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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

ERITI HEAD HINNAD!

160*200

hinnad PUHKEVAD õide!

KUUM HIND

79
€

KUUM HIND

219
€

KOÖGINURGADIIVAN

VOODI

KUUM HIND

149
€

KUUM HIND

269
€

LASTETOA KOMPLEKT

RIIDEKAPID
200*220*65

KUUM HIND

249
€

al.KUUM HIND

329
€

KUUM HIND

289
€

230*140*80
(200*125)

KUUM HIND

299
€

LAUD + 4 TOOLI

NURGADIIVANVOODI

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

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

KUUM HIND

249
€

KUUM HIND

329
€

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

NÜÜD SUVEMÖÖBEL GIGANDIS!

UUDISED

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

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

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

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Kuulutaja puhkab
9. juulist kuni 29. juulini

Viimane leht ilmub 6. juulil

Esimene leht pärast puhkust
ilmub 3. augustil

Nädalavahetusel Lääne-Viru-
maal Kundas ja Lammasmäel 
toimunud 17. Vabatahtlike 
Päästjate Foorumil andsid 
Eesti Vabariigi president 
Kersti Kaljulaid ja Päästeame-
ti peadirektor Kuno Tamme-
aru üle rändauhinna „Pritsi-
meeste pasun“ aasta parimale 
päästeala vabatahtlikkuse 
edendajale, kelleks osutus 
Kadrina vabatahtlik pääste-
komando.

„Kadrina vabatahtliku pääs-
tekomando 15 liiget on oma 
kogukonna turvalisuse alus-
talad ja vabatahtliku tegevuse 
hinnatud eestvedajad,“ tõdes 
Päästeameti peadirektor Ku-
no Tammearu pärast auhinna 
üleandmist. „Nad osalevad 
aktiivselt nii päästetöödel kui 
ka ennetustegevuses ning on 
oluline osa Päästeameti vaba-
tahtlike võrgustikust.“

Kadrina vabatahtliku pääs-
tekomando aastaringne pidev 
valmisolek tagab väljasõidu-
võimekuse viie minuti jook-
sul peale väljakutse saamist. 
Selliseid päevi, kus Kadrina 
vabatahtlikud päästjad välja ei 
sõida, esineb väga harva – te-
gemist on ühe enim väljakut-
seid saava vabatahtliku pääs-
tekomandoga Eestis.

Mehed seisavad ise hea ka 

Kadrina vabatahtlik 
päästekomando valiti parimaks

Vasakult siseminister Andres Anvelt, Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, Arne Kastemäe Kadrina ko-
mandost ja Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu.

Foto: Päästeamet

komando toimepidevuse ta-
gamisel – hooldavad tehnikat 
ja remondivad komandohoo-
net, samuti soetati omal alga-
tusel ja vallavalitsuse toetusel 
Soomest uuem päästeauto 
hüüdnimega Susi (SISU 
SK181).

Lisaks aktiivsele päästetöö-
des osalemisele, teevad ko-
mando vabatahtlikud kogu-
konnas ka ennetustööd. Näi-
teks toimuvad kaks korda 
aastas komandos lahtiste uste 
päevad, kus tutvustatakse 
kõigile huvilistele päästeteh-
nikat ning räägitakse, kuidas 
märgata ohte ning kujundada 

ohutu elukeskkond nii endale 
kui teistele. Koostööd tehakse 
Kadrina kooli ja lasteaiaga, 
juhendatakse kohalikku pääs-
teala noorteringi, käiakse ko-
dudes nõustamas ning paigal-
datakse abivajajatele suitsu-
andureid.

Priitahtluse edendamise 
eest Eesti päästealal antav 
rändauhind „Pritsimeeste pa-
sun“ asutati Päästeameti pea-
direktori käskkirjaga 29. juu-
nil 2005. aastal. Auhind loodi, 
et tunnustada ja motiveerida 
päästealase vabatahtliku tege-
vuse eestvedajaid ning väär-
tustada ohutusalast kogu-

kondlikku tegevust ja kodani-
kualgatust.

Ettepanekuid rändauhinna 
kandidaatide osas saavad ko-
misjonile esitada nii Pääs-
teamet kui ka mittetulundus-
ühendused. Rändauhind an-
takse üks kord aastas mittetu-
lundusühendusele, sihtasutu-
sele, seltsingule või üksikisi-
kule silmapaistvate saavutus-
te eest priitahtluse edendami-
sel päästealal. Auhinnale gra-
veeritakse auhinna saaja nimi 
ja aastaarv.

Kuulutaja



Kuulutaja reede, 22. juuni 2018 3UUDISED

15. juunil tähistati Tapal 
Taani lipu 799. aastapäe-
va – kohal oli hulganisti 
liitlasvägede sõdureid, 
aga ka Eesti endine kait-
seminister Margus 
Tsahkna ja Taani suur-
saadik Kristina Mis-
kowiak Beckvard.

Liisi Kanna

Legendi kohaselt langes 15. 
juunil 1219. aastal Eestis, Lin-
danise lahingus kuningas 
Valdemar II-le taevast Taani 
rahvuslipp – Dannebrog. 
Taani suursaadik Kristina 
Miskowiak Beckvard sõnas, 
et nende jaoks on see ilus le-
gend. „Me armastame oma 
lippu väga, just nagu eestlased 
armastavad enda oma. Fan-
tastiline on mõelda, et see 
võis kukkuda taevast just siin 
Eestis.“

Suursaadik nentis, et Taa-
nis ei tähistata niivõrd lipu-
päeva, kuivõrd kasutatakse 
lippu tähistamiseks. „Mida 
iganes me teeme või millal 
üksteisega kohtume, olgu te-
gu sünnipäeva, aastapäeva 
või ka matusega, on meil alati 
Taani lipp endaga. See on 

Taani lipp langes Tapale

Kui langevarjur Dannebrogiga maa poole liikus, olid kõigi pilgud taevasse suunatud.
Foto: Liisi Kanna

küll riigilipp, aga see on kind-
latsi ka inimeste lipp,“ rääkis 
Kristina Miskowiak Bec-
kvard.

Ühine ajalugu
Tapal peetud perepäevaga ei 
tähistatud aga mitte üksnes 
Taani lipu päeva, vaid eelkõi-
ge Taani ning Eesti head 
koostööd.

Üritusel osalenud Taani 
parlamendi liige, endine kait-
seminister Søren Gade tõstis 
esile sündmusi lähemast mi-
nevikust. Gade märkis, et te-
ma jaoks isiklikult on eriline 
tunne taas Eestis olla – mi-

nistriametis oldud kuue aasta 
jooksul külastas ta meie maad 
korduvalt.

„Alustasin ministrina 2004. 
aastal, just siis, kui te astusite 
NATOsse,“ meenutas Gade. 
„Alustasime siis tihedat koos-
tööd. Me annetasime Eestile 
ka mitmesugust militaarva-
rustust.“

Eriti rõõmus oli endine 
Taani kaitseminister Eesti üle 
2009. aastal, mil sõlmiti koos-
tööleping Eesti 1. jalaväebri-
gaadi ja Taani diviisi sidumi-
seks õppe-eesmärgil. „See oli 
uhke hetk nii Eestile kui Taa-
nile. Te hakkasite panustama 

NATO turvalisusesse ja te 
olete teinud tõesti imetlus-
väärset tööd,“ tunnustas Ga-
de.

Kiitus kohalikele
Eesti endine kaitseminister ja 
riigikogu liige Margus 
Tsahkna tunnustas omakorda 
liitlasvägesid. „See, et liitlaste, 
meie sõprade, väed on Eestis, 
on kõige kindlam garantii, et 
meil säilib siin rahu. Me tea-
me, et me saame Taani, Briti 
ja Prantsuse sõduritele loota,“ 
sõnas ta.

Tsahkna kiitis ka kohalikke 
inimesi. „Väga paljud olid 

skeptilised – kuidasmoodi üks 
nii suur sõjaväeosa Tapa ini-
mestega läbi saab? Aga te ole-
te tõestanud, et Eesti rahvas 
on külalislahke ja see sõnum 
on levinud kõikide meie liit-
laste hulka,“ märkis endine 
kaitseminister pöördumises 
rahva poole.

Tapakate lahkust ja mõist-
vat suhtumist toonitasid oma 
kõnedes nii suursaadik kui 
Taani kontingendi ülem ko-
lonelleitnant Carsten 
Winther. „Suur tänu meid 
siin võõrustamast. Me teame, 
et teeme lärmi, sõidame aeg-
ajalt suurte sõidukitega läbi 

linna ja segame teid, kuid sel-
line on meie töö iseloom. 
Loodan, et võtate mõne aja 
pärast ka järgmise Taani ro-
tatsiooni nii külalislahkelt 
vastu,“ sõnas kontingendi 
ülem.

Melu peoplatsil
Perepäev korraldatigi osalt 

tänuüritusena Tapa rahvale, 
kes liitlassõdureid külalislah-
kelt vastu on võtnud. Kuigi 
üritusel oli kohal hulganisti 
Taani, aga ka Briti sõdureid, 
võis siiski näha palju kohalik-
ke, eesotsas laste ja lastevane-
matega.

Peoplatsil pakuti süüa ja 
juua, tutvuda sai sõjatehnika-
ga ning üles astusid nii Eesti 
kui Taani esinejad. Kui meie 
poolt oli meeleolu looma kut-
sutud Getter Jaani ja Liis 
Lemsalu, siis külalistena astu-
sid üles Taanist saabunud ar-
tistid Shaka Loveless ja 
Brandon Beal. Lisaks üllatasid 
rahvast husaari trompeti-
mängijad.

Päeva triumfiks oli Taani 
lipu langemine keset peoplat-
si. Kuigi tugev tuul ei lasknud 
sel sündida plaanitud 
kellaajal, langes Dannebrog 
väikese hilinemisega siiski 
langevarjuri juhtimisel alla.
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21.00 JAANITULE SÜÜTAMINE

Oodatud on kõik Võduvere küla
endised, praegused ja tulevased sõbrad!

TANTSUMUUSIKA ansamblilt KV BÄND

KESKÖÖL TRADITSIOONILINE RONGKÄIK
TÕRVIKUTEGA

VÕDUVERE KÜLA XV KOKKUTULEK

JAANITULI
23. JUUNIL

VABA AEG

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

Uues romantika- ja ko-
möödiasugemetega fil-
mis „Armastusega, Si-
mon“ teatab keskkooli 
lõpetav noormees lähe-
dastele, et on gei.

Tõnu Lilleorg

Filmi tegevus toimub tüüpili-
ses Ameerika keskkoolis, kus 
noored kohtuvad endiselt va-
hetundidel hoiukappide juu-
res, sõidavad autodega ja käi-
vad pidudel, nagu see palju-
dest tele- ja filmiteostest juba 
tuttav on. Vahepeal on lisan-
dunud kooliellu range soovi-
tus mitte kasutada vahetundi-
del nutitelefoni. Moodsa asja-
na viskavad noored nalja süsi-
vesikute tarbimise teemal.

Koolil on ka blogi, kuhu 
kõik õpilased võivad postita-
da. Ning sinna tekib pisut oo-
tamatult, vähemalt peategela-
se Simoni jaoks, gei-teema, 
kui keegi end Siniseks nime-
tav noormees teatab oma 
sümpaatiast meeste vastu ja 
annab ka aadressi, kuhu te-
male kirjutada saab. Simon 
(mängib Nick Robinson) seda 
teebki ning noormeeste vahe-
le tekib teineteisemõistmine 
ja usaldus.

Ühelt poolt sooviks Simon 
lõpetada maski kandmise sot-
siaalsetes olukordades ning 

Eneseotsingud viivad armumiseni

Simon selgitab Leah’le, et ei saa neiu tunnetele vastata.
Foto: pressimaterjalid

tunda elust rõõmu koos sõp-
rade ja loodetava partneriga. 
Teisalt sooviks ta säilitada 
turvalisuse, kus kogu maailm 
ei peaks teadma tema eripä-
rast. Filmi keskosas mõjub 
see Simoni sisekonflikt ek-
raanil pisut üksluiselt. Kuid 
siis lekitatakse Simoni ja Sini-
se kirjavahetus kooli blogisse 
ja kõik saavad teada, et Simon 
on gei.

Noormees ilmutab uues 
olukorras mehisust ja nuti-

kust ning ta suudab oma seni-
sele identiteedile lisada uue 
tahu. Võiks öelda, et sellest 
sisekonflikti lahendusest ku-
mab mingit helgust, mis vast 
ongi põhjuseks, miks filmi 
peetakse nii kriitikute kui 
publiku arvates õnnestumi-
seks.

Mulle kui keskealisemale 
vaatajale oli lausa lust näha 
vanemate rollis vanu tutta-
vaid Jennifer Garnerit (tele-
sari „Alias“) ja Josh Duhameli 

(„Transformerid“). Noortest 
näitlejatest teevad tummise-
ma osatäitmise Simoni sõpra 
Leah’t mängiv austraallanna 
Katherine Langford ja kooli-
vennana ülesastuv Logan 
Miller.

Film põhineb eesti keeleski 
ilmunud noortekal „Simon 
vs. homo sapiensi vandenõu“, 
mille autor Becky Albertalli 
on töötanud noortepsühho-
loogina.

O KÕRTS
Jõe 3a,Võsu
Pilet 2 eurot
22. juuni diskoripuldis mängib meeliköitvat tantsumuusikat DJ Alex- S
23. juuni tantsuplatsi lööb leegitsema DJ Magnus Volar
29. juuni tantsuhitid ajast aega DJ Ailan Kytt
30. juuni kõlavad läbi aegade parimad hitid DJ Margus Teetsov

RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ EELK Rak-
vere Kolmainu kirikus
24. mai-29. juuni keraamikanäitus „Loomine on looja kätes“ Lääne-Viru-
maa Keskraamatukogus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite kunstitööde näi-
tus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus.
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi 2018:
23. juuni kell 12 Anna Humal
30. juuni kell 12 Marju Riisikamp ja Keio Soomelt
5. juuni-19. juuli Rahvusvaheline karikatuurinäitus „Juubel – Eesti Vaba-
riik 100“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. juuni-7. juuli Lapua kunstnike Jaana Kortelaineni ja Minna Rajala OO-
DIDOO näitus „Nähtamatu päevaraamat“ Rakvere Galeriis.
7.-27. juuni Rakvere Teatri suvelavastus „Viimane võllamees“ Loodi kui-
vatis Lääne-Virumaal
14.-29. juuni Rakvere Teatri suvelavastus „Lõikuspeo tantsud“ Arkna 
mõisa karjalaudas Lääne-Virumaal
22. juuni kell 18 Rakvere linna jaanituli Rahvaaias, esinevad Dagö, Fan-
taasia, Brigita Murutar ja Paul Neitsov
30. juuni kell 11 Rakvere Extreme Jam Rakvere Skatepargis
30. juuni kell 13 Lääne-Virumaa omavalitsuste kultuuripidu „Viru Värk“ 
Rahvaaias

RAKVERE TEATER
25.06, 26.06, 27.06 kl 19.00 Viimane võllamees Loodi kuivati, Loobu kü-
la, Lääne-Virumaa (lav. Üllar Saaremäe)
22.06, 25.06, 26.06, 27.06, 28.06, 29.06 Lõikuspeo tantsud Arkna mõisa 
karjalaut, Lääne-Virumaa (lav. Eili Neuhaus) 

Algab jaht Eesti 
sajale aardele
Käesoleval suvel pakub 
avastamisrõõmu mäng 
„Eesti 100 aaret“, mille käi-
gus saab nutitelefoniga 
Eesti kultuuri- ja looduspä-
randirikkaid paiku külasta-
des vastata kohapeal nende 
aarete kohta käivatele kü-
simustele. Mänguga tut-
vustatakse nende 100 erili-
se paiga lugu ning see on 
valminud Euroopa kultuu-
ripärandiaastal Muinsus-
kaitseameti eestvedamisel 
kingitusena Eesti 100. sün-
nipäevaks.

“Mäng sobib väga hästi 
nii tudengiseltskondadele 
kui teismeliste või eelteis-
meliste lastega peredele, 
miks mitte ka suguvõsa-
kokkutulekute ja klassi-
kokkutulekute seltskonda-
dele, et koos sisukalt ja lõ-
busalt mööda Eestit ringi 
sõites aega veeta ja põne-
vaid paiku külastades tar-
gemaks saada,” ütles män-
gu koostamise eestvedaja 
Madle Lippus.

Mängu mängimiseks tu-
leb nutitelefoni kasutades 
minna aadressile www.
eesti100aaret.ee ja regist-
reerida ennast lehel kasu-
tajaks.

Kuulutaja
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Ootame oma kollektiivi 
KÜLJENDAJAT/KUJUNDAJAT
Töö kirjeldus
• Trükiste kujundamine, kül-

jendus ja trükiettevalmistus 
• Reklaammaterjalide kujunda-

mine ja küljendamine
Ootame Sinult
• Head tehnilist oskust Adobe 

(InDesign, Photoshop, Illust-
rator) küljendus- ja kujun-
dusprogrammide kasutamisel 

• Täpsust ja kohusetundlikkust
• Töökogemust minimaalselt 

1 aasta
Ettevõte pakub
• Eneseteostamise võimalust
• Head seltskonda :)
• Huvitavaid väljakutseid
• Motiveerivat töötasu
Asukoht
Rakvere, Lääne-Virumaa

Kandideerimiseks saada CV 
koos motivatsioonikirjaga 

info@ajakirjastus.ee
Kandideerimistähtaeg 

16.07.2018

MASCARA COATS OÜ 
võtab kohe tööle 

JUURDELÕIKUSE TÖÖLISE. 
Eelistatud kogemustega 
kuid väljaõppe võimalus 

ka kohapeal.
Tel 32 28416, 503 0232

Puidutöötlemiseettevõte 
Leventek OÜ otsib oma  

kollektiivi TÕSTUKIJUHTI.
Vajalik eelnev töökogemus.

Stabiiline töökoht.
Tamsalu, Tööstuse 11.

Tel 555 23 028 / 
toomaspuust@gmail.com

Tapa Hooldekodu 

võtab tööle 

hooldustöötaja.

Täpsem info telefonil 

5919 0251

Lasila Põhikool võtab 
alates 20. augustist 2018 

tööle
koka 1,0 koormusega

Kandideerimiseks 
saata sooviavaldus:

katrin@lasila.edu.ee
kuni 10. juuli 2018.
Lisainfo telefonil 
528 6162, Katrin

10 aasta vanune 
ehitusettevõte otsib oma 

kollektiivi 
uusi töökäsi 

SOOME objektidele. 
Pakkuda tööd: 

plaatijale, põranda
 tasandajatele, 
üldehitajatele. 

Töö ülesanne: korterite 
renoveerimine. 

Varasem ehitusalane 
töökogemus nõutav, 

Soome keel tuleb kasuks. 
Elamisega saame aidata. 

Tööturvalisuse kaart 
nõutav. 

Täpsem info: 
+372 5676 2345 või 
otsintood@fi nrak.ee

• Villa Takso vajab taksojuhti. 
Soovitavalt töökogemusega. 
Tel 5349 8764

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• Pakume tööd metallkonst-
ruktsioonide monteerijale, 
metallkonstruktsioonide kok-
kupanek jooniste järgi. Tel 
5307 0740

• Pakume tööd tänavakivi 
paigaldajale. Soovitatavalt 
eelneva töökogemusega. Tel 
517 9262 või 526 1567

• Vajan abimeest Haljalasse 
killustiku vedamisel ja muudel 
abitöödel. Tel 5196 1234 

• Dicro Eesti OÜ otsib koris-
tajat, kelle tööülesandeks on 
tootmisruumide põrandate 
hooldamine (nii käsi- kui ma-
sinpesu). Töö õhtusel ajal (um-
bes 4 tundi). Info tel 327 0720

• Rumner Grupp OÜ võtab 
tööle üldehitajad. Tel 514 4940

• Soome fi rma Agnemi Raken-
nus Oy otsib üldehitustöödele 
lisatöölisi. Firma on tegutse-
nud Soomes üle 10 aasta. Palk 
on ametlik ja paberite tegemi-
sel ning eluaseme leidmisega 
aitame omaltpoolt kaasa. Kui 
paberid on korras, saab töö-
le asuda koheselt. Objektid 
asuvad Helsingis, Espoos ja 
Vantaal. Tegemist ei ole tööjõu-
rendiga! Suhtleme eesti keeles 
tel +358 40410 5316

• Pakume tööd CE-kategooria 
veokijuhile. Eestisiseste vedu-
de veokijuht saab nii püsivat 
kui osalist tööd. Tel 516 5212

• Korralik öövalvur otsib tööd. 
Tel 5638 0334

Metalliettevõte 
Väike-Maarjas

otsib oma meeskonda 
TOOTMISJUHTI
Tööülesanded:

tootmise 
organiseerimine, 
planeerimine ja 

koordineerimine.
Täpsem info 

tel 5347 7879 või 
anti@egesten.ee

PAKUME TÖÖD 

HAKKEVEOKI 

JUHTIDELE!

Info telefonil 

506 7437

Erimell AS Rakveres 
pakub tööd 

teotahtelisele, ausale 
ja kohusetundlikule
LAOTÖÖTAJALE
Kandideerimiseks

saada oma CV 
janek@erimell.ee

või küsi lisa 
tel 5342 8297

Loe kuulutusi
www.kuulutaja.ee

Otsid
 tööd?
Vajad 

töötajat?
Sisesta nüüd kuulutus

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuulutus ilmub nii 
portaalis kui paberlehes.
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Kui tänavuse spordisuve 
olulisim võistlus, jalg-
palli MM Venemaal on 
hoogsalt käima läinud, 
siis augustikuine täht-
sündmus, kergejõustiku 
EM Berliinis, ootab alles 
ees. Mõlemat võistlust 
vahendab kodudesse 
Eesti Rahvusringhää-
ling ning lähemalt rää-
kis Kuulutajale neist üle-
kannetest ERRi raadio 
spordiuudiste pealik Ju-
han Kilumets.

Tõnu Lilleorg

Vutivõistlused meie naa-
berriigis on täies hoos. Mis 
teie arvates võib Eesti 
spordisõpru köita?

Tegu on täieliku maailma 
tipptasemega, vaatamata sel-
lele, et mõni tugev jalgpalli-
maa, näiteks Holland, võist-
lustele ei pääsenud. Ma soovi-
tan jalgpallisõbral vaadata ka 
neid mänge, kus ei mängi 
vaid vanad tuttavad Inglismaa 
ja Saksamaa, vaid ka selliseid 
kohtumisi, kus mängivad ek-
sootilisemad riigid. Ja muidu-
gi hoiavad Eesti spordisõbrad 
pöialt Islandile.

Osalevaid võistkondi on 
tõesti palju, lausa 32.

Meie kommentaatorid Tar-
mo Tiisler, Alvar Tiisler ja 
Kristjan Kalkun teeavad mee-
letut taustatööd, et tutvustada 
vaatajale lähemalt kõiki osale-
vaid koondiseid. Ma arvan, et 
jalka MM on hea näide sel-
lest, kuidas sport on ka kul-
tuur, sest mängudes avaneb 
riikide taust. Ma tean, et neid 
võistlusi jälgivad paljud ini-
mesed, kes muidu sporti ei 
vaata. Ja lihtsalt sellepärast, et 
turniiril näeb maailma pari-
mat jalgpalli ja kaugemate 
maade võistkondi. See, mis 
mentaliteediga mängitakse, 
räägib lugu sellest rahvast. 
Jalka MM on ERRi sporditoi-
metuse suurim projekt täna-
vu ja ma tean, et sündmuse 
vahendamisel tehakse tööd 
südamega.

Rääkides kergejõustikust, 
siis millist hoogu meie 
sportlased praegusel ke-
vadsuvel näidanud on, mi-
da võiks oodata nende esi-
nemisest 7.-12. augusti al-
guses Berliinis toimuvatel 
võistlustel?

Tavapäraselt on meil koon-
dises olnud EM-idel 20 ja 
enam sportlast, mis on Eesti 
kohta hea. Ma soovitan alati 
silma peal hoida meie noortel 
tublidel tegijatel, kes on EM-
ile pääsenud ehk üllatuslikult. 
Näiteks vasaraheite rekordi- 
omanik Anna-Maria Orel, 
kes ilmselt medalite jagamisse 
ei sekku, kuid ta võib teha vä-

1986: Maradona kaks 
eripalgelist väravat
22. juunil 1986. aastal kohtusid maailmameistrivõistluste 
veerandfinaalis Argentina ja Inglismaa vutimehed. See matš 
pälvis suurt tähelepanu ja vastukaja ning on läinud igave-
seks spordiajalukku.

1986. aastal Mehhikos aset leidnud maailmameistrivõist-
luste suureks staariks kujunes Argentina 25aastane jalgpal-
lur Diego Armando Maradona. Muide, ta oli seda huvitaval 
kombel ka ise ette arvanud, sest enne finaalturniiri oli ta 
öelnud: „See on minu MM!”

Argentina ja Suurbritannia suhted olid sellal madalseisus. 
Asi oli selles, et neli aastat varem oli toimunud nende riiki-
de vahel verine Falklandi sõda, sest ei suudetud kokku lep-
pida, kellele Falklandi ehk Malviini saared kuuluvad. See-
tõttu oli olukord Argentina ja Inglismaa matši eel pingestu-
nud äärmise piirini ning nii tribüünidel kui tänavatel toi-
mus hulgaliselt kokkupõrkeid kahe riigi fännide vahel.

Juba pärast vutimängu ütles Maradona, et see oli oma-
moodi kättemaksuks Falklandi sõja eest: „Kuigi me rääkisi-
me enne matši, et jalgpallil pole midagi ühist Falklandi sõja-
ga, teadsime me, et inglased tapsid seal palju Argentina 
noormehi, nagu väikseid linde. Ja see matš oli kättemaks.”

Argentina ja Inglismaa kohtumise esimesel poolajal vära-
vaid ei löödud, kuid teise poolaja sündmused olid arutelu-
teemaks veel väga pikka aega. Skoori avas mängu 51. minu-
til Maradona, kui inglaste kaitsja Steve Hodge saatis palli 
ebaõnnestunult tagasi oma väravavahile Peter Shiltonile, 
kuid Shiltonist 20 sentimeetrit lühem Maradona jõudis pal-
lini varem ja suunas selle oma vasaku rusikaga väravasse.

Kohtunik Ali Bin Nasser reeglite rikkumist ei fikseerinud 
ja argentiinlased olid 1 : 0 juhtima läinud. Kuna aga tribüü-
nidel oldi veendunud, et pall saadeti väravasse käelöögiga, 
mis on jalgpallis teatavasti keelatud, siis ründasid inglise 
fännid argentiinlasi ja korraldasid tõsise madina. Mängu-
järgsel pressikonverentsil kinnitas Maradona, et palli oli 
suunanud väravasse Jumala käsi.

Maradona käega löödud väravat publik ei unustanud. Kui 
Maradona järgmistes mängudes palli enda valdusesse sai, 
siis kõlas tribüünidelt rahulolematuse kõmin. Alles paar-
kümmend aastat hiljem tunnistas Maradona, et mingit „Ju-
mala kätt” polevat kunagi olnud ja tolle värava lõi ta tõe-
poolest käega. 2008. aastal aga vabandas ta fännide ees: „Kui 
ma saaksin ajalugu tagasi keerata, siis ma teeksin seda. Prae-
gu saan aga paluda oma teo eest andestust. Juhtus mis juh-
tus, Argentina sai maailmameistriks ja minust sai maailma 
parim jalgpallur.”

Kolm minutit hiljem saatis Maradona teistkordselt palli 
inglaste väravasse, mis erinevalt esimesest, oli löödud reeg-
lite kohaselt. Kui 2002. aastal taheti netihääletusel teada saa-
da kõige efektsemalt löödud väravat kogu jalgpalliajaloos, 
siis tunnistati just see Maradona värav „sajandi väravaks”.

Pärast esimest väravat hakkasid inglased Maradonat tähe-
lepanelikumalt jälgima ja teda mööda platsi taga ajama, kuid 
ei suutnud teda ometi pidurdada. Saanud palli oma valdu-
sesse Argentina väljakupoolel, mängis Maradona mööda 
viiest inglasest ja lõpuks ka väravavahist ning kupatas palli 
terava nurga alt väravavõrku.

Inglaste peatreener Bobby Robson tunnistas pärast män-
gu: „See värav oli fantastika valdkonnast.” Inglismaa ründaja 
Gary Lineker, kes mängu lõpuminutitel suutis lüüa brittide 
auvärava, nimetas Maradona oma superväravaks. Marado-
na värava ajal varumeeste pingil istunud Chris Waddle aga 
märkis: „Mul jäi suu lahti, kui Maradona haaras oma välja-
kupoolel palli, jooksis üle meie väljakupoole ja lõi värava. 
Tema väravat ei unusta ma iialgi. Samaaegselt tahtsin aplo-
deerida ja nutta.” Maradona ise teatas, et talle meeldis see 
värav väga. Selle mängu ja kahe värava eest selles matšis ris-
titi Maradona hiljem Jalgpalli Michelangeloks.

Poolfinaalis kohtus Argentina meeskond Belgiaga ja võitis 
2 : 0, kusjuures mõlemad väravad lõi Maradona. Belgia pea-
treener Guy Thys ütles pärast matši: „Kui Maradona oleks 
mänginud meie meeskonnas, siis oleksime võitnud meie.” 
Finaalis võitis Argentina Saksamaad 3 : 2 ja tuli maailma-
meistriks. Kuigi selles matšis ei löönud Maradona ühtki vä-
ravat, tunnistati ta kogu turniiri silmas pidades ekstraklassi 
mängijaks ja MMi parimaks jalgpalluriks.

Maradonast sai pärast 1986. aasta MMi pikaks ajaks Ar-
gentinas praktiliselt jumalus, keda austati ja armastati tingi-
musteta. Kohe pärast finaalmängu tulid argentiinlased Ma-
radona ema maja juurde ja pildusid hoovi täis lilli, kogu öö 
aga tantsiti maja ees ning hüüti ülistuslauseid Maradonale ja 
tema perele.

Allan Espenberg

püüan avada televaatajatele 
sportlasi isiklikumas plaanis.  
Arvan, et see on vaatajatele 
sama põnev kui tulemused – 
need peavad olema tasakaa-
lus. Ning intervjuusid staa-
dionilt teeb  Anu Säärits. Ker-
gejõustiku EM tuleb ETV ek-
raanile maksimaalses mahus, 
sealhulgas kümnevõistlus. Me 
ei jäta ühtegi asja katmata ja 
näitame nii õhtuseid kui päe-
vaseid võistlusi.

Kas ERRi reporterid püüa-
vad suurvõistlustel ka vä-
lismaa sportlastelt interv-
juusid saada?

Eks ikka üritatakse, sest see 
on oluline asi. Näiteks kerge-
jõustiku suurvõistlustel tule-
vad kõik sportlased läbi in-
tervjueerimisalalt. Ja seal on 
meil täpselt samasugune õi-
gus küsida, see on Eesti spor-
diajakirjanikele väga oluline, 
kui õnnestub mõni maailma-
nimi saada mikrofoni ette.

Kas peate tõenäoliseks, et 

Juhan Kilumets: tahan Eesti 
sportlastele alati head

Telerist tuleb sel suvel ohtralt häid spordiülekandeid, lubab Juhan Kilu-
mets.

Foto: Kairit Leibold

ga tubli võistluse.
Meie põhitegijate kohal on 

kahjuks palju küsimärke. Kse-
nija Baltast pole suurt midagi 
teada, kuigi hooaeg on juba 
täistuurid üles saanud. Mu-
retsemiseks pole otseselt põh-
just, sest ta on alati vähe 
võistlenud ja oskab end sääs-
ta, aga teada on hetkel vähe. 
Gerd Kanter on olnud vigas-
tustega kimpus, äsjane Balti 
matši võistlus annab siiski 
lootust.

Ala number üks meie jaoks 
neil võistlustel on kümne-
võistlus. Meilt osaleb kolm 
sportlast, kes täpselt, pole 
veel teada. Normitäitjaid on 
viis ja eelmise MM-i neljas 
mees Janek Õiglane pole veel 
sel hooajal võistelnud. Ma ar-
van, et need kaks päeva, kui 
toimub kümnevõistlus, on 
eesti spordisõbrale täielik pi-
du. Maicel Uibo oma kevadi-
se tulemusega 8500 punkti 
võib vabalt medalitejagamisse 
sekkuda. Kümnevõistluses on 
meil praegu kuldaeg, see ala 
on eestlastel veres ja meil on 
väga head treenerid.

Ja mõistagi odaviskaja Mag-
nus Kirt, kes äsja püstitas uue 
Eesti rekordi ja on leidnud 
oma rütmi. Odaviske tase 
maailmas on ulmeline, ning 
need odakaared, mida Berlii-
nis näha saab, võivad olla 
sensatsioonilised. Ja ootame, 
kuidas läheb tõkkejooksja 
Rasmus Mägil, kelle eelmine 
hooaeg luhtus vigastuse tõttu.

Ma olen ise 18 aastat teinud 
kümnevõistlust harrastus-
sportlasena, isiklikuks rekor-
diks jäi ligi 7500 punkti. Ma 
olin töökas ja mitte väga an-
dekas. Olen näinud kõrvalt, 
kuidas Maicel Uibo ja Janek 
Õiglane sirgusid sellisteks 
vingeteks kümnevõistleja-
teks. Mu oma sportimiskoge-
mus aitab mul mõista, mida 
sportlased pärast võistlust 
tunnevad. See on spordiaja-
kirjaniku töös väga kasulik.

Kuidas kergejõustiku 
EM-i ülekanded on korral-
datud?

Kommenteerime võistlusi 
koos Helar Osilaga, kes on 
elav statistikaraamat. Kuna 
tean kergejõustiku siseelu, 

lähema viie aasta jooksul 
jõuab Anett Kontaveit 
TOP 10sse (hetkel on ta rei-
tingus 27. kohal - T. L.) ja 
Ott Tänak tuleb maailma-
meistriks?

Kontaveiti jõudmine esi-
kümnesse on täitsa tõenäoli-
ne. Tänaku puhul..., kui vaa-
data, kui palju või vähe on tal 
tõsiseltvõetavaid konkurente, 
ning samas seda, kui palju 
sõltub rallis õnnest, siis ma 
ütlen optimistlikult, et pigem 
on tema maailmameistriks 
tulek tõenäoline. Samas on 
ralli omapärane spordiala, 
piisab ühel rallil ebaõnnestu-
da ja mõni stabiilselt sõitev 
konkurent teeb vahe sisse. 
Näiteid sellistest sõitjatest on 
küll, kes on väga head ja kan-
gutavad aastaid, kuid maail-
mameistritiitlit ära ei võta. 
Ma siiralt loodan, et Ott saab 
sellega hakkama.

Kui ma peaks nende vahel 
võrdlema, siis rohkem usun 
seda, et Kontaveit jõuab esi-
kümnesse. Naiste tennises on 
esiotsa tase väga võrdne, nii 
et tabelis esimesed kolme-
kümmend mängijat võivad 
heal päeval võita maailma esi-
numbrit. Arvan, et kui Kon-
taveit valesid otsuseid ei tee ja 
suudab külma pead hoida, on 
tal potentsiaal olemas esi-
kümnesse jõudmiseks. Võiks 
öelda, et see on lausa kohus-
tuslik programm. Ma tahan 
Eesti sportlastele alati head. 
Kolleeg Helar Osila ütleb ala-
ti, et tema Eesti sportlaste 
vastu kihla ei vea. Ja isegi siis, 
kui tõenäosus kihlvedu kao-
tada on suur. See on põhimõ-
te.

TÄNA MAAILMAS

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17
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Reedel alanud EAL Eesti au-
toralli meistrivõistluste ja Es-
tonian R2 Challenge neljanda 
etapi, Grossi Toidukaubad 
Viru ralli avapäeval sõideti 
kaks kiiruskatset kogupikku-
sega 14,15 km. Avakatsena 
sõideti 11,82 km pikkune 
Pärna (Kunda Nordic Tse-
ment) katse ning päeva lõpe-
tas 2,33 km pikkune Kunda 
(Silberauto) linnakatse.

Mõlemal sõidul võtsid või-
du Viru ralli kahekordsed 
võitjad Georg Gross – Raigo 
Mõlder. Absoluutarvestuses 
kaotasid liidritele pärast kahte 
sõidetud kiiruskatset 6,1 se-
kundiga Gorban – Larens ja 
kolmandana jäid liidritest 
12,3 sekundi kaugusele Bund-
sen – Loštšenikov.

Viru ralli jätkus laupäeval 
seitsme kiiruskatsega, kogu-
pikkuses 92,66 km. Avakatse-
na sõideti 11,61 km pikkune 
Nurkse (Ehituse ABC) katse 
ning enne päeva esimest 
hoolduspausi 17,83 km pik-
kune Sae 1 (PMC) katse. Pä-
rast hoolduspausi jätkus 
Grossi Toidukaubad Viru ral-
li 17,53 km pikkuse Vinni 1 
(Põhjakeskus) katsega, millele 
järgnes Sae katse teine läbi-
mine.

Kuna laupäevastel katsetel 
oli sooja ilma tõttu probleeme 

Kümneaastane Eric 
Marcus alustas kardisõi-
tu juba kuueselt – müra 
ja kiirust ta ei kartnud. 
Tänavu osaleb poiss 
10-14aastaste vanuseklas-
sis kardivõistlustel li-
saks Eestile ka naaber-
riigis Lätis.

Liisi Kanna

Kümneaastane Eric Marcus 
Jaanimets jõudis kardispordi-
ni isa ning praeguse treeneri 
Urmas Jaanimetsa algatusel 
2014. aastal. „Oleme perega 
käinud Pärnu ringrajal võist-
lusi vaatamas – sealt ka huvi 
ringraja võistluste vastu. 
Poistele ju ikka meeldib kii-
rus, kummihais ja ägedad vär-
vilised autod,“ rääkis Urmas 
Jaanimets.

„Kui nägin kuulutust, et 
Tallinnas alustab kardikool, 
siis pakkusin Eric Marcusele 
välja, kas tahab proovida. Ta 
oli nõus ja nii me sinna läksi-
me,“ meenutas isa.

Kardikool toimus talvel, 
igal pühapäeval oktoobrist 
märtsini – Eric Marcus käis 
seal kaks aastat. „Lapsele see 
meeldis, ta ei kartnud müra 
ega kiirust. Koolis õpetati 
teooriat ja sai ka sõidutunde,“ 
jätkas Urmas Jaanimets.

Ta märkis, et kardisport 
annab hea võimaluse lapsel 
tegeleda võistlusspordiga. 
„See kasvatab temas nii kor-
rektsust, tähelepanu kui os-
kust uues keskkonnas toime 
tulla ning annab arusaama, et 
saavutused tulevad raske har-
jutamise tulemusel,“ loetles 
isa valitud ala tugevaid külgi.

Trennis püüab Eric Marcus 
käia igal nädalavahetusel, 
võistlustel osaleb ta keskmi-
selt kahe nädala tagant. „Kuna 
võistluste nädalavahetus kes-
tab reedest laupäevani, siis on 

Kaido Höövelson 
tuli Eesti 
sumomeistriks
Möödunud laupäeval Vinni spordikomp-
leksis peetud Eesti XXII meistrivõistlustel 
sumos saavutas Kaido Höövelson võidu nii 
oma kaalukategoorias kui absoluutkategoo-
rias. Absoluutsetele võitjatele Kaido Höö-
velsonile ja Kai Pähkelile anti Jaapani suur-
saatkonna poolt välja pandud rändkarikad.

Kaido Höövelsonile oli see teine kord tul-
la Eesti absoluutseks sumomeistriks. Esime-
se absoluutse meistri tiitli võitis ta aastal 
2003, aasta enne Jaapanisse siirdumist. Viis 
aastat pärast profiliigast lahkumist ei tohti-
nud Kaido amatööride hulgas võistelda. 
Nüüd peab ta plaani esindada Eestit tuleval 
aastal Tallinnas toimuvatel Euroopa meist-
rivõistlustel.

Foto: Ranno Rannikmaa

NÄDALA PILT

Kadrina kardipoiss 
kimab mitmes võistlussarjas

kevadel ja sügisel vaja koolist 
puududa, aga õpetajad on to-
redad ja mõistavad olukorda. 
Eks õppimised on muidugi 
vaja ära teha ning sellega saa-
me me kenasti hakkama,“ sel-
gitas Urmas Jaanimets poja 
aja jaotust.

Tulemused
Juba 2015. aastal võistles Eric 
Marcus hobikardi sarjas „Ta-
lendid rajale“ kõige noorema 
osalejana. Samal aastal alustas 
poiss sõitmist ka võistluskar-
diga. 2015. ja 2016. aastal osa-
les Eric Marcus Eesti Meistri-
võistlustel Cadet klassis, mis 
on mõeldud 6-8aastastele las-
tele. Teisel võistlusaastal saa-
vutas ta seal kokkuvõttes esi-
mese koha, hooaja parim oli 
poiss ka Cadet klassis Prokart 
Eesti võistlustel.

Möödunud aastal suundus 
noor sportlane Micro klassi, 
mis on mõeldud 8-10aastas-
tele. 2017. aastal saavutas ta 
kokkuvõttes Eesti meistri-
võistlustel kuuenda koha, 
Prokart võistlustel tuli aga 
teiseks.

2018. aastal läks noormees 
üle veelgi kiiremasse klassi 
Mini, kus sõidavad 10-14aas-
tased. „Konkurents on väga 
tihe – umbes 20 võistlejat on 
tavaliselt ajasõidus ühe se-
kundi sees,“ märkis Urmas 
Jaanimets.

Tänavu osaleb Eric Marcus 
lisaks EMV-le ka Läti Meist-
rivõistlustel, kus sõidab klas-

sis R85. Kodustel meistri-
võistlustel on seni toimunud 
kolm etappi, kus Eric Marcus 
saavutas 10., 14. ja 17. koha. 
Naaberriigis jõudis ta aga 
mõlemal seni osaletud etapil 
pjedestaalile – esimesel võist-
lusel saavutas Eric Marcus 
kolmanda koha, teise võitis 
ära.

Tulevik
Tulevikku vaadates märkis 
noorsportlase isa, et eesmär-
giks on kindlasti võita EMV 
tiitel, lisaks loodetakse jätkata 
sõitmist ka naaberriikides ja 
võimalikult mitmed aastad 
kardispordi maailmas osale-
da.

„Võtame ühe aasta kaupa, 
sest igal asjal on oma eelarve, 
nii ka spordi tegemisel. Meil 
on mõned koostööpartnerid 
ja väikesed toetajad, kuid ül-
diselt tuleb kulud ikka endal 
katta,“ selgitas ta. „Teeme nii 
kaua, kui majanduslikult jak-
same. Loomulikult toetab 
Eric Marcust kogu pere, kõik 
koos käime ka tema võistlus-
tel.“

Tänavune hooaeg on aga 
täies hoos ja Kadrina kardi- 
sportlasel ootab ees veel mit-
meid etappe nii kodus kui 
võõrsil – järgmine neist toi-
mub juuli teises pooles Hiiu-
maal Käina kardirajal. Kuulu-
taja hoiab teid Eric Marcuse 
saavutustega kursis ka edaspi-
di.

Kardisportlane Eric Marcus Jaanimets koos isa ning treeneri Urmas Jaa-
nimetsaga.

Foto: erakogu

Gross ja Mõlder võitsid 
kõik Viru ralli katsed

Grossi Toidukaubad Viru ralli võitsid Georg Gross – Raigo Mõlder.
Foto: Ray Põder

seisva tolmuga, siis otsustas 
võistluste juht muuta autode 
stardivahet ning viimasele 
kolmele katsele startisid kõik 
võistluspaarid kaheminutilise 
vahega.

Vinni katse teise läbimise 
järel sõideti võistluse punkti-
katsena 13,11 km pikkune 
Sonda (Isovent Ehitus) katse. 
Võistluse viimane katse sõi-
deti Kehala paarisrajal.

Georg Gross ja Raigo Mõl-
der võtsid võidu ka kõigil tei-
se võistluspäeva katsetel. 
Ford Fiesta WRC-l sõitnud 
eestlaste järel said teise koha 
Valerii Gorban – Sergei La-
rens, kes jäid võitjatest maha 
36,4 sekundiga. Absoluutar-
vestuse kolmas koht läks 
Ranno Bundsen – Robert Lo-
štšenikovile, kellel kogunes 
Gross – Mõlderile kaotust 
kaks minutit ja 21,9 sekundit.

„Üliraske ralli oli, kuid ta-

han korraldajatele öelda suu-
red tänusõnad, sest katsed 
olid väga hästi valitud. Tänud 
ka meie meeskonnale, kes te-
gi väga head tööd ning hea oli 
taas koduteedel sõita. Peale 
viimast hooldusala oli meil 
juba piisav edu ning enam 
suuri riske võtma ei pidanud,“ 
võttis koduteedel karjääri 
neljanda rallivõidu saavuta-
nud Georg Gross koduse 
võistluse kokku.

Grossi Toidukaubad Viru 
ralli 2018 detailsed tulemused 
leiate Eesti autoralli meistri-
võistluste veebilehelt – auto-
ralli.ee.

Eesti autoralli meistrivõist-
lused jätkuvad nelja nädala 
pärast, kui 13-15. juulini sõi-
detakse Shell Helix Rally Es-
tonia.

Kuulutaja
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KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

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

• Müüa renoveeritud korter Kun-
das, Grossi kaupluse vastas, 2/2. 
Korralik köök, toad eraldi. Hind 
15 000 €. Tel 5127119

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

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

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

• Müüa 2toaline korter Väi-
ke-Maarjas II korrusel 48,6 
m2. Korter on elamiskõlblik 
ja soojustatud. Tervel majal 
uued aknad ja uksed. Ligidal 
arstipunkt ja kauplused. Hind 
20 000 €. Rohkem infot tel 
5623 7880

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter, 2/4, Tapa kesklinnas, 
otse omanikult. Päikseline maja 
pool, plastaknad, metalluks, la-
minaatparkett, väga soe, jääb alles 
mööbel ja tehnika. Tel 558 9315

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

• Müüa 2toaline korter  Väi-
ke-Maarjas Tamsalu mnt 3-7, 
korteris on kanalisatsioon, õhk-
soojuspump, väike kamin-pliit. 
Koridorid soojad ja remonditud. 
Toimiv ühistu ja lahked naabrid. 
Kelder ja soovikorral maatükk. 
Hind 12 500 €. Tel 5697 8910

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

• Müüa valgusküllane, hea planee-
ringuga 3toaline korter Sõmeru 
südames. Korteris on avar elu-
tuba ja kaks magamistuba. Ühel 
magamistoal on rõdu. Elutoa ja 
köögi vahel on lükatav vahesein. 
Keskküte. Majas on toimiv korte-
riühistu. Trepikojad renoveeritud. 
Parkimine maja ees. Korteri juurde 
kuulub keldriboks. Hind 36 000 €. 
Tel 523 1552 

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

• Müüa 3toaline korter Arknal. 
Tel 5649 1812

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

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

• Müüa kahekordne eramu 
Hulja alevis. Olemas garaaž ja 
kõrvalhooned. Hindamisakt 
olemas. Hind 68 000 €. Tel 554 
3734

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

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
elamu II korrus, aiamaa. Tel 5358 
6829

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

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

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

• Müüa garaaž Kadrinas katlamaja 
kõrval. Tel 510 6645

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostame igas seisus 1-2toali-
se korteri Rakvere linnas. Võ-
tame müüki teie kinnisvara. 
www.mlcp.ee/kv. Tel 5456 6677

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

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

• Ostan 2-3toalise korteri Rakve-
res. Tel 5348 3117

• Pere soovib osta maja järelmak-
suga Rakveres. Tel 5308 1705

• Maagia kv ostab või võtab müü-
ki kinnisvara. Tel 5855 0720, 
www.maagiakv.ee

• Ostan garaaži Kundas. Tel 518 
4480

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

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

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

• Alates 1-20 töömeest saavad öö-
maja Rakvere kesklinnas. Korralik 
elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile korralik 1toaline 
korter V korrusel Rakveres. Hind 
275 €. Tel 5808 6286

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

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

• Üürile anda 3toaline korter 
Kadrinas. Tel 510 6645

• Anda üürile Roelas 4toaline 
kõigi mugavustega korter. Korteri 
pindala 79 m2. Soovi korral ostu 
võimalus. Tel 505 1902

• www.toonklaas.ee

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

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

• Müüa Ford Focus Trend 1,6i 
09/2002. a, 74kW, bensiin, luuk-
pära, 5 ust, helehall metallik, 
konditsioneer, 2 x el.aknad, kesk-
lukk, valuveljed, kehtiv ülevaatus, 
korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

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

• Müüa Mazda 323 2001. a, 1,6, se-
daan, bensiin, hall, manuaal, alles 
remonditud ja tehtud TÜ (kokku 
500 € eest), puhas ja korras auto. 
Hind 999 €. Tel 502 5069 

• Müüa tehniliselt heas korras 
2007. a Opel Vauxhall parem-
poolse rooliga. Läbisõit 130  000 
km, värvus kuldne. Hind 2300 €. 
Tel 512 7119

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

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

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

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

• Müüa Toyota Corolla luukpära, 
2002. a, 1,6, bensiin, punane, ma-
nuaal, 179 000 km (100% originaal 
LS) Eestist uuena ostetud, äsja 
läbinud TÜ, korralik auto. Hind 
2500 €. Tel 504 0123 

• Müüa UAZ 452D, 1980. a. Tel 
5687 5417

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

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

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

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

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

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

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

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

• Soovin osta Lääne-Virumaalt 
auto. Võib pakkuda igas seisu-
korras. Hind 2000 €. Tel 5878 6712

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

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• www.mlautorent.ee. Kvali-
teetne autorent Rakveres. Tel 
513 3618

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

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

Info tel 504 0118

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

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

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

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

• Veoteenus puksiiriga (platvorm 
3t/6m 0,82 €/km). Hetkel eraisi-
kule ja kokkuleppel. Tel 514 8661

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

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

• Kolimisteenus kiire ja mugav! 
Tel 5646 7038

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

• Koristan vanametalli. Tel 558 
7000

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 5685 6320

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

• A-TORU Santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Majade ja aedade värvimine. 
Tel 5681 5414

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

•  Te o s t a m e  l a m e k a t u s -
te- ja viilkatuste ehitustöid 
ning ka katuste remonttöid. 
www.melsen.ee. Tel 5845 5717

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

• KÜ keldrite puhastamine. 
Tel 5450 5198

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 506 1547

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja re-
mont. Tel 5890 2983

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

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

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

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

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

SANTEHNILISED 

TÖÖD
•sise- ja välistrassid•vesi 

•kanalisatsioon•küte  

•ventilatsioon•toruavariide 

likvideerimine

MOODULKORSTENDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

KORSTNAHÜLSSIDE 
MÜÜK JA PAIGALDUS

PLAATIMINE JA 
VANNITOAD

ÜLDEHITUS JA 
ELEKTRITÖÖD
info: 550 3191 

torujyri24@gmail.com

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

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

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

Info 5373 4876

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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• Ostan vana merevaigust 
kollaste või kirjute kuulidega 
kaelakee (maksan 800 € ja 
suuremad ka rohkem) ja muid 
vanu naisteehteid - sõled, 
prossid, sõrmused, käevõrud, 
kellad jne. Huvitavad ka lau-
anõud, raamatud jne. ALATI 
aus kauplemine ja teen hea 
pakkumise. Tel 5639 7329 Liina

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

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

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

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

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

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

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 

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

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

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

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

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

Rollerite, mopeedide, ATVde 

REMONT

Tel 5341 5771

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS
• KATUSED
• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 
VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS
• PLAATIMINE
• TERRASSID
• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

OHTLIKE 
PUUDE 

LANGETAMINE
WWW.PUULANGETUS.EU 

TEL: 58228154

KODU

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

OST

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Võsatööd, valgustusraie, 
alusmetsa raie. Tel 5815 5500

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

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

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

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

• Felix Bänd - parim ja soodne! 
Tel 5559 3419

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

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

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

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

• Anda tasuta ära 6=MM kasvu-
hoone klaasi. Tel 5569 3587

• Ära anda klaaspurke, samas 
müüa aiavõrku 2,5 rulli, k 1,5 m. 
Tel 5692 1940

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

• Odavalt müüa 20kW-ne kesk-
küttekatel (puud, kivisüsi). Tel 
5566 7211

• Müüa suvekleidid, pluusid ja 
kostüümid odava hinnaga, hin-
nad 3 €, 5 € ja 10 €. Tel 507 0316

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

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

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

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

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

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

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

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

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

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l.

2900 € 
Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

KÜTTEPUUD

EHITUS

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega 

kasebriketti 1,83 € pakk. 
Hind koos transpordiga. 

Pakis 12 briketti. 
Min tarnitav kogus 

48 pakki.

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

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

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

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

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

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

• Biopuhastid eramutele. Müüme 
Soome fi rma Raita biopuhasteid 
eramutele ja suvilatele. info@
biosept.ee, tel 5664 4436

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

• Määri Mõis OÜ müüb eesti-
maist looduslikku dekoratiiv-
kruusa. Fraktsioonid 5-10 mm, 
10-20 mm ja 20+ mm. Müük 
laost puistes või ettetellimisel 
20 kg pakendis. Veovõimalus. 
Tel 505 3340 või 525 9239

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

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

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

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

• Pakun sõnnikut 1 €. Tel 5878 
2339

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

• Müüa remontivajav T-16. Hind 
996 €. Tel 520 1321

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

• Müüa Belarus 2 telj. Haagis 2140, 
5 t metallmahuti. Tel 5358 6829

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ ostab 
metsakinnistuid 
ja –raieõigust. 

Teostame 
metsamajanduslikke töid 

liigniisketes ja raskesti 
majandatavates 

metsades. 

Tel 5815 0152
liis@viruhalud.ee 

www.viruhalud.ee

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

• Müüa odavalt kutsikad. Ema 
Põhja-Euroopa hundikoer, isa on 
saksalambakoer. Sünd: 22.04.2018. 
Söövad juba ise. Põhjuseks üm-
berkolimine uude majja. Tel 5564 
1839, 505 5902

• Sümboolse tasu eest saab tõu-
kassi segaverelise kassipoja. Tel 
5638 4602

LOOMAD

VANAVARA

• Sümboolselt müüa siiamikass. 
Tel 5878 2304

• Müüa hiidküülikud. Tel 5685 
8009

• Müüa 6-kuused kitsed ja sokk. 
Tel 5395 0313

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

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

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

TEATED

MUU

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

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

Tänan!

• Rakvere kesklinnas kaotatud 
13.06 naiste käekell TISSOT. 
Kaotatud Turu Tare /Selveri ümb-
ruses. Leidjale vaevatasu, Triinu. 
Tel 5557 5222

ANONÜÜMSED ALKOHOOLIKUD 
Kui tahad juua, on see sinu asi, 
kui soovid elada kainelt, on see 

meie ühine asi. 
Pikk 19, Rakvere 

(sissepääs hoovi poolt) 
igal laupäeval 18.00

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

• www.toonklaas.ee

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

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

SISESTA OMA 

KUULUTUS

KUULUTUSTE 

PORTAALIST.

PORTAALIST

 SISESTATUD

KUULUTUSED

 ILMUVAD KA 

AJALEHES.
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50

Värske kartul (import) kg 1,50

Värske kartul (Eesti) kg 2,50 4,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Petersell kg 8,00 10,00

Salat kg 4,00

Redis punt 1,00

Herned (Eesti) kg 8,00

Aeduba (import) kg 5,00

Värske kapsas (Eesti) kg 2,00

Tomat (import) kg 2,50

Tomat (Eesti) kg 4,00 5,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,50

Maasikas (Eesti) kg 3,90 4,00

Metsmaasikas kg 25,00

Murelid (import) kg 4,50 5,00

Kirsid (import) kg 4,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Vaarikad (import) kg 10,00

Arbuus (import) kg 2,00

Küüslauk (import) tk 1,00

Hapukurk kg 6,00 7,00

Mesi, värske 700g purk 6,00 6,50

Värske räim kg 1,30

Värske kilu kg 1,30

EESTIMAISED MAASIKAD JA
KÖÖGIVILJAD TURUL

IGAL PÄEVAL!

Suvelilled aeda ja kalmistule!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 21. juunil 2018

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

Suvel mõnule rannas!
Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist tellimine.ee
või telefonil 617 7717

Jaanilõkkes põleta 
vaid töötlemata puitu
Traditsioonilist jaanilõket tehes tuleks lisaks tuleohutusele 
pöörata tähelepanu ka selle keskkonna- ja terviseohutusele.

Pika kuivaperioodi tõttu valitseb Eestis suur tuleoht ning 
seetõttu tuleb tänavu olla jaanilõkete tegemisel tavapärase-
mast veelgi ettevaatlikum. Lisaks tuleohutusnõuete täitmi-
sele tuleb järgida ka seda, et lõke oleks ohutu keskkonnale 
ja tervisele.

Lõkkes tohib põletada vaid töötlemata puitu, oksi, kile-
tamata pappi ja paberit. Jäätmeid, sh eriti ohtlikke plaste ja 
rehve, ei tohi lõkkes põletada, kuna nende põlemisel eral-
dub õhku mürgiseid saasteaineid.

„Jäätmete põletamise kahjulikest mõjudest inimese tervi-
sele ja keskkonnale on juba aastaid räägitud, kuid kahjuks 
kiputakse endiselt lõkkes põletama ka jäätmeid. Eriti ohtlik 
on erinevate plastimaterjalide põletamine, mille puhul tekib 
hulganisti inimese tervist kahjustavaid aineid. Nende hulgas 
on nii vähki tekitavaid kui ka hormoon- ja hingamissüstee-
mi kahjustavaid aineid,“ selgitas Keskkonnaameti jäätmebü-
roo juhataja Reet Siilaberg.

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel korraldati jaani-
lõkke tegemise demopäev, kus süüdati kaks erinevat lõket. 
Ühes neist põletati üksnes töötlemata puitu, oksi ja heina, 
teises aga leidus rohkesti jäätmeid, näiteks euroaluseid, ehi-
tusjäätmeid, töödeldud puitu, plastikut ja vanu rehve.

Pildilt on näha, et jäätmeid sisaldav lõke tekitab tunduvalt 
rohkem mürgist suitsu, lisaks oli selle läheduses tunda eba-
meeldivat lõhna. 

Prügi põletamisel välisõhku paiskuvad mürgised saasteai-
ned, näiteks dioksiin ja furaanid, on silmale nähtamatud ja 
nende tervisemõju ei avaldu kohe, kuid sisse hingates liigu-
vad need inimese organismi ning võivad põhjustada tõsiseid 
terviseprobleeme, näiteks vähktõbe, väärarenguid ja aren-
gupeetust.

Jäätmete põletamisel tekkivad saasteained ei mõjuta mitte 
ainult prügipõletajat, vaid kõiki, kes võivad saasteainetega 
kokku puutuda nii lõkke lähiümbruses kui ka saastunud aia-
saaduseid tarbides. Lisaks sadestuvad põletamisel tekkinud 
toksilised ained maapinnale, kandudes sealt edasi põhjavette 
ja toidulauale, ohustades seeläbi kõiki elusolendeid.

Jäätmete põletamisel on ülipeente osakeste kontsentrat-
sioonid võrreldes puhta puidu põletamisega palju kõrge-
mad, seega on nii inimese tervise kui ka looduse huvides 
kõige õigem viis jäätmetest vabanemiseks nende liigiti ko-
gumine ning vastavate konteinerite ja jäätmejaamade kasu-
tamine.

Metsas, sh ettevalmistatud lõkkekohtades, on lõkke tege-
mine, grillimine ja suitsetamine keelatud. Lõket tohib teha 
koduaias ja rannas, täpsem info Päästeameti kodulehel.

Kuulutaja

Esiplaanil on mürgist suitsu levitav prügilõke ning taamal kesk-
konnasõbralik puidust ja okstest tehtud lõke.

Foto: Keskkonnaministeerium

Kuulutaja puhkab
9. juulist kuni 29. juulini

Viimane leht ilmub 6. juulil

Esimene leht pärast puhkust
ilmub 3. augustil

Varalaen
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Mädapea mõisas toimus 
läinud laupäeval pojen-
gipäev, millele perenaine 
Marika Vartla oli pan-
nud toreda nime „Pojen-
gide ball”.

Ülle Kask

Soome Pojengiseltsi esinaine 
Riitta Juonala õpetas Mäda-
pea mõisa saalis aiandushu-
vilistele, kuidas kasvatada 
seemnetest pojenge.

Juonala rääkis, et pärast 
aednike kooli lõpetamist 
1976. aastal on ta oma aias 
pojenge kasvatanud. „Täna-
seks on neid kogunenud um-
bes 300. See ei ole ainult näpu 
andmine kuradile,” naljatas 
naine, „vaid ka terved päevad 
ränka tööd, eriti siis, kui are-
tad pojenge seemnetest.”

Juonala rõhutas, et kogu 
protsessi käigus peavad töö-
riistad ja vahendid väga puh-
tad olema. Õied, millelt tahe-
takse seemneid võtta, tuleb 
murda, mitte lõigata. Seem-
nete jaoks, mis ööseks likku 
pannakse, kasutatakse vul-
kaanilisest ainest kotti. Pole 
vahet, kas vesi on külm või 
soe. Läbi teesõela vajutatakse 
seemned kuivemaks, alles siis 
pannakse nad kotti, mille 1/3 
osa on täidetud vermikuliidi-
ga.

Iga kahe nädala tagant peab 
kotti tuulutama ja jälgima, et 
see ära ei kuivaks ning nõnda 
kolm kuud. Siis tekib seem-
nest väike juur ning kott tu-
leb külmkappi panna.

Veel kolm kuud ning kui 
juure ja seemne vahele on 
tulnud justkui silm, võib sel-
le pisikese taimealge kotti is-
tutada. Õige aeg on teha seda 
septembris. Kevadel istutada 
taim potti ja juunis aeda.

„Parem kui esimesed kolm 
kuud on seemned pimedas 
kapis,” toonitas Juonala. „Väl-
ja istutades jälgida, et päike 
taimi ei kõrvetaks, parim on 
poolvarjuline, parajalt niiske 
kasvukoht.”

„Väetada ei tohi, sest algul 
on tähtis juurdumine. Võib 
juhtuda, et seemned lähevad 
kotis hallitama, siis võib neid 
pesta Topasi lahusega, mille-
ga pritsitakse ka flokse jahu-
kaste vastu.”

Mädapea mõisa iluaia pere-
naine Marika Vartla lasi ringi 
käia koti vermikuliidiga, mida 
müüakse Bauhofis. Paljud ei 
teadnuki, mis aine see on.

„Kõige parem on ikka-
gi meie oma turbasammal,” 
nentis Vartla. „Kui saadame 
taimi välismaale, siis selle 
sees säilivad need väga hästi.” 

Puhatu looduskaitse-
ala ja Pamma maasti-
kukaitseala eeskirjad 
muutusid
Keskkonnaministeeriu-
mi ettepanekul muutis 
valitsus kaitse-eeskirjade 
kinnitamisega Puhatu loo-
duskaitseala (pildil) ning 
Pamma maastikukaitseala 
kaitse-eesmärke, piire ning 
kaitsekorda.

„Nende kaitse-eeskirja-
de uuendamine on üks osa 
kogu protsessist, kus vanad 
kaitsekorrad vaadatakse 
üle, eesmärgiga need aja-
kohastada. See võib tähen-
dada nii piirangute vähen-
damist kui ka tingimuste 
rangemaks muutmist, 
sõltuvalt loodusoludest 
ja vajadusest. Paljud kait-
se-eeskirjad on meil mi-
tukümmend aastat vanad 
ning selle ajaga võib loodu-
ses nii mõndagi muutuda,“ 
selgitas keskkonnaminis-
ter Siim Kiisler eeskirjade 
muutmise põhjust.

Ida-Viru maakonnas 
Alutaguse vallas asuval Pu-
hatu looduskaitsealal muu-
deti piire, tsoneeringut ja 
kaitsekorda. Eesmärk on 
tagada Puhatu soostiku, 
väärtuslike elupaikade ja 
kaitsealuste liikide parem 
kaitse. Looduskaitsealal on 
kaitse-eesmärgiks 37 loo-
ma-, taime- ja samblaliiki, 
nendest seitse on I kate-
gooria kaitsealused liigid.

Et tagada Puhatu loodus- 
ja linnualale terviklik kait-
se, liideti kaitsealaga varem 
püsielupaigana kaitse all 
olnud Permisküla metsise 
ja Punamäe laialehise nes-
tiku püsielupaik. Senine 
kaitsekord kehtis aastast 
1999. Kaitsekorra muuda-
tusega võimaldatakse taas-
tada märgade elupaikade 
kaitseks looduslik veere-
žiim ning püstitada riigi-
piiri väljaehitamiseks vaja-
likke rajatisi.

Saaremaal Saare vallas 
asuvale Pamma maastiku-
kaitsealale kinnitati kait-
se-eeskiri, mida kaitsealal 
varem ei olnud. 7,5 ha 
suurusel kaitsealal muutus 
kaitsekord eeskirja kin-
nitamise järel rangemaks. 
Senise piiranguvööndi 
kaitsekorra asemel kehtes-
tati vanade loodusmetsade 
kaitseks sihtkaitsevööndi 
kaitsekord. Kaitseala pind-
ala väheneb piiri korrigee-
rimise tulemusena 0,8 hek-
tari võrra.

Kuulutaja

Pojengide ballil 
õpetati lilli aretama

Riitta Juonala ja Sulev Savisaar „nimetu kaunitari” juures (tagumine kõrgekasvuline väikeseõieline 
pojeng).

Fotod: Ülle Kask

Vartla jagas lahkelt huvilis-
tele seemneid, mida Soome 
pojengiseltsi esinaine Riitta 
Juonala ja tema sekretär Mer-
vi Heikkilä olid Jaapanist kaa-
sa toonud.

Sulev Savisaar 
jagas kogemusi
Eesti tuntuim pojengikasva-
taja Sulev Savisaar, kelle juur-
de kogunes kenake hulk aian-
dushuvilisi, oli lahkelt nõus 
jagama oma kogemusi.

Tema võtab paljundusma-
terjali loodusest. „Juurte kau-
du toimub see jagamise teel 
ja selleks on õige aeg sügisel. 
Mida hiljem seda teha, seda 
ilusamad varred tulevad. Kui 
tegin novembris, olid noored 
taimed tugevad. Seemneid 
tuleb võtta külvamiseks siis, 
kui koda avaneb ja seemned 
on pruunid või mustad, mitte 
punased.”

Keegi kuulajatest oli pan-
nud kevadel pojengidele oht-
ralt hobusesõnnikut ja kurtis, 
et tema kaunitaril õied ühe 
suurema vihmahooga mur-
dusid.

Savisaar sõnas, et üle väeta-
da ei tasu, seepärast ongi õied 
rasked ja murduvad tuule 
ning vihma käes. Soome po-
jengiseltsi esinaine Riitta Juo-
nola täiendas, et tema väetab 
oma taimi kondijahuga.

Küsimuse peale, mida Savi-
saar arvab pojengide kasvata-
misest nõndanimetatud kotis 
seemendamise kaudu, vastas 
mees, et nendel naistel käis 
see asi ikka väga kiiresti.

„Minul hakkavad seemikud 
õitsema alles kuuendal või 
kümnendal aastal. Kui see-
me valmis saab, külvan kohe 
peenrasse ja seal elavad nad 
oma elu edasi. Kõik lähevad 
ilusasti kasvama ja hiljem õit-

sema.”
„Huvitav sort peab olema, 

millest külvata,” jätkas Savi-
saar, „sest kui vanemad on ta-
valised, tulevad ka seemikud 
liiga tavalised. Neil peab ole-
ma mingi põnev varjund ka. 
Jaapani õiesordi tüübid, mille 
seemneid jagati, idanevad või 
kasvavad väga hästi seemnest 
nagu näiteks sort „Velma At-
kinson“.”

Sulev Savisaar, kes alustas 
enda sõnul aiandusega tege-
lemist 20aastaselt ja tänaseks 
on kokku saanud juba 48 aas-
tat, rääkis, et kunagi oli tal 
500 sorti pojenge.

„See nõudis kohutavat 
tööd. Kui vaatajaid on ka 
väga vähe, ei tasunud ära see 
vaev. Ma jagasin oma sordid 
ära botaanikaaedadele, kol-
lektsionääridele ja huvilistele, 
nüüd on mõnikümmend al-
les. Niisuguseid seemikuid on 
ka veel, millest ma vaatan, kas 

midagi huvitavat tuleb.”

Imetleti 
nimetut kaunitari
Mädapea mõisa näitusesaalis 
olid lauad lookas erinevate 
värvivarjunditega ja õiekuju-
ga punastest, valgetest ja roo-
sadest pojengidest. Soomlan-
nad Riitta Juonala ja Mervi 
Heikkilä ning Sulev Savisaar 
peatusid ühe armsa, mitte 
väga suure õiega roosakasval-
ge lille juures, millel puudus 
nimesilt.

Nimetu kaunitari olid mit-
me teise lille kõrval näitusele 
toonud ema ja tütar, Vaike 
Pärn ja Mai-Liis Allas. Sa-
visaar märkis, et see pojeng, 
mille sorti tal ei ole õnnestu-
nud määrata, on väga vana. 
Soomlannad olid lillest vai-
mustuses ja Riitta Juonala 
küsis, kas tal oleks võimalik 
kuidagi pojengiistikut oma 
aeda saada.

82aastane vanaproua Vai-
ke oli lahkelt nõus, sest tal oli 
enda sõnul neid vanu lilli nii 
palju, et ükskord pidi ta neid 
lausa harvendama. Õnneks ei 
visanud ta neid minema, vaid 
pani osa taimi aiast kaugema-
le kivihunniku juurde kasva-
ma.

Lepiti kokku, et kui prouad 
Soomest augustis uuesti Ees-
tisse tulevad, lähevad nad 
Vaike Pärnale Jõgevamaale 
külla. Ka üliõnnelik siinkir-
jutaja sai kutse „väljakaeva-
mistele”, et aidata pojengikas-
vatajatel soomekeelset juttu 
eesti keelde ümber panna.

Pojengisorte imetledes kü-
sisin väikeselt seltskonnalt 
nende lemmikute kohta. Su-
lev Savisaarele meeldis kõi-
ge rohkem purpurpunane 
„Akron”, mille südamikus on 
justkui kollase-punasekirjud 
lindid. „Need on kõhutolmu-
kad,” selgitas mees.

„Akroni” kõrval ilules pea-
aegu sarnane „West Ekton”, 
ainult sügavpunane varjund 
oli veidi mahedam ja õied 
väiksemad. „Kas ilusamaks 
enam võib minna?” avaldas 
Savisaar siirast imetlust nen-
de kaunitaride üle.

Soomlannad olid otse loo-
mulikult vaimustuses nime-
tust roosast pojengist, aga 
Riitta Juonalale meeldis väga 
ka ühekordse punase õiega 
„Chocolate Soldier”, („Šoko-
laadist sõdur”). Mervi Heikki-
läle aga õrnroosa, sefiiritordi 
sarnane „Nežnõi” („Õrn”).

Vanaproua Vaike Pärn an-
dis oma hääle valgele ühe-
kordse õiega ja suure kollase 
südamikuga sordile „BU-TE”. 
Tema tütar Mai-Liis Allasele 
aga meeldis naise oma aiast 
näitusele toodud väga huvi-
tav sort „Green Halo”. Pojeng 
meenutaski rohekas-kollase-
kirjut lampi südamikus aset-
sevate väikeste roheliste mu-
nadega.

Mina andsin oma hääle pu-
nasele, Vene kirjaniku nime-
lisele pojengile „Arkadi Gai-
dar”, kellega seoses meenus 
lapsena loetud raamat „Timur 
ja tema meeskond”. Väga ilus 
oli ka varalahkunud lauljale 
pühendatud sort „Toivo Kur-
met”, fuksiavärvi ühekordsete 
õielehtedega ja kollase süda-
mikuga lill. Aga reeglid nägid 
ette, et hääletada sai ainult 
ühe lemmiku poolt.

Pojengide ballil pärjati esi-
mese printsessi tiitliga mui-
nasjutuline tulipunane lilleke 
„Akron”. Teise koha pälvis 
valge suureõieline suhkru-
vatti meenutav „Mother’s 
Choise” („Ema valik”). Kol-
mandaks jäi aprikoosivärvi 
imeilus „Coralie”.

Kauneima pojengi tiitliga pärjati sort „Akron”.
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ÕHKSOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

KESKKÜTTESÜSTEEMID

Küsi pakkumine info@calidum.ee

55614554; 5110229

MÜÜK, HOOLDUS,
PAIGALDUS

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

Avatud
E-R 9-18, L 9-14

Tel
5690 3120

Hind 30 €

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167 / info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

PRO PLEKITÖÖD
MÕÕDISTAMINE PLEKKSEPATÖÖD TRANSPORT PAIGALDUS

-30%
ALUTSINK LISAPLEKID

6.25€ 4.99€
(4.15€+km)

ALUTSINK TRAPETSPROFIIL

7.45€ 5.99€
(4.99€+km)

ALUTSINK KLASSIKPROFIIL

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Grilltooted al 3,50 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku sealiha.

Müügil ka Ühistu Eesti Lihatööstuse
ÜLE 90% LIHASISALDUSEGA

grill- ja saslõkivorstid.

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

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 02.07 ja 24.07
B-kat e-õpe 28.06 ja 19.07

Esmaabi koolitus 29.06 ja 13.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 7.07 kell 10.00

• algab 9.07 kell 18.00

• algab 18.07 kell 18.00

• algab 5.07 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)
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