
kui eksam
Dingos mängimine on trum-
mari sõnul eelnevates koos-
seisudes esinemisest selle 
võrra erinev, et lugude loomi-
se juures ise ei oldud. Tema 
meelest on Dingo lood aga 
väga lahedad ja neid on äge 
mängida. „Kui laval juba en-
dal igav hakkaks, siis oleks 

midagi valesti.“
Vildak rääkis, et esialgu püü-
dis ta originaaliga ikka või-
malikult sarnaselt mängida, 
nüüd on julgust rohkem imp-
roviseerida. „Lood on olemas, 
mina pean neid interpreteeri-
ma. Peame nii-öelda valmis 
praadi maitsestama. Leppisi-
me kohe kokku, et ei pea lu-
gusid originaaliga täpselt üks 
ühele mängima.“
Esimene esinemine oli Vilda-
ku sõnul nende jaoks kui ek-
sam. „Esimene kontsert oli 

päris ärevalt huvitav, noorte 
ööklubis. Lähed nagu eksa-
mile. Oli sihuke eksami moo-
di pinge ja silme eest must. 
Nüüd on lood selged, aga siis 
oli kõik veel natukene too-
res.“

Fänne igas vanuses
Trummar rääkis, et Soomes 
on Dingo lausa ebajumal-
bänd. „Neumann on nende 
iidol.“ Fännideks ei ole üks-
nes bändi hiilgeaegu, kahek-
sakümnendaid mäletavad 
inimesed, kuulajaskonna va-
nus varieerub. „Laulud on 
ühtmoodi tuttavad nii vana-
dele kui noortele.“
Bänd sai möödunud sajandil 
kuulsaks dingomaania nime 
all. Jätkuva populaarsuse 
üheks põhjuseks võivad olla 
mälestused, mis soomlastel 
nende lugude hiilgeaegadest 
säilinud on. „Nende saatel on 
võib-olla tekkinud suhteid, 
perekondi. Vahel naistel lava 
ees pisarad jooksevad, siis 
mõtled, et mis neile küll mee-
nub seda muusikat kuulates.“
Vallo Vildaku sõnul nägi ka 
Eesti kontsertidel igas vanu-
ses kuulajaid. Samas on koge-
mus siinpool lahte veel väike, 
antud kõigest kaks kontserti – 
Rock Cafes ja Haapsalu 
ööklubis Africa.
Järjekorras kolmas esinemine 
Eestis ongi jaaniõhtul Arturi 
šašlõkibaari vabaõhulaval.

22. juuni 2016
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Haava hooldamisel tu-
leb lähtuda selle iseloo-
must. Alkoholi haavale 
valamine ega põletuse 
ravimine hapukoorega 
ei ole õiged tegutsemis-
viisid.

Külli Teder,
Südameapteegi proviisor

Soojad ilmad meelitavad ini-
mesi rohkem väljas aega 
veetma. Vahvate ettevõtmis-
tega, nagu rattasõit, grillimi-
ne või matkamine võivad va-
hel kaasneda haavad.

Puhasta haav
ja peata verejooks
Marrastuse, kriimustuse või 
lõikehaava puhastamiseks 
sobib leige puhas kraanivesi, 
füsioloogiline lahus (0,9prot-
sendine naatriumkloriidi la-
hus) või spetsiaalselt haavale 
mõeldud antiseptik.
Puhastamiseks ei sobi alko-
holi sisaldavad vahendid, ku-
na need tekitavad valu, ärri-
tavad, kuivatavad haava liig-
selt ja aeglustavad parane-

mist. Ei sobi ka vesinikperok-
siid, mis võib kahjustada haa-
va kudesid. Samuti ei sobi 
värvilised vedelikud, näiteks 
briljantroheline, jood või kaa-
liumpermanganaat, kuna 
need segavad haava seisukor-
ra hindamist ning võivad 
haava kudesid kahjustada.
Verejooksu haavast saab pea-
tada sellele puhta sidumis-
materjaliga peale vajutades.

Kata haav 
Haav tuleb katta puhta sidu-
mismaterjaliga, sest nii 
luuakse uute rakkude ja väi-
keste veresoonte kasvuks ja 
arenguks vajalik niiske kesk-
kond. Lahtiselt õhu käes hoi-
des võib haav liigselt kuivada, 
selle paranemisprotsess aeg-
lustub, haava võib kergemini 
tekkida põletik ja moodustu-
da armkude.
Sidumismaterjalid on oluline 
valida vastavalt haava iseloo-
mule. Pindmiste lõikehaava-
de servad saab tõmmata kok-
ku haavasulgemisplaastrite-
ga. Liikuvatel pindadel oleva-
te suurte marrastuste korral 
võiks eelistada spreiplaastrit.
Eritisega haavade korral tu-

leks valida vedelikku hästi 
imavad haavapadjaga plaast-
rid. Õrnema naha korral võiks 
valida silikoonplaastrid. Väl-
timaks sidumismaterjali haa-
vale kleepumist, võiks kasu-
tada haava ja plaastri vahel 
parafiin- või silikoonvõrke. 
Põletikuohuga haavadel ta-
sub kasutada antimikroobset 
hõbedat sisaldavaid plaast-
reid ja sidumismaterjale.

Jälgi haava seisukorda
Kui haava ümbrus ei puneta 
ega ole turses, haavas ja selle 
ümbruses ei ole liigset vete-
likku, jäetakse uuemad sidu-
mismaterjalid haavale mit-
meks päevaks. Plaaster või si-
de tuleb vahetada kohe, kui 
haavaeritis on sellest läbi tul-
nud või plaaster on haavalt 
lahti läinud.
Põletikusümptomite, näiteks 
turse või punetuse tekkimisel 
tuleks kasutada laia antimik-
roobse toimega polüvidoon-
jodiidi ehk PVP-joodi sisalda-
vat Braunovidoni salvi. Oluli-
ne on meelde jätta, et 
PVP-joodiga samal ajal ei tohi 
kasutada vesinikperoksiidi 
ega hõbedat sisaldavaid too-

teid.

Kuidas hooldada 
põletushaava?
Jahuta põletada saanud koh-
ta. Kasuta spetsiaalset geeli 
või jahedat, 18-20kraadist 
voolavat vett. Jahuta haava 
vähemalt 10-15 minutit. Ku-
na liigne külm võib kahjus-
tust hoopis süvendada, siis 
väldi haava jahutamisel jää-
vett, jääd ja jääkotte.
Põletushaaval ei tohi kasuta-
da õlisid, salve, kreeme, aa-
loed, pantenooli, hapukoort 
jmt, sest need takistavad haa-
vast kuumuse väljumist.
Kata haav ja loo selle parane-
miseks soodsaim keskkond. 
Selleks kasuta hüdrogeel- või 
hüdrokolloidplaastreid, mis 
hoiavad põletada saanud na-
ha niiskena ja soodustavad 
loomulikku paranemisprot-
sessi. Sobivad ka parafiin- või 
silikoonvõrk, mis ei kleepu 
haavale, vaid lasevad haavae-
ritise läbi ja tagavad vajaliku 
niiske keskkonna.
Jälgi haava seisukorda. In-
fektsiooni tekkimisel tuleb 
kasutada hõbedat või joodi 
sisaldavaid tooteid.

Päästeameti veeohutuskam-
paania „Armasta elu! Kanna 
päästevesti!“ keskendub 
päästevesti kandmisele 
veesõidukites. Veesõidukiõn-
netustes on kahel viimasel 
aastal uppunud kokku 18 ini-
mest.
Kampaania läbiv sõnum on 
„Armasta elu. Kanna pääste-
vesti!“, millega paneb Pääs-
teamet kõigile südamele, et 
olenemata ujumisoskusest, 
soost või vanusest, tuleb 
veesõidukis alati päästevesti 
kanda. Paadis päästevesti 
kandmine peaks olema sama 
loomulik käitumine kui autos 
turvavöö kinnitamine.
„Veeõnnetused juhtuvad ena-
masti ootamatult ja seepärast 
peab päästevest veesõidukis-
se asudes kohe seljas olema. 
Hiljem, näiteks juba vees ol-
les, on seda pea võimatu sel-
ga panna. Elu päästab vaid 

selga tõmmatud päästevest,“ 
selgitas Päästeameti ennetus-
töö osakonna juhataja Indrek 
Ints.
„Paljud hea ujumisoskusega 
inimesed võivad eeldada, et 
neil pole päästevesti tarvis. 
Paraku juhtub traagilisi õnne-
tusi ka heade ujujatega. Oluli-
seks saavad tegurid, nagu 
külm vesi, vigastus, kiire vool, 
terviserikked või muud ette-
nägematud takistused. Hea 
ujumisoskus ei anna sellisel 
juhul mitte mingit eelist,“ li-
sas ennetustöö osakonna ju-
hataja.
Tallinna Ülikooli rekreatsioo-
nikorralduse õppejõu ja mat-
kajuhi Mart Reimanni sõnul 
eristab just eestimaalaste ris-
kikäitumine meid põhjamaa-
dest: „Suveilmad on meil 
põhjanaabritega ju üsna sar-
nased. Siiski upub Eestis igal 
suvel 100 000 inimese kohta 

Haav vajab paranemiseks 
puhtust ja niisket keskkonda

Päästeameti suvine veeohutus-
kampaania keskendub päästevestile

mitu inimest enam kui Soo-
mes. Kui igaüks paneb veele 
minnes päästevesti selga ning 
palub seda teha ka oma lähe-
dastel, muutuvad peagi ka 
hoiakud ühiskonnas.“
Uuringutest on selgunud, et 

lisaks alkoholile on traagiliste 
veeõnnetuste oluliseks põh-
juseks päästevarustuse mitte-
kasutamine. Kuigi 87 prot-
senti eestlastest ja 82 prot-
senti mitte-eestlastest arva-
vad, et päästevesti tuleks paa-

disõidul alati kanda, on reaal-
ses käitumises pilt oluliselt 
halvem. Vaid 66 protsenti kü-
simusele vastanutest, kes 
paadiga sõitmas käivad, kan-
navad paadisõidul alati pääs-
tevesti.

2014. aastal hukkus Eestis 
veesõidukiõnnetustes 12 ini-
mest, kellest vaid ühel oli sel-
jas päästevest. Möödunud 
aastal uppus sellistes õnne-
tustes kuus inimest, kellest 
samuti vaid üks kandis pääs-
tevesti. Iga päästevestita up-
punu oleks vesti kasutades 
võinud ellu jääda.
Kampaania veebilehel http://
veeohutus.ee/vest/ saab vaa-
data veeohutuseteemalisi vi-
deoid ning tutvuda vestitüü-
pide ja nende omadustega. 
Lisaks harjunud formaatidele 
valmivad kampaania käigus 
uuendusliku meetodina õpet-
likud ühe-minuti-loengud. 
Lühikeses ja lõbusas formaa-
dis näitlikustatakse, kuidas 
päästevest elu päästab, kui-
das toimida, kui oled pääste-
vestiga vette sattunud, millist 
päästevesti valida jne.

Foto: http://threesheetsnw.com

Jäätmete lõkkes põletamine 
mürgitab nii tervist kui 
keskkonda
Jaanilõket ette valmistades tuleb meeles pidada, et lõkkesse 
sobivad kuiv puit, oksad, immutamata puitmaterjal, paber, 
kiletamata papp ning muu töötlemata looduslik materjal. 
Mööblit, immutatud või värvitud puitu (nt vanu elektripos-
te), vanarehve, plasti või riideid ei tohi lõkkesse visata, kuna 
nende põletamisel paiskuvad õhku tervisele ohtlikud ained.
„Kodune prügipõletus on keelatud selleks, et kaitsta meid 
ümbritsevat keskkonda ja inimese tervist. Jäätmete põleta-
misel lõkkes eraldub hulk kahjulikke aineid, sest tempera-
tuur ei tõuse piisavalt kõrgele, et ohtlikud ained ära põlek-
sid. Samuti ei ole võimalik põlemisel tekkivaid ohtlikke suit-
sugaase kokku koguda erinevalt jäätmepõletustehasest,“ 
selgitas Reet Siilaberg, Keskkonnaameti jäätmete peaspet-
sialist.
Keskkonnaministeeriumi ja Eesti Keskkonnauuringute Kes-
kuse korraldatud prügipõletuse katsest selgus, et jäätmete 
põletamine kodustes lõketes halvendab märgatavalt 
õhukvaliteeti, kuna õhk saastatakse kantserogeenidega. 
Katse tulemused näitasid, et olmejäätmeid põletades on 
kantserogeensete ühendite kontsentratsioonid õhus oluli-
selt kõrgemad kui puhast puitu põletades. Suurimaid prob-
leeme tervisele tekitavad silmale nähtamatud dioksiinid, 
mille tase koduse jäätmelõkke suitsus on üle kahe korra 
kõrgem prügipõletustehastele kehtestatud piirväärtusest.
Jäätmete põletamisel tekkiv suits võib tekitada tervisehäi-
reid selle otsesel sissehingamisel. Kõige rohkem mõjutab 
see tundliku hingamissüsteemiga inimesi, samuti lapsi ja 
vanureid. Lühiajaline suitsu sees viibimine võib põhjustada 
peavalu, iiveldust ja löövet.
Tekkinud suits ja selles olevad saasteained ei mõjuta mitte 
ainult prügipõletajat, vaid ka tema lähedasi ning kõiki teisi 
inimesi ja muud elusloodust. Need mõjutavad kõiki, kes 
võivad tekkinud saasteainetega kokku puutuda nii lõkke lä-
hiümbruses kui ka saastunud aiasaaduseid tarbides.
Saasteained langevad maapinnale ning vette, kust need 
omakorda liiguvad edasi meie toidulauale, kui sööme seal-
samas kasvatatud aiasaadusi või veekogudest püütud kalu. 
Üle 90 protsendi päevasest dioksiini annusest tulebki tarbi-
tud toidu, eriti liha ja piimasaaduste, vähem kala kaudu. 
Mida rohkem saastatud toiduaineid tarbida, seda enam 
ohtlikke ühendeid inimese keha talletab ja see võib oma-
korda edasi kanduda veel sündimata lapsele või rinnapii-
maga imikutele.
Tuleohutuse tagamiseks peab kuni ühemeetrise diameetri-
ga lõke olema vähemalt kaheksa meetri kaugusel hoonest 
ning suurema diameetriga lõke vähemalt 15 meetri kaugu-
sel.
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RMK Sagadi metsakeskus, Sagadi, Vihula vald, Lääne-Virumaa 

Telefon 676 7888  www.sagadi.ee

03.07 100 kostüümi päev
Päeval kostüümide laenutus ja pildistamine, õhtul 

meeleolukas kontsert ja õhtusöök mõisas.

06., 13., 20. ja 27.07 Öömuuseum
Põnevad killud mõisate ajaloost ja olustikust ning 

suurepärane muusika ootavad traditsiooniliselt 

juulikuu kolmapäevaõhtuti Sagadi 

mõisahäärberis.

07., 14., 21. ja 28.07 Looduskooli perepäevad
Perepäevadel leiavad igas eas loodushuvilised 

mitmeid tegutsemisvõimalusi.

29.07 Kolme mõisa öömatk
Jalgsimatk Sagadist Vihulasse lõpeb mõnusa 

öökontserdiga.

6. - 7.08 Puupäevad
Perepäevad suurtele ja väikestele: meisterdamist, 

nuputamist, mängimist ja avastamist kogu mõisas.

10.-11.09 Seenenäitus
Tutvustame Sagadi ja Oandu ümbruse metsades 

leiduvaid tavalisi ning erilisi kübar- ja puuseeni. 

10.09 Seeneõhtu 100 ja seened
Seeni tutvustav loeng,  veinide tutvustus ja

seenterikas õhtusöök restoranis. 

Sagadi mõisa süvesündmused     2016

Kohtumiseni Sagadis!

KUHU MINNA 

Külalistemaja Rannaliiv ootab teid Lahemaal Võsu alevikus Vihula 
vallas Lääne-Virumaal. Siin on aastaringselt võimalik korraldada 

meeldejäävaid tähtpäevi, pidusid, seminare jne. 
Või siis lihtsalt mõnusalt aega veeta – tule üksi, pere või sõpradega.

Kohapeal võimalik rentida jalgrattaid, 
telkida ja tulla ka oma karavaniga.

Päikseline Võsu ja Rannaliiv ootavad sind!

www.rannaliiv.ee info@rannaliiv.ee +372 519 4600 f Rannaliiv

10 tuba
2 sviiti
konverentsisaal, ca 40 kohta
kohvikusaal, ca 30 kohta
saun kaminaruumi ja mullivanniga

4 6000
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Mõned aastad tagasi jäi 
Viitna Kõrts uue maan-
tee ehituse tulemusel 
suuremast liiklusvoo-
lust eemale. Klientide 
arvukus on tänaseks 
taastunud ning kõrtsipi-
dajad peavad rahuliku-
mat keskkonda hoopis 
positiivseks. Eesti suu-
rima puukõrtsi külasta-
jatel on võimalik tellida 
nii rahvusroogi kui kiir-
toitu.

Liisi Kanna

Kõrts hoonena on ehitatud 
aastatel 1798-1802 ning alg-
selt oli tegu kõrtsi-hobuposti-
jaamaga. „Usun, et paljud ini-
mesed külastavad meid hoo-
ne pärast, see on ajalooväär-
tus,“ sõnas ettevõtte juhataja 
Evelyn Kari.
Hoone on vähemalt kaks kor-
da põlenud. „Viimane põleng 
toimus 1989. aastal. Seejärel 
taastati kõrts täies mahus li-
gilähedase koopiana,“ jutus-
tas Kari. „ Peale seda on säili-
nud põhimõtteliselt sellisena, 
nagu tookord taastati. Uuen-
dusi on siiski tehtud.“
Kaks ja pool aastat tagasi va-
hetusid kõrtsi omanikud. Sel-
lest ajast alates on tehtud 
hulganisti remonditöid. „In-
vesteeringud sellesse, mida 
vaja veel teha, on väga suu-
red. See on vana maja ja 
muinsuskaitse all. Kõik tege-
vused peavad olema muin-
suskaitsega kooskõlastatud.“
Juhataja meenutas, et varem 
on kõrtsihoones tegutsenud 
ka pood ja postkontor. „Seda, 
kui kauplus siin oli, ma ise ei 
mäleta. Aga postkontor suleti 
4-5 aastat tagasi.“

Igaühele midagi
Praegu paikneb Eesti suuri-
mas tegutsevas puukõrtsis 
ühtaegu kolm eristiilis söögi-
kohta: restoran, bistroo ja vä-

likiosk.
„Idapoolses otsas on rahvus-
restoran. Seal pakume põhili-
selt eesti toite, aga natukene 
on laenatud ka naabritelt, 
näiteks seljanka,“ tutvustas 
Kari.
„Maja keskosas paikneb bist-
roo, kus pakume traditsiooni-
lisi bistrooroogasid, mida 
kõik inimesed söövad ja mida 
kiiresti saab. Bistroos asub ka 
käsitöölett, mis suunatud 
Eesti käsitööd hindavale ini-
mesele.”
Läänepoolses küljes asub vä-
likiosk.  „Seal pakume kebabi-
toite, mis on juba Lõuna-Eu-
roopast pärit mõjutustega. 
Müügil on ka hamburgerid ja 
hotdog´id, need on sellised 
toidud, mida möödasõitjal 
kerge kaasa haarata,“ sõnas 
juhataja.
Sellise jaotuse eesmärgiks on 
kõikidele klienditüüpidele 
midagi pakkuda. „Restorani 
külastavad suvel peamiselt 
turistid. On ka kindel klien-
tuur, eesti inimesed, kes tea-
vad, mida pakume, ja tulevad 
sellepärast siia,“ seletas 
Evelyn Kari.
„Bistroos käiakse kiirel lõu-
nal. Argipäeviti on kindel 
klientuur, nädalavahetusel 
külastavad möödasõitjad. 
Kioskis käib absoluutselt iga-
suguseid inimesi - turiste, 
ekskursante, nende hulgas 
lapsi jne.“

Toitlustatakse ka 
etteteatamata 
saabunud gruppe
Juhataja sõnul on juhukliente 
pärast uue maantee ehitust 
küll veidi vähem, ent see ei 
ole märkimisväärne erinevus. 
„Klientide kadu oli tuntav va-
hetult peale seda, kui tee rin-
gi tehti. Teemärgid ei olnud 
siis konkreetsed ja inimesed 
ei teadnud, kuidas siia saab. 
Klientuur on nüüd taastu-
nud.“
Põhimaanteest kõrvalejää-
mist võib Kari sõnul isegi po-
sitiivseks pidada. „Olen tähel-
danud, et see on isegi plus-
siks. Inimesed saavad õues 

rahulikult süüa, ei ole seda 
meeletut liiklust enam. On 
rahulik ja vaikne. Enne oli 
hästi palju müra.“ 
Juhataja sõnul külastab Viitna 
Kõrtsi väga palju turiste, ise-
äranis suveajal. „Turistid tule-
vadki sellepärast, et meie ma-
ja võtab korraga vastu väga 
suuri rahvamasse, isegi siis, 
kui ei ole ette tellitud. Bussi-
firmadel on oma siseinfo, 
mille põhjal nemad teavad, et 
Viitna bistroosse võib alati 
tulla ette teatamata.“
Suuremat klientide kadu kui 
teeehitus on põhjustanud Ve-
ne turu äralangemine. „Ne-
li-viis aastat tagasi oli põhik-
lient venelane Venemaalt. Tä-
nasel päeval see enam nii ei 
ole. Usun, et terve Eesti ja ka 
Euroopa kannatab selle all.“
Selliseid päevi, mil ühtegi kü-
lastajat ei käiks, ei ole Kari sõ-
nul isegi mitte talvel. „Hoia-
me kasvõi selle ühe inimese 
pärast lahti, et ta tuleks teine-
kord jälle ja võtaks ehk kellegi 
kaasagi. Oleme aasta ringi iga 
päev avatud.“

Väliüritustele 
vastu ei saa
Ühel nädalalõpul kuus pee-
takse ka elava muusikaga üri-
tusi. „Alguses proovisime igal 
nädalalõpul esineja kutsuda. 
Siin ümberkaudu on tegeli-
kult palju selliseid kohti, kus 
toimuvad elava muusikaga 
peod, nii otsustasime kliente 
konkurentidega jagada ja 
kord kuus sellise peo organi-
seerida.“
„Üldiselt kutsume esinejad, 
kes meie kõrtsi stiiliga sobi-
vad. Päris kõik ei sobi. Juunis 
ja juulis oleme aga esinejate-
ga pausi teinud. Möödunud 
aasta näitas, et väliüritustele 
me vastu ei saa, eriti ilusate 
ilmadega,“ põhjendas Kari.
Suvel korraldatakse kõrtsis 
rohkem eraüritusi. „Peetakse 
sünnipäevasid ja pulmi. Li-
saks suurele saalile on meil 
matsikamber, kuhu mahub 
45 inimest. Pakume ka cate-
ring´i,“ tõi juhataja võimalusi 
välja.

Praegu paikneb Eesti suurimas tegutsevas puukõrtsis ühtaegu kolm eristiilis söögikohta: 
restoran, bistroo ja välikiosk. 

Foto: erakogu

Ajalooline Viitna Kõrts 
külastajate nappuse üle ei kurda
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Tuntud vegan ja blogipidaja 
Sandra Vungi on avastanud 
viisi, kuidas kuivatatud soja-
kotletid muuta suurepäraseks 
pannišašlõkiks. “Aastaid olen 
katsetanud erinevaid varian-
te, aga all olev retsept on mi-
nu lemmik,” tunnistab Sand-
ra. “Nipp on selles, et eelne-
valt leotatud või keedetud 
kotlettidest tuleb kogu üle-
liigne vedelik enne praadi-
mist välja pigistada. Siis jää-
vad need pannil mõnusalt 
krõbedad ja omastavad kõik 
head maitsed juurde.”

Retsept:
125 g kuivatatud sojakotlette
4 spl õli
3 sibulat
1 tl soola
½ spl (õuna)äädikat
3 spl sojakastet

Valmistamine:
Leota sojakotlette tund-paar 
rohkes vees või keeda 10 mi-
nutit, kuni kotletid on peh-
med. Kurna ja pigista kõik 
üleliigne vesi igast kotletist 
korralikult välja. Aja pann 
kuumaks. Vala sinna õli ja lisa 
ribadeks lõigatud kotletid. 
Lase enne esimest segamist 
paar minutit rahulikult praa-
dida. Sega ning prae veel, ku-
ni sojaribad on kergelt krõbe-
dad ja kuldpruunid. Lisa vii-
ludeks hakitud sibul ja sool 
ning soovikorral veel supilu-

Ka taimetoitlased grillivad

sikatäis õli. Sega ning prae, 
kuni sibulaviilud on kuld-
pruunid. Lisa äädikas ja soja-
kaste. Sega ning prae veel mi-
nut-paar. Eemalda pann tu-

lelt. 
Head isu! 

Sanda Vungi
www.taimetoit.ee

Foto: Sandra Vungi
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Tapa linn
30. juuni - „Tapa linn 90” sünnipäev
Kell 9 hommikukohv Tapa valla vallavanemaga perroonil (sünnipäevatort ja kohv)
Kell 12 vallavanema vastuvõtt 90aastastele ja vanematele linnakodanikele Tapa Vene Põhikoolis
Kell 13 linnaorienteerumine lastele
Kell 15 ajalootund Harri Allandiga vaksalihoones
Kell 17 esimene linnaekskursioon
Kell 18 teine linnaekskursioon
Kell 21-23 esinevad keskväljakul Tapa Linna Orkester ja ansambel Avaja, avatud kohvikud

12. august - Kodulinnapäev „Tapa linn 90” näituste avamine ja eelpeod
Kell 18 lapitehnikas tööde näitus “Teineteisel külas” Akaan Tilkkuakat ja Forssan Tyykki (sõprus-
linnast Akaa, Soome) Tapa Linnaraamatukogus
Kell 20 linnapäev 90 noortepidu ehk „Hip Hop Live” Tapa Muusikakooli pargis, kus esinevad Eesti 
oma ala superstaarid. Kell 20 „Reket” ja kell 21“Arop aka Suur Papa”. Pääse 2 eurot (kuni 18aastas-
tele) ja 4 eurot (täiskasvanutele), pääsmete müük alates kella 19st
Kell 21.30 Moonclubis linnapäev 90 noorteõhtu jätkupidu. Kõik noortepeole „Hip Hop Live”! 
Pääsme ostnud inimestele sissepääs tasuta, teistele 2 eurot

13. august - Kodulinnapäev „Tapa linn 90”
Avatud laste mänguala, kodukohvikud ja näitused Tapa Linnaraamatukogus, Tapa Muuseumis ja 
Tapa Kultuurikojas (info täpsustub)
Kell 8-16 Tapa linnapäeva laat, info 551 5976
Kell 8.30-9.15 Tapa Linna Orkestri äratuskontsert veoautolt
Kell 11 Tapa linna jalgpalliturniir Tapa Gümnaasiumi staadionil, info 528 7800
Kell 11 Tapa Vene Kooli pargis võistlus „Tapa linna ilusaim koer”, info 5665 5666
Kell 11.30 pidulik rongkäik
Kell 12 Tapa linnapäev 90 pidulik avamine muusikakooli pargis. Tapa valla kultuurikollektiivide 
ühiskontsert. Külalistena löövad kaasa Türi, Põltsamaa, Tõrva ja Nõmme isetegevuslased.
Kell 15 konkursi „Kaunis Kodu 2016” võitjate autasustamine
Kell 17 kanuuralli Valgejõe saarel, info 5340 4904
Kell 21 Tapa Muusikakooli pargis kogu linna pidu. Tantsuks Karl Madis ja „Karavan“. Õhtut veab 
DJ Allan Roosileht. Piletid 3 ja 5 eurot (pääsmed ja sissepääs alates kella 20st). Vihma eest kaitse-
vad telgid

14. august – „Tapa VI Vorstifestival”
Kell 1 kodulinnapäev Tapa linn 90 jätkupidu Moonclubis, sissepääs 2 eurot
Kell 10 rannavolle turniir „Tapa linna karikas 2016” Valgejõe saarel, info 5593 0504
Tapa Muusikakooli pargis:
Kell 8-16 Tapa vorstifestivali laat, info: 551 5976
Kell 10 Tapa VI Vorstifestivali avamine
Kell 10.30 Näm-Näm Production esitleb: Eesti Rahwa Vorstikool
Kell 11 festivali esimene kontsert
Kell 12 festivali teine kontsert
Kell 13 esineb Harri Salminen (sõpruslinnast Akaa, Soome)
Kell 14 vorstigrillimise Eesti MV fantaasiavooru võistlustööde esitlemine
Kell 15 pealaval esineb ansambel „Kõrsikud“, tasuta
Kell 16 vorstifestivali lõpetamine, võistluste kokkuvõtted
NB! Kava on esialgne! Rohkem ja täpsemat infot järgmistes valla ajalehtedes, valla kodulehel, valla 
ja linnad 90 facebookis, plakatitel. Hoidke end värske linnapäeva infoga kursis. Küsi ka infot 322 
9659 või 529 0785, e-maili teel indrek.jurtsenko@tapa.ee
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Gustavi Maja
25. - 29. juuli toimub laste päevalaager. Täpsem info 
ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.
eu
11. juuni - 9. juuli on avatud suvekohvik, kerged su-
vised lõunasöögid, koogid jm. Päevapakkumised 
leiad https://www.facebook.com/tervisetoit/

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23.ni sissepääs tasuta!
22. juunil ööraadio, külla tuleb DJ Mark Kitajev (Hit 
FM)
23. juunil toob jaanimöllu tantsuplatsile DJ Kalle 
Allik
24. juunil lööb jaanipäeva disko leegitsema DJ Ailan 
Kytt
25. juunil paugutab retrohitte DJ Margus Teetsov 
(Hit FM)

Ukulele & Ukulele Suveköök
Mere 27, Võsu
Ukulele on avatud 22.-25. juunil kell 21–4
Ukulele Suveköök on avatud 22.-25. juunil kell 15-2
22. juunil Võsu Võnked Vinüüli eri - DJ Andris
23 .juunil Jamaika jaanituli Vol.1
24.juunil Jamaika Jaanituli Vol.2
25. juunil Live! Goodas Sound Girls Power
Sissepääs tasuta ja pidu hommikuni!
NB! 07. juulil Ukulele Suveteater - krimikomöödia 
“Õhtust Leon”, Margus Prangel & Eduard Salmistu. 
Pääse 15 eurot. Kohtade arv piiratud! Lisainfo ja 
broneerimine 5119897

Rakvere linn
24. juuni kell 20 Rakvere linna jaanituli ansambliga 
Vinland Rakvere rahvaaias
6. – 9. juuli Baltoscandal, rahvusvaheline etendus-
kunstide festival
16. juuli kell 20 Inner Circle LIVE in Estonia (Ja-
maica pop ja reggae bänd) RakvereVallimäel
26. juuli kell 21 Anne Veski juubelikontsert ‘’Ma tä-
nan teid’’ Rakvere Vallimäel
13. august Eesti Ööjooks 2016. Info www.ööjooks.ee
20. august kell 19 Dirkschneider (Saksa heavy-rocki 
legend) ja Virumaa meeskoor Rakvere Vallimäel
8. september kell 19 Pärdi Päevad 2016. Tabula Rasa 
EELK Rakvere Kolmainu kirikus

AQVA Hotell ja Spa, Parkali 4, kohvik ja veekeskuse 
fuajee. Avatud: E – R kell 9 – 22; L,P kell 8 – 22

Näitused
1. juuni – 6. august „Jutustavad vaibad“
Tikitud piltvaibad kambri seintel ja kangastelgedel 
kootud tekid sängidel näitasid perenaise oskusi, 
töökust ja tublidust.
Rakvere Linnakodaniku Muuseum, Pikk 50. Avatud: 
T – L kell 11 – 17
2. juuni – 31.detsember „Valik Virumaa rahvarii-
deid“
Viru Käsitöö Salong Pikk 16. Avatud: E – R kell 9 – 18; 
L kell 9 – 15
6. juuni – 6. juuli „Aeg. Impulss. Peegeldused“
Keraamilised kauss-sõled. Loominguline Selts 
Athena Maja, täiskasvanute keraamikastuudio. Ju-
hendaja Kristi Saaremäe
Rakvere Tark Maja, Lai 20. Avatud E – R kell 8 – 17
9. – 30. juuni „Pidu sinus eneses“ Eve Sisa vaibad ja 
maalid
Art Cafè, Lai 13. Avatud: E – N kell 11 – 23; R, L kell 
11 – 24; P kell 11 – 21
15. juuni – 15.juuli „Viru säru läbi kolme aastaküm-
ne“
Lääne-Virumaa Keskraamatukogu, Lai 7. Avatud: E 
– R kell 9 – 19

BALTOSCANDAL 2016
14. rahvusvaheline etenduskunstide festival
6.-9. juuli/july 2016
Rakvere, Estonia

KOLMAPÄEV, 6. JUULI
17.30 - 19 Spordikirikus
Encyclopédie de la Parole / Joris Lacoste (FRA)
Suite N°2
19.30 - 21.30 suures saalis
Philippe Quesne (FRA)
The Night of the Moles (Welcome to Caveland)
22 - 23.30 kooli saalis
Tartu Uus Teater, Kompanii Nii / Renate Keerd 
(EST)
Põletatud väljade hurmaa
23.59 - 0.30 väikses saalis
Andros Zins-Browne / Tüvka Tudengid (BEL)
Limewire* (V3.0)

NELJAPÄEV, 7. JUULI
16 - 17.30 kooli saalis
Tartu Uus Teater, Kompanii Nii / Renate Keerd 
(EST)
Põletatud väljade hurmaa
18 – 20 Rahu hallis
Teater NO99 / Ene-Liis Semper (EST)
NO42 El Dorado: klounide hävitusretk
18.30 - 19.30 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
20.30-22 Spordikirikus
Encyclopédie de la Parole / Joris Lacoste (FRA)
Suite N°2
22.30 - 1 küünis
Showcase Beat Le Mot (GER)
Nazisuperpeople Are Better Than You All
23 - 23.30 väikses saalis
Andros Zins-Browne / Tüvka Tudengid (BEL)
Limewire* (V3.0)

REEDE, 8. JUULI
16 - 17 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
16 - 18 Rahu hallis
Teater NO99 / Ene-Liis Semper (EST)
NO42 El Dorado: klounide hävitusretk
18.30 - 21 küünis
Showcase Beat Le Mot (GER)
Nazisuperpeople Are Better Than You All
19 - 20.35 väikses saalis
Lond Malmborg (EST-SWE)
99 Words For Void
21.30 - 22.30 kooli saalis
Tim Etchells (ENG)
A Broadcast / Looping Pieces
23 - 0.10 Spordikirikus
*MELK PROD / Marco Berrettini (SWI)
iFEEL2

LAUPÄEV, 9. JUULI
16 - 17.35 väikses saalis
Lond Malmborg (EST-SWE)
99 Words For Void
18 - 19 proovisaalis
Ivana Müller (HRV-FRA)
We Are Still Watching
19.30 - 20.40 suures saalis
Dead Centre / Bush Moukarzel, Ben Kidd (IRL)
Chekhov’s First Play
21 - 22.10 Spordikirikus
*MELK PROD / Marco Berrettini (SWI)
iFEEL2
22.30 - 23.30 kooli saalis
Tim Etchells (ENG)
A Broadcast / Looping Pieces
23.59 - 0.59 kultuurimajas
Erna Ómarsdóttir, Valdimar Jóhannsson (ISL)
Lazyblood
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JAANIPÄEV
GT TANKLAS

22.-25. juuni

Ostes vähemalt 30L kütust või kui arve

on vähemalt 30 suurune, siis saate€

TASUTA KLIENDIKAARDI ja KINGITUSE!
* Kuni kaarte jätkub

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

Lisainfo: www.lainela.ee

Tel: +372 508 9110

lainela.puhkekyla@gmail.com

Mereäärne Lainela Puhkeküla
kaunis Käsmus majutab ligi 200 inimest

nii mugavustega- kui tavatubadesse.
Puhkekülas on saun, suur ja

väike saal, kohvik, palliplatsid.

Tel: 5564 5207, 322 3325
Avatud: E-R 9-18.00
L 9-15.00 P suletud

www.rixratas.ee

RAKVERES, Parkali 7
(Pihlaka kohvik)

Tõuke-, matka- ja elektrirattad
•
•
•

suur valik ja hea teenindus
lisatarvikud ja varuosad
kvaliteetne remont ja hooldus

Kõik ühest kohast!





• Ostan VAZide uusi plekke, tulesid, 
stangesid, veneaegseid uusi rehve, 
uksi jne. Tel 5157 395
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MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

• Ostan 1toalise  k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

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

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

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

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

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

• Otse omanikult anda üürile 1toa-
line k.m. korter Rakveres Kungla 
tn. Seisukord hea, V korrus. Üür 165 
€ + KÜ poolt esitatud arve ja elekter. 
Lepingu sõlmimisel vajalik 1 kuu 
ettemaks+ 1 kuu tagatisraha, kokku 
330 €. Tel 5664 9966, Pille

• Anda üürile Vinnis 1toaline osali-
selt möbleeritud korter. Tel 5122 025

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline korter Sõme-
rul. Tel 5137 604

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

• Anda üürile alates 1. juulist 
r e n o v e e r i t u d  2 t o a l i n e  k . m . 
möbleeritud korter kesklinnas (el. 
pliit, külmkapp, pesumasin). Üür 
220 € + kom.kulud. Info 5011 478

• Üürile anda 2toaline puuküttega 
korter Rakveres Pikk 37. Hind 200 
€. Tel 5034 972, info@ko.ee

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

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

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

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

• Üürile anda väike suvila Käsmus, 
mere ääres. Suvilas on köök, tuba 
ja veranda, lisaks pööningul väike 
kahe voodiga tuba. Bio-kemmerg 
eraldi majas koos puukuuriga suvila 
kõrval. Juuli 500 €, august 400 €, sept. 
300 €. Fotod: https://goo.gl/g4dq7s, 
tel 51 14035, Peeter

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa soodsalt Nissan Primera 
2,0TD 1998. a. Info 5740 9873

• Müüa Opel Astra 1,6i 1999. a 
hõbemetallik universaal, 5 ust, 
rikkalik lisavarustus, konditsioneer, 
valuveljed, kesklukk jne. Omab 
ülevaatust 07.2017, kaasa uued 
talverehvid velgedel .  S õiduk 
v ä g a  h e a s  k o r r a s ,  h o i t u d 
heaperemehelikult. Hind soodne. 
Tel 5616 5761

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

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

• Müüa Volkswagen Bora 1,9TDI 
08/2003. a 74 kW, turbodiisel, 
hõbedane, sedaan, kliima, kesklukk 
puldist, püsikiirusehoidja, ilusatel 
v a l u v e l g e d e l ,  t u m e,  s a l o n g , 
veokonks, roosteta, mõlkideta, 
superökonoomne, täisvarustuses, 
kõik toimib, efektne, soodsalt! 
Rakvere, tel 5903 7780

•  Mü ü a  Vo l k s w a g e n  G o l f  4 
Variant 1,9TDI 10/2002. a 74 kW, 
turbodiisel, tumepun.metallik, 
universaal, konditsioneer, kesklukk 
puldist, valuvelgedel, tume salong, 
pl.soojendus, roosteta, korralik, 
kehtiv ülevaatus 10/16, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volkswagen Golf 1989. a 1,3 
44 kW, väga heas korras. Tel 5252 474

• Müüa soodsalt sõiduautosid. Tel 
5558 5956

• Müüa 2 UAZ mootorit + käigukast, 
käsimuruniiduk (Vasara toode) ja 2 
M-401 velge + ilukilbid. Tel 5236 
447

• Firma lõpetas tegevuse ja alles 
jäi veel Moskvitši 412-2140 
varuosi. Oleks soov müüa kõik 
korraga. Hind soodne! Rakvere 
vald, Lepna tee 3. Info 5296 093

• Müüa Žiguli järelkäru. Tel 5349 
9628

• Soovin üürida soodsalt 2-3toalise 
ahiküttega korteri Rakveres, võib ka 
eramajas. Nõus aitama vanainimest. 
Tel 5597 5770

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

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

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

• Müüa pliidiga tuba (19 m2) Kunderi 
2-9. Hind kokkuleppel. Tel 5275 564

• Müüa Rakveres Pikk tn 1toaline 
puuküttega korter (48 m2). Tel 5860 
5272

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

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

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

• Müüa 2toaline korter  Tapa 
linnas Turu tn, 4/5. Köögis ja esikus 
laminaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Lisainfo tel 5698 3440

• Müüa Koeru vallas rem. vajav 
2 t o a l i n e  a h i k .  ko r t e r .  Hi n d 
kokkuleppel. Tel 5568 1818

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

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

• Müüa kap.remonditud 3toaline 
korter Näpil (II korrus). Tel 5694 
6444

• Müüa Kundas 3toaline korter 
(61,9 m2, 1/5, eraldi toad, rõdu) 
või vahetada 1toalise vastu + 
kompensatsioon. Hind kokkuleppel. 
Tel 5333 1033

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

VAHETUS

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Lisainfo tel 56244605 

MÜÜA MAJAD

Maja  A s e r i  a l e v i ku s .  Me r i 
800m.Järelmaks kuni 7 aastat. 
Krunt 1600 m2. Lisainfo www.
kv.ee/2207777 Hind 20 000 EUR

Maja Aseri vallas. Saun, garaaž,  
kuur. Krunt 5544 m2. 
Lisainfo www.kv.ee/2763073 
Hind 18 500 EUR

Maja Viru-Nigulas. Krunt 2ha, 
tiik, kõrvlahoone. Lisainfo www.
kv.ee/2762934 Hind 20 900 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat

Maja Kalvi külas (77m2). Krunt 
2ha. Meri 3 km. Lisainfo www.
kv.ee/2763074. Hind 29 000 EUR 
Järelmaks kuni 7 aastat.

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

38 900 €

Andrus, 527 1011

61,8 m², IV k 28 200 €

Carmen, 5346 8877

47,1 m², I k

Andrus, 527 1011

140,2 m²35 000 € 5600 m²

54  000 € 1494 m²

18 500 €

44 000 €

Andrus, 527 1011

122 m²

Carmen, 5346 8877

Carmen, 5346 8877

48 m², I k

• Kõrghaljastus
• Elamumaa
• Soodne hind

Andrus, 527 1011

29 900 €

Andrus, 527 1011

12 000 €

Carmen, 5346 8877

66,5 m²

51 000 €

Carmen, 5346 8877

77,1 m²

Carmen, 5346 8877

32 000 €

MÜÜA KINNISTU
VÕSU VIHULA V.

Andrus, 527 1011

56,2 m²

908 m²

MÜÜA REHIELAMU
VÄIKE-MAARJA VALLAS

• Hästi säilinud rehielamu
• Privaatne asukoht
• Töökorras rehe- ja leivaahi, suur pliit

28 000 € 346,8 m²

MÜÜA PAARIMAJA OSA
KIVI TN RAKVERES

• Uus katus, vihmaveesüsteem
• Puuküte, elektripliit, kelder, garaaž
• Ilus ja korras aed

MÜÜA ELAMUMAA
KÄSMU KÜLA VIHULA V.

• kaunis kõrghaljastus
• Elamumaa 100%
• Liitumisvõimalused olemas

MÜÜA ELAMUMAA 
VAINUPEA VIHULA VALLAS

• Võimalus jagada kaheks 
  katastri üksuseks
• Juurdepääs avalikult teelt

MÜÜA 3-TOALINE KORTER 
VÕIDU TN RAKVERES

• Heas seisukorras
• Läbi maja planeering
• Rõdu, parkimiskoht

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

MÜÜA MAJA
MÄNNIOJA RAKVEREST 9km

MÜÜA MAJA 
VILLANDI KÜLA, VIHULA v.

• Kinnistu 1,84 ha, 4 tuba
• Kelder, saunamaja
• Kõrghaljastus

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
LEMBITU TN RAKVERES

• Osaliselt renoveeritud
• Hea planeering, suur keldriboks
• Väga hea asukoht

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
 KAEVU TN RAKVERES

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

MÜÜA HÄÄRBER 
ANGUSE VINNI VALLAS

• Kinnistu 1,6 ha, väli- ja veinikelder
• Karl Friedrich Burmani projekt
• Maakividest suur kõrvalhoone, saun

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

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

• Müüa 3toaline korter Uhtnas (I 
k). Hind kokkuleppel. Müüa maad 
Tallinn-Narva mnt ja Kunda jõe 
vahelisel alal (1,6 ha). Tel 5236 447

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

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus (ahiküte, aiamaa). 
Tel 5358 6829

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

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

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

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

• Müüa mereäärne  elamumaa 
M a h u s  ( 1 , 2 7  h a ) .  Te e  o m a 
pakkumine. Tel 5345 6863

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

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

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

• Ostan maja L-Virumaale. Tel 5069 
683

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Ostan garaaži Rakveres kuni 1000 
€. Tel 5550 0588

210000 € TEE PAKKUMINE!
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

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

www.autoelekter.ee

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

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

OÜ TENITO

TEENUSED

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

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

* KLIIMASEADMED   
ja SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Fujitsu, Mitsubishi, Midea, 

    Gree seadmeid.
    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad! 

  NB! Teenused külmutussead-      
  metele!

   Tel. 56 243 687

    thermo.heart@hotmail.com

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• San.tehnilised tööd, veemõõtjate 
vahetus, boilerid, WC potid jms. Tel 
5830 7593

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

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

•  Te o s t a m e  e r a m u t e s  j a 
korterites ehitus- ja remonttöid 
(vannitoad,  siseviimistlus, 
voodrivahetus, soojustamine, 
terrasside ehitus, san.tehnilised 
tööd). Hinnad mõistlikud. Tel 
5373 3385

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

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

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

• Puidust akende, uste ja 
fassaadide värvimine. Tel 5116 
641

•  F I E  M a r t  N e s t o r  e h i t a b 
v u n d a m e n t e  j a  m a j a k a r p e , 
r e n o v e e r i b  v a n u  h o o n e i d . 
Ehitusalane nõustamine. Tel 5646 
0674

• Kaks naist teevad siseviimistlus 
töid. Tel 5386 5906

• Tänava äärekivide paigaldus; 
p i i r d e a e d a d e ,  t e r r a s s i d e 
ehitus; väravate valmistamine, 
paigaldus ja automaatika ; 
haljastustööd; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. kiviaed.
ee, tel 5394 6666

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

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

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

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

• Hauakivide ja –plaatide 
puhastamine (haudade hooldus 
ja renoveerimine). Tel 5373 3408

• Vahetan kraane ja tualettpotte 
ning uksi. Tel 5458 0662

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

Fassaadi soojustamine 
ja renoveerimine
Õhekrohv süsteemid

www.juniks.net, tel 58 365 428

Tel+372 5629 2880 

mertaxgrupp@gmail.com

TEOSTAME ERINEVAID 

KATUSE ning PLEKITÖID
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KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

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

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

MURUNIITMIS- JA 
TRIMMERDAMISTEENUS. 

5190 8253

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

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

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Niidan muru. Tel 5458 0662

• 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 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite soodne hooldus, vee-
bilehtede loomine. Tel 555 268 97

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

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

• T V- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 5340 
7808, e-post: rts1@hot.ee

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

(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• KOLIMISTEENUS firmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e ,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. TEL. 
5649 3289 või kaido@kolimised.
ee, www.kolimised.ee

HAAGISSUVILATE

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

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

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

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

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

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

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

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

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

• algdokumentide korrastamisest 

majandusaasta aruande 

koostamiseni • 

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

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

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

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

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

• Õhtujuht sisustab teie juubeli. 
Tel 5535 885

• Muusik ja õhtujuht Teie peole 
mõistliku hinnaga. Tel 5683 7141 • Veoteenus kandevõime 13,8 t, 

madel (2,45*9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokkulep-
pel. Info 5616 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

• Veoteenus kaubabussiga. Tel 
5061 547

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

• M i t m e k ü l g n e  v e o t e e n u s : 
korvtõstuk 13 meetrit, greiferkopp 
(annab võimaluse ise koormat 
laadida), metsahaarats. Tõstan 
kõike, mis haaratsiga võimalik tõsta. 
Lisainfo ja kontakt: 5131 650

• Veo- ja kolimisteenus. Autod 
pikkusega 6m ja 7,2 m. Start 
Rakverest. Tel 5809 6616



Rakveres 
VÄGA SOODSALT 

KÜTET 
(katkised kaubaalused, 

kuuse- ja 
kasepakud jne). 

Tel 5567 5755

M
ÜÜA
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Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

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

* 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

Pakume multilift kasti 
ja kalluri teenust. 

Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

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

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

VEOTEENUS KALLURIGA 

Tel 5684 9400

Killustiku, liiva, mulla ja 
erinevate täitepinnaste müük 

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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www.prtgrupp.ee

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa odav lahtikäiv diivanvoodi. 
Tel 5817 7861

• Müüa soodsalt arvuti, arvutilaud, 
tool ja nahkmööbel. Tel 5525 703

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

•  Mü ü a  s o o d s a l t  t ö ö k i n d e l 
murutraktor Jonsered, asub Veltsis. 
Tel 5740 9873

• Müüa käsimuruniiduk Classic. 
Tel 5559 6919

KODU

• Ostan õunapurusti ja mahlapressi, 
sepaalasi. Tel 5558 3686

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid. Vedu tasuta. Tel 
5013 862

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

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

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

• Müüa kuivi pakitud kütteklotse ja 
kaminapuid, pelleteid ning puidu- 
ja turbabriketti alusel. Vedu tasuta. 
Tel 433 3130, 523 8503

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30 €/m3, väikese koguse 3 m3 
transport Rakvere ümbruses tasuta. 
Tel 5284 160

• Armesser OÜ müüb kuivi ja 
värskeid küttepuid (kask, sang 
ja valge lepp) koos transpordiga. 
Võimalus osta kuivi kütteklotse 60L 
võrkkottides ja 3m küttematerjali. 
Järelmaksu ja kuludokumendi 
võimalus. Tel 5122 025

• Müüa haava kuiva küttepuud 
(40cm, 2014. a lõikus). Tel 5039 650

• Müüa saetud-lõhutud lepapuud 
30 €/ruum. Kohaletoomisega. Tel 
5077 961

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

KÜTTEPUUD

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

võimalik 10-12 ruumi

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

• Soovin osta väiksese  koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

KADUNUD

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

LOOMAD

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

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

• Müüa uus omavalmistatud 
tugeva konstruktsiooniga ja 
kvaliteetne lintlihvija-grinder. 
Tel 5879 7664

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

EHITUS
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Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

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

Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

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

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

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

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

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

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

• Müüa korras lattniiduk. Tel 5210 
534

PÕLLUMAJANDUS

www.kuulutaja.ee

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

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

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

        Puukuur

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

•  M e t s a h a k e  O Ü  o s t a b 
virnastatud ja kasvavat võsa 
ning raiejäätmeid. Pakume tööd 
hakkepuidu veoautojuhile. Tel 
517 3323

• Anda rendile easy-up peotelk 
(3x6 m). 45 €/24 h. Lisainfo tel 
5345 8135

Lisainfo tel. 56 837 141, 
www.telgipidu.ee

Peotelkide 
RENT,

 TRANSPORT 
 PAIGALDUS.

SKYTEC 15’’ 700w

mn26@hot.ee, tel 53416064
Rendi võimendiga 700w aktiivkõlar!

TEATED

TUTVUS

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

• 65a vaba naine Lääne-Virumaalt 
tutvuks pikemat kasvu sobivas 
vanuses vaba viinaveata mehega. 
Tel 5859 5585

• Ostan traktori T-25 varuosi. Tel 
5039 650
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•  Mü ü a  r a t a s t r a k t o r  D T 2 0 
(töökorras). Hind kokkuleppel. Tel 
5665 7343

• Müüa T40AM ja Belarus. Tel 5358 
6829

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

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

RAKVERE 

INTERNAATKOOL 

KUTSUB 

kõiki endisi õpetajaid, 
kasvatajaid, töötajaid 

ja õpilasi

oma koolimajja 
(Piiri 8 Rakveres)

 JUUBELI-

KOKKUTULEKULE 

13. augustil kell 14

Kogu vajalik info kodulehel 

www.rakvereinternaatkool.ee

facebooki sõpruskonna lehel, 

lendude kontaktisikutelt

ja tel. 58 365 777 

(osavõtutasu, Erika Nõmmik)
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Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee

KUULUTUSED

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

Lähemalt meist: www.lemeks.ee

OSTAME 
METSAKINNISTUID, 
KASVAVAT METSA  
JA METSAMATERJALI.

TULE SAUNA!
Kuke 3 Rakvere

* PUUKÜTTEGA 
   LEILISAUN
* Grilliruum
* Võimalik rentida 
peoruum erinevateks 
tähtpäevadeks 
(kuni 20 inimest)

Juulis on saun avatud 
8. ja 22. juulil.

R 14-16 naised 
    17-22 mehed

Info tel 516 5591

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

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

• Ostan vanu märke,  silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

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

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

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

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

Ja palju-palju muud. 

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

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

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

• www.toonklaas.ee

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

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

MUUD

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

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

• Müüa Saksa suhkruvatiaparaat. 
Võ i m s u s :  2 5 0 0  W .  Kaa s a s 
pann, spetsiaalne võrk koos 
klambritega. Tel 5052 060

•  M ü ü a  k o k k u p a n d a v a d 
t o r u t e l l i n g u d  v õ i  v a h e t a d a 
küttepuude vastu. Tel 32 24 010

•  A n d a  r e n d i l e  s o o d s a t e l 
tingimustel kalapüügiluba: 2 tk 
3m ääremõrda, 2 tk õngejada, 8 tk 
nakkevõrku (Lääne-Virumaa). Tel 
5624 4605

Seisuga 21. juuni 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,20 0,30

Värske kartul kg 2,00 4,00

Roheline sibul kg 3,50 4,00

Till kg 8,00 10,00

Petersell kg 6,00 8,00

Salat kg 3,00

Redis punt 1,00

Salatikurk kg 1,50 2,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,00 2,50

Tomat (Poola) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 4,00 4,50

Värske küüslauk tk 1,00 1,50

Aedherned kg 8,00

Värske hapukurk kg 5,00 6,00

Värske kapsas kg 1,00

Porgand punt 1,00 2,00

Kaalikas kg 3,00

Rabarber kg 2,00

Aprikoosid kg 3,50

Maasikad (Poola) kg 2,50 Eesti 3,00-
5,00

Murelid (Hisp.) kg 4,50 6,50

Arbuus kg 1,80

Virsikud kg 4,00

Mesi 700g purk 5,00

Toorpiim N 8.30st, 
T, L 9st

liiter 0,50 0,67

Värske räim kg 1,30

Turul veel müügil:

* aia- ja metsalilled

* õitsevad suvelilled aeda, rõdule, kalmistule

* püsikute ja suvelillede (väiketaimede) 
lõpumüük

*tomati-, kurgi- ja maitsetaimede lõpumüük

* käsitööleib

* Eestimaised maasikad

*tööstuskaup
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL
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MÜÜA
3 MEETRIST
KÜTTEPUUD
koos transpordiga

Helistada 8-17

NB! Hinnad head
Kogused al 15tm

Tel 5900 0140

GRAZIOSA

STEEL

2225.-

999.-

PELLETIKAMINAD
OTSE MAALETOOJALT

PARIMA HINNAGA

Vilde 14, Rakvere • www.pelletikaminad.ee • 5126766

TEHNOÜLEVAATUS
• sõidu ja veoautod

haagised
-

•
• traktorid
• sõidumeerikute

taatlemine (eelregistreerimisega)

Lepna tee 1, Rakvere, Egesten OÜ
Tel 5559 5857, 5348 8919, 325 8924

Müüme soodsa hinnaga sealiha
kaupmeestele ja väiketööstustele.

Tel. 53586772, 53409428 www.omaporsas.ee

1,85
2,95

1,98

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

LAI VALIK suvelilli,

suvelilleampleid,

maasikaistikuid

püsililli,

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee
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