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TÄNA MAAILMAS

AS LASILA BETOON

Kui eelnevatel aastatel on 
Grossi Toidukaubad Viru ral-
lit peetud juunikuus, siis se-
dapuhku lükkus võistlus 4. 
juulile. Tegu on selle aasta 
esimese Eesti meistri-
võistluste etapiga.

Liisi Kanna

Ralli peakorraldaja, MTÜ Viru Ralli 
esindajad Madis Halling ja Andres Ots 
rääkisid, et tänavu oligi plaanis ühepäe-
vane ralli, kuid algselt pidi see toimuma 
20. juunil. Kuna aga juunikuus koroona-
viiruse leviku tõttu suuri üritusi kor-
raldada ei tohtinud, lükkus Viru ralli 
juulisse.

Ots märkis, et tänavu pole saanud toi-
muda veel ühtegi autospordi kalendrisse 
märgitud võistlust. „Korralikku talve ei 
olnud ja kõik talveetapid jäid ära. Ning 
siis tuli eriolukord. Nüüd ongi Viru ralli 
esimeseks Eesti meistrivõistluste etapiks 
autorallis,“ sõnas Ots.

Osavõtjate nimekiri
Seepärast loodavad korraldajad ka täna-
vu võistlejate poolelt eelmistest aastas-
test aktiivsemat osavõttu. „Eeldatavalt on 
meestel võistlusnälg suur,“ sõnas Ots.

„Piirid on nüüd õnneks nii palju lah-
ti, et Soomest, Lätist ja Leedust on juba 
registreerunuid. Nii et lähiriikide ral-
lisõitjad on ka kohal – tegu on ikkagi 
rahvusvahelise võistlusega,“ lisas korral-
daja põnevust.

Kuigi osavõtjate nimekiri pole veel 
avalik, kõlasid siiski mõned nimed. 

„Kohal on WRC masinal Georg Gross 
ja Hyundai R5 autoga on lubanud tulla 
Roland Poom, ka Lääne-Virumaa poiss,“ 
kergitas Madis Halling veidi saladuse-
loori. Osavõtjate lõpliku nimekirja leiate 
aga järgmise nädala Kuulutaja vahelt.

Hoidke distantsi
„Kokku on meil seitse kiiruskatset, ralli 
lõpetab laupäeva õhtul kell seitse algav 
Rakvere linna katse,“ tutvustas Halling 
tänavust võistlust. Kõik teised katsed 
on korduskatsed ning seega näeb va-
litud asukohas igal juhul autosid kaks 
korda. Piletite eelmüüki tänavu ei toi-
mu – 15eurose rallipassi saab lunastada 
pealtvaatamiskohas. Lepnal asuvasse 
hooldusparki ehk servisesse sel korral 
pealtvaatajaid ei lubata.

Korraldajate sõnul on märksõnaks 
nagu varasematelgi aastatel „rallipäev 
Kehalas“. „Laseme sinna nii palju pealt-
vaatajaid, kui reeglite järgi lubatakse,“ 
nentis Ots ning palus publikul mitte 
koonduda massidena ühte kohta kok-
ku, sest jätkuvalt soovitatakse hoida 
hajutatust.

„Ei pea olema kolmekümnekesi ühes 
kohas ninapidi koos, seal on 70 hektarit 
maad,“ märkis ta, paludes seejuures kind-
lasti järgida turvatöötajate korraldusi.

„See on vajalik inimeste heaolu pä-
rast. Jälgige kindlasti distantsi hoidmist,“ 
toonitas ka Halling, lisades, et korraldus-
meeskonna poolt tehakse samuti kõik 
endast olenev, et rahvast võimalikult 
palju hajutada.

Rallipäev Kehalas
Muidugi on metsakatsetel teisigi pealt-
vaatamiskohti, kuid korraldajad soovi-

tavad just Kehala autospordikompleksi. 
„Seal on hea ligipääsetavus ja mugav par-
kida. Nähtavus on samuti hea,“ soovitas 
Andres Ots.

Korraldajad kutsuvad rahvast Keha-
lasse orienteeruvalt kella 12-ks. Esime-
ne ralliauto läbib selle küll alles kell 13, 
kuid siis jääb piisavalt aega sobiva koha 
leidmiseks ja enda sisse seadmiseks. 
Kohapeal pakutakse toitlustust ning 
müügil on WRC fännitooted. Võistlus-
tulemusi vahendab ralliraadio, milleks 
on seekord Tre raadio (Lääne-Virumaal 
sagedusel 97,0).

Olenemata sellest, kus keegi on otsus-
tanud võistlus jälgida, jõuavad kõik soo-
vijad linnakatse ajaks Rakverre. „Linna-
katsel on teada-tuntud kohas, kust hästi 
näeb – näiteks linnuse kaldapealsed ja 
gümnaasiumi ring,“ soovitas Ots finaali 
vaatamiseks.

E smaspäeval tegid õhuväe neli kop-
terit Robinson R44 ühise format-
sioonilennu ümber Eesti. Kopte-

rid alustasid lendu Ämari lennubaasist, 
Rakvere lähistel ühines nendega kaks AS 
OG Elektrale kuuluvat lennumasinat – 
Robinson ja Eurocopter.

„Õhuväes on lennumasinatel olnud 
iga-aastaselt tavaks osaleda võidupüha 
paraadil. Paraad jäi paraku see aasta ära, 
kuid see ei takistanud õhuväe kopteritel 
teostada üle-eestilist ringlendu, millega 
meile olulist tähtpäeva tähistada ja eesti-
maalastele oma kohalolekut näidata,“ 
selgitas kuni möödunud aasta 31. maini 
õhuväes töötanud ning seejärel piloodi-
na OG Elektrasse tööle asunud Kaarel 
Lapimaa.

„Õhuväes kõnealust formatsioon-
lendu planeerinud endised kolleegid võt-
sid meiega ühendust ning pakkusid välja, 
et võiks Rakvere kohal nendega liituda, 
millega ka koheselt nõus olime,“ selgi-
tas Lapimaa, lisades, et teine piloot, kes 
vahel ettevõtte heaks lendab, ongi põhi-
kohaga tööl õhuväes.

„Tuleb ära mainida, et selleaastane 
formatsioonlend oli ka märgilise tähen-
dusega, sest Eesti kaitsevägi on teatanud, 
et käesoleva aastaga lõppeb kopteri-
lennundus Eesti õhuväes. 2002. aastal 
USA-lt kingiks saadud kopterite eluiga 
hakkab otsa saama ning plaanide koha-
selt heidetakse selle aasta lõpus kopterid 
kõrvale ja jätkatakse ainult lennukitega. 
Ühel neljast kopterist on juba täna jää-

nud ressurssi veel üksikud lennutunnid, 
enne kui ta jäädavalt seisma pannakse,“ 
tõi Lapimaa välja teisegi lennu korralda-
mise põhjuse.

„Meie ettevõte seisab professionaal-
sel tasemel teostatud kopterilennunduse 
eest Eestis ning seetõttu vaatame kõrvalt 
suure kurbusega, kuidas riiklikul tasandil 
tehakse selles vallas vähikäiku. Sel aastal 
toimunud formatsioonlendu võib pidada 
õhuväe kopterilennunduse luigelauluks 
ning meie osalemine selles lennus oli 
õhuväelastele austusavaldus ja tänu aas-
tate jooksul tehtud eeskujuliku töö eest,“ 
lisas piloot lõpetuseks.

Liisi Kanna

Täna 75 aastat tagasi, 26. 
juunil 1945. aastal anti Nõu-
kogude Liidus välja seadlus, 
millega kuulutati kõrgei-
maks sõjaväeliseks au-
astmeks generalissimus. 
Järgmisel päeval nimetati 
generalissimuseks Jossif 
Stalin, kellest sai esimene 
ja ainus selle tiitli omanik 
NSV Liidus. Bolševike-eelsel 
Venemaal oli 
generalissimusi rohkem.

Allan Espenberg

„Generalissimus“ tähendab ladina keelest 
tõlgituna „kõige tähtsamat“ ja seda kasu-
tati kõige kõrgema sõjaväejuhi tähista-
miseks. See tiitel oli alates 16. sajandist 
kuni 21. sajandi alguseni kasutusel mit-
mes riigis. Viimaseks generalissimuseks 
oli Põhja-Korea liider Kim Jong-il, kel-
lele omistati see tiitel postuumselt 2011. 
aastal. Praegusel hetkel pole maailmas 
ühtki generalissimust.

Tsaari-Venemaa 
generalissimused
Tegelikult pole ajaloos olnud kuigi palju 
isikuid, keda on austatud generalissimu-
se tiitliga. Kõige rohkem oli generalissi-
musi Prantsusmaal, kus nelja sajandi väl-
tel kandis tiitlit paarikümne isiku ringis. 
Aga Venemaal oli selliseid mehi tundu-
valt vähem.

Venemaa esimesteks generalissimus-
teks olid Ivan Buturlin ja Fjodor Ro-
modanovski – noore Peeter I sõbrad. 
Tegelikult olid need mehed libagenera-
lissimused, sest 22-aastane tsaar nimetas 
nad 1694. aastal „mänguarmee genera-
lissimusteks“ ja mingit ametlikku jõudu 
nendel tiitlitel ei olnud.

Esimeseks õigeks generalissimuseks 
Venemaal oli paljude ajaloolaste arvates 
vojevood Aleksei Šein, kellele Peeter I 
andis selle tiitli 28. juunil 1696. aastal 
eduka sõjategevuse eest Aasovi sõja-
retkel. Mõned ajaloolased aga väidavad, 
et esimeseks venelasest generalissimu-
seks oli bojaar Mihhail Tšerkasski, kes 
ehitas oma raha eest sõjalaeva ning omas 
suurt autoriteeti nii tsaari kui rahva sil-
mis. Paljude teenete eest olevat Peeter 

nimetanud Tšerkasski generalissimuseks 
14. detsembril 1695. aastal ehk pool aas-
tat enne Šeini.

Edaspidi sai Venemaa endale veel 
kolm generalissimust, kuid nad jõud-
sid ametis olla lühikest aega. Ametlikult 
kehtestati generalissimuse aunimetus 
tsaaririigis 1716. aastal ja esimesena 
omistati tiitel 12. mail 1727. aastal vürst 
Aleksandr Menšikovile, kuid juba neli 
kuud hiljem jäi ta sellest ilma.

11. novembril 1740. aastal nimeta-
ti generalissimuseks Braunschweig-
Wolfenbütteli hertsog Anton Ul-
rich, kuid aasta hiljem võeti temalt-
ki see nimetus ära, kuna ta oli seotud 
paleepöördega.

28. oktoobril 1799. aastal sai järgmi-
seks generalissimuseks vürst ja kuulus 
väepealik Aleksandr Suvorov, kellele jäi 
see aunimetus alles kuni surmani, kuid 
häda oli selles, et tiitel omistati talle 
vaid pool aastat enne surma. Võrreldes 
teiste meestega oli Suvorov ainus gene-
ralissimus, kes sai tiitli edukate sõjaliste 
võitude eest.

Nõukogude Liidu 
ainus generalissimus
Nõukogude Liidus oli generalissimusi 
ainult üks ja loomulikult oli selle oma-
nikuks riigi sõjaaegne juht Jossif Stalin. 
Esimene dokumenteeritud ettepanek 
selle kõrge tiitli omistamiseks Stalinile 
pärineb 3. veebruarist 1943, kui tehase 
Ressor töölised saatsid NSV Liidu fakti-
lisele riigipeale Mihhail Kalininile kirja, 
milles paluti seoses Punaarmee loomise 
25. aastapäevaga autasustada Stalinit Su-
vorovi-nimelise ordeniga ja generalissi-
muse autiitliga.

Kirjas rõhutati, et Stalin väärib neid 
autasusid igati, sest tal on väljapaistvad 
poliitilised ja sõjalised teened riigi vabas-
tamisel okupantidest. Tol ajal generalis-
simuse auastet Punaarmees ei eksisteeri-
nud ja selle kehtestamist töörahva soovil 
peeti enneaegseks, kuna sõda polnud 
veel lõppenud.

Aga peaaegu kohe pärast sõja lõppu, 
Moskva võiduparaadi toimumispäeval, 
24. juunil 1945. aastal kirjutasid nõu-
kogude kõrgemad sõjaväejuhid kommu-
nistliku partei poliitbüroole märgukirja, 
milles soovitati kehtestada generalissi-
muse auaste ja omistada see sõja võitmise 
eest Stalinile. Lisaks nõuti selles kirjas 
Stalinile ka Võidu ordeni ja Nõukogude 
Liidu kangelase aunimetuse andmist.

Kõigest kahe päeva pärast ehk täna 75 

aastat tagasi, 26. juunil 1945 kehtestatigi 
Nõukogude Liidu generalissimuse au-
aste ja järgmisel päeval omistati see Sta-
linile, kes sai boonusena veel ka Võidu 
ordeni omanikuks ja Nõukogude Liidu 
kangelaseks.

Stalin ei hoolinud 
aunimetustest
Seejärel alustati generalissimuse mundri 
väljatöötamist, millega tegeles Puna-
armee tagalateenistus ülima saladuskatte 
all, sest alles 1996. aastal tutvustati laie-
male avalikkusele mundrinäidist, aga esi-
algsed eskiisid ja tööjoonised avalikustati 
veel viis aastat hiljem. Vormiriietuse ja 
sümboolika loomisel lähtuti peaasjalikult 
juba olemasolevast marssalimundrist, 
kuid selle juures kasutati ära ka minevi-
ku legendaarsete väejuhtide mundritel 
olnud detaile, nagu näiteks peleriiniga 
sinelit, tikitud varrukaid, püstist kraed, 
õlakuid jne.

Fakt on see, et isegi paraadfotodel ja 
propagandaplakatitel ei kujutatud Stali-
nit generalissimuse mundris. Ega Stalini-
le eriti ei meeldinudki kanda ordeneid ja 
medaleid ning enamasti oli tal rinnas ai-
nult sotsialistliku töö kangelase aumärk, 
mille ta oli saanud 1939. aastal. Vaid isik-
likel fotodel ja mõningatel pärast tema 
surma tehtud maalidel on Stalinit kujuta-
tud kõigi autasudega.

Kõige selle tõttu ei räägitud genera-
lissimuse auastme olemasolust Stalinil ei 
tema eluajal ega ka pärast mehe surma. 
Ajaloolased pole jõudnud üksmeele-
le selles, kas selle tiitli omistamise taga 
Stalinile oli siiras tänu, alandlik püüe 
meele järgi olla või midagi muud, aga 
igatahes sellel asjal edu ei olnud. Erine-
valt paljudest välismaa riigipeadest ja ka 
näiteks NSV Liidu hilisematest liidritest 
ei hoolinud Stalin väidetavalt toredatest 
auavaldustest ja kõlavatest tiitlitest. Ta 
olevat isegi kahetsenud, et oli nõustu-
nud generalissimuse tiitlit vastu võtma, 
mistõttu kandis enamasti marssalimund-
rit ja generalissimuse univormi selga ei 
pannud.

Pärast Stalini surma ei omistatud ge-
neralissimuse auastet NSV Liidus enam 
kellelegi. Aeg-ajalt soovitasid sõjaväela-
sed anda see tiitel Nikita Hruštšovile või 
Leonid Brežnevile, kuid ametlikku käiku 
nendele ettepanekutele ei antud. Aga 
1993. aastal tühistati Venemaal genera-
lissimuse auaste koos teiste nõukaaegsete 
sõjaväeliste auastmetega sootuks ja seni-
ni pole seda taastatud.

Viru ralli toimub tänavu juuli alguses

3. juuli Kuulutaja 
vahelt leiate Viru ralli 
erilehe, kus on välja 
toodud nii võistlejate 

nimekiri kui 
kiiruskatsete kaardid 

koos soovitustega 
pealtvaatajatele.

1945: bolševikud kehtestasid 
generalissimuse auastme

Esmaspäeval toimus 
üle Eesti kopterite 

formatsioonlend

Helikopterid lendamas üle AS OG Elektra kompleksi Lepnal. Foto: Liisi Kanna
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MITSUBISHI. NAGU PÕHJAMAALE LOODUD.

SÄRTSAKAS ECLIPSE CROSS.
Erihind al 21 900 €
Hinnavõit 2400 €-6900 €
Kuumakse al 222 € 

SINU TÄIESTI UUS L200.
Erihind al 24 900 €

Hinnavõit 2400-6500 €
Kuumakse al 219 € *

Liisingu igakuine kuumakse on 221,79 eurot 60 kuulise lepingu korral ja krediidi kulukuse esialgne määr 2.82% aastas järgmistel kasutusrendi tüüpi liisingfinantseerimise näidistingimustel: sõiduk hinnaga 21 900 eurot koos käibemaksuga; 
sissemakse 2190 eurot (10% sõiduki hinnast); jääkväärtus 37% sõiduki hinnast; kasutusse võetav krediidisumma koos käibemaksuga 19 710 eurot; intressimäär 2.85% aastas krediidijäägilt (intressimäär koosneb kuue kuu euriborist ja 
marginaalist 2.85%; 28. mai 2020 seisuga oli kuue kuu euribor –0,1920  (euribori negatiivne väärtus arvestatakse intressi arvutamisel võrdseks nulliga); lepingus fikseeritud euribor võib muutuda iga kuue kuu järel, marginaal on fikseeritud 
lepingu lõpuni); tagastamine viie aasta jooksul 60 igakuise annuiteetmaksena, jääkväärtus tasutakse liisinguperioodi lõpus; lepingu sõlmimise tasu 225 eurot. Kliendi makstav tagasimaksete summa on 13 307,40 eurot ja krediidi kogukulu 23 
854,03 eurot. Finantsteenuse pakkuja on AS SEB Liising, tegemist on tüüpnäitega ja tegelikud pakutavad tingimused võivad erineda. Enne lepingu sõlmimist tutvuge tingimustega www.seb.ee/liising ja vajadusel konsulteerige pangatöötaja 
või meie müügikonsultandiga. Teil on õigus alati küsida infot liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne liisingulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Meie müügikonsultandid aitavad teid igas küsimuses. Kampaania kehtib 
kuni 31.07.2020. * Ärikliendi pakkumine.

Mitsubishi Motorsi ametlikud esindused: TALLINN, Peterburi tee 50a, tel 605 6950 • TARTU, Ringtee 61, tel 730 0720 • VILJANDI, 
Pargi 3b, tel 435 4911 • PÄRNU, Riia mnt 231a, tel 445 1990 • KURESSAARE, Tallinna 82b, tel 453 1423 • RAKVERE, Haljala tee 1, 
tel 660 0152 • JÕHVI, Jaama 42a, tel 611 9733 • Mitsubishi Motorsi peaesindus Eestis: Veho Baltics OÜ  www.mitsubishi.ee

Eclipse CO2-emissioon 151-159 g/km ja keskmine kütusekulu 5,7-8,2 l/100 km.
L200 CO2-emissioon 200-206 g/km ja keskmine kütusekulu 7,6-7,9 l/100 km.

Möödunud reedel avas 
Maardu linnas taas kauplu-
se Grossi Toidukaupade jae-
kett, mille naasmist kohali-
ke hulgas väga oodati.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluv jaekett Grossi 
Toidukaubad oli Maardu linnas esinda-
tud ka aastaid tagasi, kuid viimased kuus 
aastat olude sunnil ettevõttel seal kaup-
lust polnud.

„Võis näha, et rahva ootus oli suur ja 
meid võeti väga sõbralikult vastu. Ole-
me Maardus juba tuttav kett, kauplesime 
seal ka varem, ligemale kümme aastat,” 
rääkis OG Elektra omanik Oleg Gross.

„Mitte et äri ei oleks seal hästi läinud. 
Meil oli oma ostjaskond ja tugev posit-
sioon turul. Kuid kinnisvara arendaja 
läks pankrotti ja uus omanik sai meiega 
ühepoolselt lepingu lõpetada vanas ko-
has,” selgitas Gross. „Otsisime pärast seda 
pidevalt väljundit sealsele turule naasmi-
seks, hoidsime ka kinnisvaraportaalidel 
pilku peal, kuid lihtsalt ei leidnud sobivat 
lahendust. Aga lõpuks avanes võimalus,” 
rääkis ettevõtja.

Uus kauplus avati endises Rimi keti 
kaupluse hoones. „Renoveerisime selle 
korralikult, uuendasime inventari,” sõ-
nas Gross, lisades, et tegu on kolme kas-
saga kauplusega.

Koostöö linnavalitsusega sujus tema 
sõnul igati ladusalt. „Aastatetagusest ko-
gemusest jäi Maardu meelde kui väga 
ettevõtjasõbralik linn. Ka nüüd saime 
kaupluse avada igasuguste probleemide-
ta. Avaldan siinkohal tänu linnapea Vla-
dimir Arhipovile meeldiva koostöö eest,” 
sõnas jaeketi omanik.

Maardu linnapea Vladimir Arhipov 
võttis osa ka avamisest, kus üheskoos 
Oleg Grossiga uue kaupluse lint pidu-
likult läbi lõigati. Linnajuht tänas oma 

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
23. juunil sai politsei teate, et Rakvere Laada tänava korteris tungis 28-aastane 
mees kallale oma endisele elukaaslasele. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

21. juunil sai politsei väljakutse Sõmeru aleviku elamusse, kus 51-aastane mees 
tekitas 46-aastasele ja 58-aastasele naisele füüsilist valu. Mees on kahtlustatavana 
kinni peetud.

20. juunil teatati politseile, et Näpi alevikus tekitas 47-aastane mees 32-aastasele 
naisele füüsilist valu. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

19. juunil sai politsei teate, et Tapa linnas lõi 34-aastane mees oma abikaasat. 
Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

VARGUSED
23. juunil teatati politseile, et Rakveres varastati Turu platsilt sõiduauto. Tekitatud 
kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluse käigus.

22. juunil pidas politsei kinni 44-aastase mehe, kes on süstemaatiliselt varasta-
nud Rakveres Tallinna tänaval asuvast poest kaupa.

KEELATUD LÕKKED
Lääne-Virumaal oli pühade ajal vaid üks päästesündmus. 23. juunil kell 23.34 tea-
tati, et Väike-Maarja vallas Pandivere külas põletati lõkkes keelatuid jäätmeid. 
Päästjad kustutasid lõkke ja tegid selgitustööd.

21. juunil kell 12.25 teatati Häirekeskusele, et Lääne-Viru maakonnas Rakvere 
vallas Päide külas tehakse tugevast tuulest hoolimata lõket. Päästjad kustusid lõkke 
ja tegid selgitustööd.

PÕLENG
20. juunil kell 5.31 said päästjad väljakutse Väike-Maarja valda Rakke alevikku, kus 
põles alajaam. Kohale olid kutsutud ka elektrikud. Tulekahju likvideeriti kell 6.55.

Viru malev tänas COVID-19 
võitluses osalenud vabatahtlikke
19. juunil toimus Viru maleva sisehoovil COVID-19 vastu võidelnud vabatahtlike 
tänuüritus. Kolonelleitnant Jaanus Ainsalu andis üle meened ja tänukirjad.

Kokku osales eriolukorra ajal ametiabi osutamisel 108 vabatahtlikku kaitseliit-
last ja naiskodukaitsjat Viru malevast. Malevlased aitasid politsei- ja piirivalve-
ametit idapiiril, Rakvere haigla erakorralise meditsiini osakonda, terviseametit 
testimispunktides, toidupanka toiduabi jagamisel.

Kuulutaja

Elron taastab Tartu 
suunal tavapärase rongiliikluse
Raudtee remonttööd Tartu suunal lõpetatakse ning alates 28. juunist taastub sel 
suunal tavapärane sõidusagedus. Muudatusi on ka teiste suundade sõiduplaanides.

„Eesti Raudtee on Tabivere-Kärkna lõigu remonttöödega lõpusirgele jõudmas, 
mis tähendab, et selle nädala lõpust, alates 28. juunist saame pakkuda Tartu suu-
na reisijatele mugavamat sõiduvõimalust – asendusbusse enam kasutama ei pea ja 
kõikidel päevadel on võimalik taas kogu reisi ulatuses sõita rongidega. Mõnevõrra 
lisandub küll kiiruspiirangute tõttu sõiduaega, kuid oluline on, et saame tihendada 
sõidugraafikut, taastades kõik koroonakriisi eelsed väljumised Tartu suunal. Selle-
ga seoses saame lisada ronge ka Valga ja Koidula liinidele,“ tõi esile Elroni müügi- 
ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Kuna Balti jaama sisse ja sealt väljasõit toimub nii edelasuuna kui kogu ida-
suuna rongidel üht teed pidi, siis tuleb paratamatult Tartu suunale väljumiste li-
samisega muudatusi ka teistel liinidel. Väikseid muudatusi on nii edelasuunal kui 
ka Tallinna-Aegviidu liinil, samuti muutub ühe Tallinna-Narva ekspressrongi 
väljumisaeg. Lisaks tiheneb liiklus Tallinna ja Pääsküla vahel,“ lisas ta.

Sõiduplaanid on leitavad Elroni veebilehelt www.elron.ee ja ooteplatvormidelt, 
tasuta rongiinfot jagab ka ööpäevaringne infotelefon 616 0245.

Kuulutaja

Noortepeo omaloomingu 
korjetalgud õnnestusid
XIII noorte laulu- ja tantsupeo kunstilised toimkonnad korraldasid sel kevadel aja-
loo esimesed laulu- ja tantsupeo omaloomingu korjetalgud, et anda kõigile võima-
lus osaleda tulevase noortepeo repertuaari kujundamisel. Talgutele laekus kokku 
541 teost 228 autorilt.

Talgute korraldajad koos tunnustatud loojatega töötasid saabunud loomingu 
põhjalikult läbi ning avaldavad kõigile autoritele siirast tänu ja tunnustust. Laulu-
peo kunstiline toimkond kaalub laekunud tööde hulgast kolme või nelja teose ka-
vasse lisamist ning samuti tantsupeo kunstiline toimkond leidis neli muusikapala, 
millele hakatakse XIII noorte tantsupeo tantse looma.

Toimkondade kinnitusel on esmakordselt toimunud talgute suurim väärtus en-
neolematult laiapõhjaline kaastöö ja inspiratsioon, mis jääb kindlasti XIII noorte-
peo kava ilmestama.

XIII noorte laulupeo peadirigent Pärt Uusbergi sõnul on hea meel tõdeda, et 
omaloomingu korjetalgud tekitasid tugevat resonantsi ning talgutele saadeti nii 
palju kaastöid. „Mõneti isegi ajalooline asjaolu, et just selle talgu formaadi kaudu 
on seekord laulupeo kavasse jõudmas suisa kolm-neli teost,“ ütles Uusberg.

Kuulutaja

Maardu sai taas Grossi 
Toidukaupade kaupluse

Maardu uus kauplus asub aadressil Keemikute 41. 
Fotod: Üllar Lehesoo

Hoone renoveeriti ning uuendati inventari.

avasõnades OG Elektrat ning nentis kor-
duvalt, et rahvas tõesti väga ootas Grossi 
Toidukaupade kaupluse uuesti avamist.

Linnapea kõne võeti kohalviibinute 
poolt väga soojalt vastu ning üldine mil-
jöö andis tunnistust inimeste heameelest. 
Ka rahva hulgas kõlanud kommentaa-
rid kinnitasid, et Grossi Toidukaupade 
kauplust oodati tagasi.

„Mulle meeldib, et saab ikka letist lah-
tist liha osta, näen täpselt ära, mis nägu 
tükk on. Ja siin on tõesti hea valik. Olin 

püsikliendiks juba aastaid tagasi ning 
väga lootsin, et Grossi pood jälle meie 
linnas uksed avaks,” rääkis kohalik elanik 
Maria.

Oleg Gross tõi samuti esile, et just 
omatoodangu ja liha vastu on Maardus 
väga suur nõudlus. „Varasematel aas-
tatel oli seal omatoodangu osakaal üks 
suuremaid meie ketis. Kuna Maardus on 
valdavalt vene rahvusest ostjad, siis on 
poolfabrikaatide, toor- ja hakkliha ostu 
osakaal väga kõrge,” sedastas ettevõtja.

Grossi sõnul on Maardus võrreldes 
teiste uute kauplustega esimene nädal 
olnud väga stabiilne. „Kauplus jäi kohe 
korralikult ja väga ühtlaselt käima. On 
näha, et meid võetakse kui teadaolevat 
ketti,” sõnas ettevõtte omanik.

„Suurendame sealset konkurentsi ja 
Maardu elanikud kindlasti võidavad sel-
lest – saavad oma ostukorvi lõpptulemu-
sena odavamalt,” lisas Gross lõpetuseks.

AS OG Elektra omanik Oleg Gross (paremal) ja Maardu linnapea Vladimir Arhipov linti läbi lõikamas.

Rahvast oli avapäeval küll üsna palju uudistama tulnud, kuid kuna viiruse oht pole veel 
möödas, jälgisid kaupluse töötajad jätkuvalt, et ei tekkiks liigset tunglemist ning inimesed 
oleks piisavalt hajutatud.

Foto: Seidi Lamus-Tšistotin
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VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

 

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõstuk. 
Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 2,4 m lai 
ja 2 m kõrge. Tel 5810 5969

• Veoteenus, kolimine ja kolu vedu prügimäe-
le. Tel 506 1547

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45x9,0 
m), kraana. Tel 5682 7009

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel kaasas kaks 
tublit abilist. Hinnad kokkuleppel! Tel 5604 0360

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

KINNISVARA
• Müüa korter Vohnjas Ringtee 7-8, 1toaline ja 
köök. Tel 5565 2908

• Müüa Tapa linnas 1toaline keskküttega korter, 
II korrusel. Hind 18 000 €. Tel 511 0478

• Müüa 2toaline mugavustega korter Kundas, 
korter nõukaaegne, elamiskõlblik. Tel 512 7119

• Müüa 2toaline korter otse omanikult Tapa, 
Ülesõidu 5a. Hind 18 000 €. Lisainfot telefonil 
5648 7826

• Müüa korralik puuküttega 2toaline korter 
Huljal. WC ja vannituba eraldi. Aknad vaheta-
tud, I korrus. Korter (40,2 m2) . Hind 16 500 €.  
Tel 5592 7553

• Müüa korter Kundas, Kalda 18,( 50 m2), asub II 
korrusel. Korter on 2toaline. Korter vajab remon-
ti. Asukoht väga hea - Grossi pood vastas, kool 
200 m, meri 2 km. Korteris keskküte, aga olemas 
ka töökorras puupliit ja ahi. Uued aknad. Hind 
6000 €. Kontakt Roman, tel 5330 0293

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter Uudekülas 
(Tamsalust 1,5 km kaugusel) looduskaunis ko-
has, vanas mõisa pargis. Korteri juurde kuulub 
kelder, kuur ja aiamaa. Hind 3000 €. Info telefonil 
5347 1765

• Müüa 2toaline (38 m2) ahjuküttega korter 
Tamsalus Paide mnt 7. Korter asub I korrusel, 
korteri juurde kuulub suur aiamaa, kelder ning 
garaaž. Hind 5000 €, huvi korral võtta ühendust 
telefonil 5390 9855

• Müüa 2toaline keskküttega (52,4 m2) korter 
Lääne-Virumaal Rakkes Oru tn. Korteris on 2 
eraldi tuba, esik, köök, sahver, panipaik, eraldi 
WC ja vannituba. Lisaks avar rõdu ja keldrib-
oks. Korter asub III korrusel, on keskmises 
seisukorras ning osaliselt möbleeritud. Hind 
kokkuleppel. Tel 552 0370

• Müüa Kadrinas 2toaline korter keskküttega, 
toad eraldi, köök ja esik avarad. Tel 5680 1956

• Müüa looduskaunis Jõgeva alevikus väike 
(55,5 m2) 3toaline korter. Korter asub 2018. a. 
renoveeritud maja II korrusel. 100 m kaugusel 
kauplus, lasteaed, Pedja jõgi. Hind kokkuleppel. 
Kontakt tel 551 6555

• Müüa 4toaline remonti vajav korter Viru-Jaa-
gupis. Hind kokkuleppel. Tel 5342 0092

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

• Müüa maja Rakvere linnas, II korrust, keskküte. 
Tel 5680 1956

• Müüa Kunda lähedal pooleli oleva remondiga 
rehielamu. Helistada saab telefonidele 5667 
3023 või 5851 5145

• Müüa renoveerimist vajav maja looduslikult 
kaunis Tammiku külas. Maja müük otse omani-
kult. Tel 5648 6896

OST

• Ostan 1toalise kõigi mugavustega korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 508 1311

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

• Pere soovib osta Rakverre või sellest kuni 15 km 
kaugusele notari poolt kinnitatult järelmaksuga 
maja. Otsime päris oma kodu. Sissemaksu raha 
on olemas, oleme võimelised maksma 8000 
€ sisse. Oleme perekond imearmsa lapsega. 
Oleme korralik ja tore perekond. KIIRE ASJAGA. 
Loodame leida päris oma kodu. Tel 5824 2202

• Pere soovib osta Rakverre või sellest kuni 15 
km kaugusele notari poolt kinnitatult järelmak-
suga korteri/maja vms. Sissemaksuks 10 000 €. 
Võib vajada ka remonti. Tel 5556 3634. ASJAGA 
ON KIIRE!

• Ostan garaaži Mulla tn. Tel 5648 6638

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• 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

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

Pikk 49 (Tuletõrjemaja)
• elektritööd
• diagnostika
• õli müük ja vahetus
• rehvide müük ja vahetus
• keevitustööd ja remont
• summutite remont ja vahetus
• keretööd ja värvimine
• esiklaasi müük ja paigaldus

Info tel 51920899

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

ANNAN ÜÜRILE
• 1-20 töömeest saavad öömaja Rakvere kesklin-
nas. Korralik elamine. Tel 516 4685

• Anda üürile 1toaline kõigi mugavustega möb-
leeritud korter Sõmerul renoveeritud majas, 180 
€+ kommunaalmaksud. Tel 523 4376

• Rakvere kesklinnas anda üürile möbleeritud 
1toaline korter. Tel 5346 9751

• Üürile anda Rakveres 1toaline korter. Tel 
5886 3055

• Anda Tapal üürile 1toaline pliidiküttega 
korter (vannituba puudub). Üür 100 € + kom-
munaalkulud. Info tel 511 0478

• Üürile anda 2toaline ahiküttega korter Rakve-
res, Pikk 37, II korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline mugavustega möbleeri-
tud korter Rakvere kesklinnas. Üüri hind 230 €+ 
kommunaal teenused. Info 527 0058

• Üürile anda 2toaline korter Vinnis. Tel 503 
9175

• Anda üürile otse omanikult 2toaline ahjuküt-
tega korter Kadilas. Tel 513 7633

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega möbleeritud 
korter Laekveres. Üüri hind 100 € + elekter ja 
vesi. Info 527 0058

• Anda üürile 3toaline korter ahjuküttega 
Lepnal. Tel 5677 6315

ÄRIPINNAD

• Üürile anda möbleeritud büroopind 
Rakveres Laada 4-47, 2 tuba. Hind 120 €.  
Kogupind 36 m2, kivimaja, internet, trepi-
koda lukus, hind sisaldab: vett. Soovi korral 
saab ka 1-3 tuba. Info 502 1751

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4 Quattro, 2002. a, 2,5, diisel, 
läbisõit 340  000 km. Nahk sisu, universaal, 
manuaal. Sobib ka varuosadeks. Vajab remonti. 
Küsi lisa! Hind 1100 €. Tel 5595 1893

• Müüa Mercedes-Benz E 200, 2.1, 90kW, 
2005. a, diisel, tagavedu, automaat. Auto 
korraliselt hooldatud ja tehniliselt heas 
korras. 2019. a vahetatud: vedrud ja amor-
did, pidurikettad koos klotsidega, roo-
liotsad (sisemised, välimised), tagumised 
rattalaagrid, generaatori sidur. Auto asub 
Pärnus. Hind 3200 €. Helista ja tule vaatama, 
tel 518 3539

• Müüa linnamaastur Mitsubishi Outlan-
der diisel 2008. a, toodud Belgiast. Eestis üks 
omanik viis aastat, rihmad just vahetatud. 
Hind 5500 €. Tel 5331 5672

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) varuosi. 
Info tel 5822 2300

• Müüa Volkswagen Vento 1996. a, diisel, 
47 kW. Auto on väga ökonoomne. Mõned 
kuluosad vajavad vahetust. Hind 600 €. 
Tule vaata oma silmaga üle! Küsi lisa!  Tel 
5326 7156

• Müüa sõidukorras mopeed, mootor 72 m2, 
mootor vähe sõitnud. Tel 5666 2255

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/kaubikuid! Vajadusel puksiir! Paku 
julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Heas korras, seisnud, remontivajavad jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod. Romud kustutan arvelt. 
Tel 5357 7108

• Ostan kõikide Javade osi ja UAZ amordid 
ja M-401 välimised ukselingid. Tel 5558 5956

• Ostan diisel mootoriga sõiduauto või kaubiku 
kuni 1500 €, võib vajada remonti. Tel 5365 4085, 
skampus@online.ee

• Ostan VAZi, Moskvichi, Volga uusi plekke, 
stangesid, tulesid jne, uusi veneaegseid rehve. 
Tel 515 7395

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid igas sei-
sukorras. Ostan teie vana auto kas või juba 
täna! Võib remonti vajada! Tel 5309 2650

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Sõiduautode remont, diagnostika, summuti 
remont/keevitus, 20 €/h. Haljala vald, Aasu 
küla. Tel 5620 2164  

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pinnase 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Puksiirteenus ja kaevetööd. Puksiiril 
kandevõime 3.5 t (0.80 €/km). Roomikeks-
kavaatoril kasutusel 2 kulpi, 50 cm lai ja 100 
cm lai (hüdrauliline). Koos juhiga 25 €/h + 
km. Ilma juhita 110 €/päev (ekskavaatori 
toome ise kohale). Tel 5666 3207

Kaeve- ja lammutustööd 
miniekskavaatoriga JCB.

Kaevekopp, 
planeerimiskopp 

ja hüdrovasar.

Töötund 25 € 
koos juhiga. 

Tel: 518 9818
mario@fi nrak.ee
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* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 5137633

FEKAALIVEDU

KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

A&O meeskond 
teostab 

järgnevaid töid:
 üldehitus, ehitustööd, 
ehitusremonttööd
 terrasside ehitus
 piirdeaedade ehitus, 
piirdeaiad
 kuuride ehitus, kõrval-
hoonete ehitus
 eramaja ehitus
 prügimajade ehitus, 
prügimajad
 tänavakivi paigaldus, 
kõnniteed
 katuste ehitus, katusetööd
 vundamentide ja soklite 
soojustamine, soojustustööd
 lammutustööd 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anler@aoholding.ee
või helista meile
 +372 5566 6811 

A&O meeskond
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  
 küttetorustiku paigaldus, 
küttesüsteemid
 tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd
 lekete likvideerimine 24 h
 ummistuste likvideerimine 
24 h
 nõudepesumasina paigaldus
 boilerite paigaldus/hooldus
 radiaatorite paigaldus/
hooldus
 keevitustööd, keevitamine
 õhk-vesi soojuspumba 
paigaldus/hooldus/müük
 õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük
 septikute paigaldus/müük

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 
+372 5566 6811

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

PARIM TEOSTUS MEILT
•Terrasside pesu ja õlitamine

•Tänavakivi pesu
•Kiviparketi pesu 

•Katuste ja fassadide pesu
•Akende pesu ka kõrgustes

•Aedade ehitus ja 
hooldustööd

•Eripuhastustööd
•Muru niitmine

•Muru õhutamine ja 
väetamine

•Võsalõikus ja 
trimmerdamine

•Hekilõikus
•Umbrohu- ja samblatõrje, 

mutitõrje
•Puude, põõsaste ja taimede 

istutamine

Hooaeg on jälle  käes, 
kiirusta pakkumist 

küsima! 
5566 6811 või emaili teel 
anlermaesepp@gmail.com

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

EHITUSTEENUS
• Septikute, biopuhastite paigaldus ja müük. 
Tel 5757 0202, erlend@eestiseptik.ee

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame ehitus- ja remontöid, nii eramutes 
kui korterites. Santehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5808 5965

• Sise-, välis-, vee- ja kanalisatsioonitrasside 
ehitus. Septikute ja mahutite paigaldus. Sep-
tikutel olemas eurosertifi kaat. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostame erinevaid teemantpuurimistöid. 
Kontakt: info@kckteemant.eu. Tel 517 4192

• Teostan vannitubade ja saunade ehitus- ja 
remonditöid, terrasside, aedade ja kõrval-
hoonete ehitust. Tel 505 7584

• Tänava- äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, 5394 6666

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Põrandatööd, parkett ja laudpõrandate 
lihvimine, lakkimine ja õlitamine.  Tel 
5829 2584

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Siseviimistlustööd, tapeetimine, maalri-
tööd. Tel +358 40035 3318

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Salvkaevude puhastamine, remont ja rõn-
gaste vahetamine. Tel 5840 0240

• PUR-vahuga soojustamine. Soojustame: 
seinad, pööningud, vahelaed, vundamen-
did, mahutid jne. Vaata lisa www.vahupoi-
sid.ee. E-mail info@vahupoisid.ee

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! Tel 
5830 7593

• Maalritööd, trepikodade remont, üldehi-
tus, antiikkrohv, kindakrohv. Tel 5897 9293, 
Ehmes OÜ

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

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, van-
nitubade remont ja plaatimine. Tel 5684 
3839, https://www.facebook.com/Siseviimist-
lus-481333308740539/

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

• Teostame kõiki ehitus- ja lammutustöid 
ning prahi utiliseerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Tel 5604 0360

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

• PUR VAHUGA SOOJUSTAMINE. info@
estpur.ee, tel 5347 6567

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Boilerite puhastamine ja remont. Tel 5890 
2983
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
(Piibeleht)

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
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

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

Ehitus ja 
remonditööd

Terasside ehitus
Puitfassaadid

Katusetööd
Plaatimistööd
Tel 518 9818

MUUD TEENUSED
• Pakun niitmis ja trimmerdamis teenust. 
Lisainfo tel 5380 3447

• Osutame muruniitmis- ja trimmerdamis 
teenust. Tel 505 2239

• Muru niitmine ja trimmerdamine. Kui Teil 
endal pole aega muru niitmiseks, trimmer-
damiseks teeme seda teie eest! Kui lapsed ja 
lapselapsed ei jõua eakamate koduhoovi korras 
hoida, tuleme selles osas appi! Lisaks veel puu-
de ladumine ja muud vajalikud tööd! Hind 
kokkuleppel! Telefon 5614 1430

• Hauaplatside ehitus ja hooldus. Hauakivide 
puhastamine. Tel 526 0804

• Hauaplatside hooldus, hauakivide ja -piirete 
puhastus kalmistutel üle Eesti. Tel 5592 3491 
hauaplatsihooldus@muhkel.ee

• Suurem traktor haagis tõstukiga pinnaseve-
du ja ka turba, saepuru vedu. Ise laadib, kallab 
ja ajab laiali. On võimalus ka võsa ja metsa 
saagimine ning vedu. Tel 503 2269

• Vee vedu: (vajadusel imeb ise vee peale) 
haljasalade kastmine, tolmuteede kastmine 
jne. Tel 503 2269

•  Pööningute ja keldrite puhastus, samas 
ka prahi ära vedu. Tel 5553 0770

• Pakun koristusteenust. Eramu-, korteri-, 
olme-, kontoriruumides. Rakvere (Lääne-Vi-
rumaal). Tel 5391 0536

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu remont, 
veo võimalus. Tel 506 1547

• Müün, paigaldan ja remondin õhksoojus-
pumpasid ja konditsioneere. Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, paigaldus, hool-
dus, remont. Õhksoojuspumba siseosa kee-
miline puhastus. Uued õhksoojuspumbad 
al 395 €. Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). VIRU 
SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 5656 4857

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! Tel 
518 5318

• Majandusaasta aruannete koostamine. Jook-
sev raamatupidamine, maksudeklaratsioonid, 
palgaarvestus. avitex@avitex.ee. Tel 5301 6084

• Pakkuda raamatupidamisteenust ettevõ-
tetele. Huvi korral ühendust võtta numbril 
+3725824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus ja 
remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite ost ja 
müük. Utiliseerime vana elektroonikat. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista juba täna tel 551 
2053 või tule läbi. Vaata ka www.hss.ee

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

• Vanaraua koristus: keldrid, garaažid ja kuu-
rid. Paku julgesti! Tel 5672 7175

• Müüa uus välisuks. Sobib avale 90x210 
cm, hind 230 €, asub Tapal. Tel 5595 1893

• Müüa hauapinke ja 5 tühja taru. Tel 5566 3501

• Soodsalt ära anda külmkapp, köögikapp, 
voodi. Rakvere linnas. Tel 5559 2728

• Müüa heas korras kreissaag. Tel 5569 3587

• Kohapeal suur valik murutraktorite 
akusid ja startereid 12V 24Ah 186x125x176 
mm - 45 €, 12V 18Ah  175x86x154 mm - 52 
€. Agroparts Oü, Rägavere tee 38, Rakvere. 
Tel 526 0545 www.agroparts.ee

• Müüa kalmistupinke, pliidiplated. Tel 
5590 7361

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

• Lemmu kivi-dekoratiivkruus kodumaine 
mitmevärviline looduse poolt lihvitud 
dekoratiivkruus kolmes eri fraktsioonis: 
5-10 mm, 10-20 mm ja 20-40 mm, erikaal 1,5. 
Puistes, transpordivõimalus. Hind 60 €/tonn. 
Laia kasutusalaga nagu kiviktaimlad, teed, 
platsid, pandused, hauaplatsid. Täpsem info 
tel 505 3340

• Müüa kasevihad (Lääne-Virumaal kohale 
toomisega) 1.20 €/tk. Kuulutus ei aegu! Tel 
5367 6632

• Müüa 4 rulli aiavõrku, 2 veskikivi 45 cm, 
vana kohviveski, vankriratas ja voki ratas. 
Tel 5674 0905

• Ökoramm kompost-mahesõnnikust too-
detud sõelutud kompostmulla kontsentraat, 
mis on vaba umbrohuseemnetest ja haigusete-
kitajatest. Pikaajalise toimega, hea mullastiku 
parandaja, sobib taimedele ja põõsastele ka 
täiendavaks väetamiseks. Ostuga keemiline 
analüüs kaasa. Puistes, hind meie laos 60 €/m3. 
Transpordivõimalus. Täpsem info tel 505 3340

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 € (värv tume 
lakk). Küsi infot või tule vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Tula Free To Grow beebi kandekott. 3 
erinevat reguleeritavat suurust: vastsündinud 
lapsele, imikule ja väikelapsele. Paar korda 
kasutatud. Hind 100 €. Tel 5687 6068

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 €) koos eri-
nevate lisatarvikutega (piimahoiustamiskotid, 
pudelid, tagavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või kaksik-
pumpamise funktsioon, pumpamiskiiruse ja 
-tugevuse reguleerimine, juhtmevaba akuga. 
Tel 5687 6068

• Müüa kreissaag, aidakaal. Tel 5343 0632, 
õhtuti! 

• Madalaimad hinnad ja Tšehhi kvaliteet. 
Väga lai valik! LED pirnid, LED lambid, 
LED valgustid, LED prožektorid! Elektri-
tooted! www.ledvalgustid.ee

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõusi- tooteid. 
Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika ja Esto-
nia Stereo komplekte, võib pakkuda ka eraldi 
kõlareid. Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan nõukaaegseid meeste ja naiste jalg-
rattaid. Pakkuda ainult heas korras rattaid. 
Tel 5616 5761

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan õlleankru, kruustangid ja jalgratta. 
Tel 5555 5527

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

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, Vana 
Toomase lambi, vanu tasku- ja käekelli ja 
muud kila-kola. Esemed võivad vajada paran-
damist. Paku julgesti! Tel 503 1849

• Ostan võrri, ka mittetöötava, nende osi (rattad, 
mootorid jne) ja õlleankru. Tel 503 1849

• Ostan ENSV/NSVL aegseid märke/märgi 
kogu. Tel 510 7541

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp - hind alates 
40 €/rm, kuiv lepp - hind alates 55 €/rm, 
puulõhkumisteenus halumasinal - hind 
alates 8 €/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alusele. Puu 
pikkuse lõikame vastavalt kliendi soovile. 
Transpordi võimalus. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Jaanipäeva pakkumine! Lahtiselt kuiv hall 
lepp 35 cm ja 50 cm pikkused 50 €/ruumi. Mini-
maalne kogus 5 ruumi. Pakkumine kehtib kuni 
30. juunini! Jälgi meid ka facebookis: Küttepuud 
Rakvere. Tel 5347 7664, Erko

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus vas-
tavalt kliendi soovile. Saadaval: hall lepp, must 
lepp, haab, kask. Hinnad alates 35 €/ruum Lää-
ne-Virumaa Väike-Maarja vald. Tel 5894 7652

• Müüa kuiv lepp 30 cm  40 L võrkkotis 2,50 €. 
Müüa kuiv kask 30 cm. 40 L võrkkotis 3.00 €. 
Müüa kase-puitbrikett 96 tk alusel 960 kg. 140 
€. Tasumine: ülekandega, kaardiga, sularahas. 
Vedu tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa Rakveres kuiva lepaklotsi 40 L 
võrgus!  Koti hind 1,70 €. Tel 5567 5755. 
Toome kohale al. 10 kotti!

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 45 €/rm. Transport tasuta Lää-
ne-Virumaa piires. Küttepuud on laotud 
autokoormas. Roela Agro OÜ. Tel 5356 8224

• Müüa soodsaid küttepuid ja kütteklotse. 
Halu pikkus vastavalt kliendi soovile. 30 cm 
kuni 60 cm. Alates 35 €/ruum. Saadaval hall 
lepp, sanglepp, haab ja kask. Lääne Viru-
maa, Väike-Maarja. Tel 5892 4388

• Müüa kvaliteetsed ja soodsad küttepuud. 
Hinnad alates 33 €/ruum. Helista ja küsi lisa. 
Tel 5894 7652

• Müüa pliidipuid 30 cm. Saab tellida ka teisi 
mõõte. 35 €/ruum. Tel 5370 8200

• Müüa kase-puitbrikett alusel 960 kg - 140 €. 
Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa küttepuud Ida-Virumaa, kuiv lepp 37 €, 
lepp 35 €, must lepp 38 €, kask 43 €. Miinimum 
7 rm. Tel 5805 6547

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus vasta-
valt kliendi soovile. Saadaval hall lepp, must 
lepp, haab, kask. Hinnad alates 35 €/ruum 
Lääne-Virumaa Väike-Maarja vald Tel 5559 0853

• Müüa lõhutud küttepuid, must ja hall lepp. 
Pikkused 35-50 cm. Hind alates 38 €/3. Trans-
port kokkuleppel. Telefon 520 8818

• Müüa kvaliteetseid kuivi ja äsja lõhutud kase-
halge pikkusega 40 cm. Ka väikesed kogused on 
sobilikud. Tel 505 3340

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid koos 
transpordiga ( kuivi, märgi ja võrgus). Tel 
5554 6093

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lahtiselt ja 
võrgus). Tel 504 6111

• Müüme Haljalas küttepuid. Lehtpuu, 
kuivad ja toored, transport, koorem 5-10 
m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 cm. 
Hind lepal 2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. 
Tel 505 1528

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. Asume 
Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

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

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

www.kuulutaja.ee

Viru Halud OÜ 
müüb kõrge 

kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

•Kuiv lepp - 55 eur/rm
•Kuiv lepp võrkkotis 40 l - 

2,9 eur/kott
•Kuiv saar/kask võrkkotis 

40 l - 3,5 eur/kott
•Toores lepp - 40 eur/rm

•Toores haab - 
45 eur/rm

•Toores kask - 50 eur/rm

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Müüa Rakveres
KUIVA 

KÜTTEPUUD 

1.70 € KOTT!
KUUSK 40 L 

VÕRGUS (30 CM)
Koju vedu al. 10 kotti

Tel 5300 3606

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Riidepood Laegas Riidepood Laegas 
ootab külla.ootab külla. 

Palju uut 
suvekaupa 
ootab Teid 

Haljala tee 5, 
Tõrremäe. 

Avatud T-R 
11-18.00

Tule ja vaata üle, 
oma silm on 
kuningas!

HINNAD RAKVERE TURUL 25. JUUNIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske kartul (Eesti) kg 2,00 4,00
Till kg 10,00
Roheline sibul kg 5,00 6,00
Petersell kg 8,00
Värske küüslauk  (Egiptus) tk 1,00
Tomat (Poola) kg 3,00 4,00
Tomat (Eesti) kg 5,00 6,00
Salatikurk (Poola) kg 2,00
Salatikurk (Eesti) kg 3,00
Väike kurk (Poola) kg 2,00
Väike kurk (Eesti) kg 3,00 4,00
Värske hapukurk kg 8,00 10,00
Maasikad (Poola) kg 3,00
Maasikad (Eesti ) kg 7,00 8,00
Kultuurmustikad (Hisp.) kg 8,00
Vaarikad (Hispaania) 250g karp 2,50
Murelid (Hisp.) kg 6,00
Arbuus (Maroko) kg 1,00 2,00
Mesi 700g purk 6,50
Kodused vahvlid tk 1,00
Juuretisega käsitööleib 500g 2,50

ILUS VALIK SUVELILLI, AMPLITAIMI JA LILLEAMPLEID.  

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

EHITUS

• Müüme katusematerjali otse tootjalt: 
plekk, eterniit, kivi, sindel. Samas ka pai-
galdus. Tel 5345 3901

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

METS
• Saemeeste brigaad teostab raieteenust ja 
võsalõikust. Puhastame kraavid ja teeservad 
võsast ja suurtest puudest. Tel 506 0777, info@
timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS
• Müüa traktor „Belarus“ 2 telj. haagis, metall 
mahuti 5 tn. jm. Tel 5358 6829

OST
• Ostan traktori T-25 A, T-40. Tel 503 9650

• Ostan torupainutus pingi. Tel 5687 5845

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan vanemaid seisma jäänud esemeid. 
Vanast naelast kuni mööblini. Tel 507 9984

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, 
binokleid, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215

• Maksujõuline kollektsionäär ostab kallilt vanu 
(enne 1950. a) postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrikke. Ka kol-
lektsioonidena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, sõjaväela-
sed jm. Täiskirjutused hinda maha ei võta. AITA 
TALLETADA AJALUGU! Tel 5857 3749

TUTVUS
• Veidi kapriisne, lühemat kasvu 64-aastane 
sünnitar otsib kaaslast. Tel 5379 6791

• 49-aastane mees Tapalt tutvub naisega koos-
elu eesmärgil. Tel 5896 3550

• Mees 47/188/75 otsin kena (naist), huumori-
meelset naist. Tore kui sa oleksid ka maailma-
parandaja tüüp. Tel 5379 6646

• Tutvun üksiku, kena, saleda, pikemat kasvu 
autoga naisega kellega koos jaanipäeva tähis-
tada, kes tuleks mulle koju perenaiseks. Vanus 
võiks olla daamil 58-60 aastat. Tel 554 6490

MUU
• www.toonklaas.ee

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

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

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

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Sügav kaastunne 
Enele kalli ema  

INGRID MUHAMADIEVA
kaotuse puhul. 

KÜ Koidu 85 majaelanikud

Sügav kaastunne 
 Annale pojaga kalli abikaasa ja isa  

VIKTOR TERENTJEVI
kaotuse puhul. 

KÜ Koidu 85 majaelanikud



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

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

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

Kinodesse on paralleelselt 
jõudnud kaks tõsielul põhi-
nevat filmi – „Misside mäss“ 
ja „Põgenemine Pretoriast“.

Margit Adorf

Pretoria film räägib Lõuna-Aafrika 
Vabariigi vanglast põgenevatest poliit-
vangidest ja eelkõige võiks see köita aja-
loohuvilist publikut. Et ma seda ise veel 
näinud ei ole, siis pikemalt filmil ei pea-
tu, kuid arvan, et see väärib kinoskäiku 
küll ja võib arvata, et sihtgrupp leiab selle 
filmi puhul tee kinno kergesti üles.

Teisel filmil, „Misside mäss“, võib aga 
olla veidi raskem endale publikut leida, 
eelkõige seetõttu, et nii filmi plakat kui 
ka eestikeelne pealkiri võib tõsisemat 
sisu otsivad inimesed eemale peletada. 
Siiski, ma soovitan mitte heituda sellest, 
et esmapilgul tundub nagu tegemist oleks 
mingi kerge komöödiaga inimestele, kes 
armastavad nalju stiilis tort-näkku. Kui 
te lähete seda linalugu vaatama niisuguse 
ootusega, siis peate paraku pettuma.

„Misside mäss“ on oma olemuselt tu-
gevalt feministlik film ja kui naisõiguslus 
on teile mingil põhjusel vastumeelne, siis 
parem ärge seda vaatama minge. Kui aga 
teid huvitab killuke feminismi ajalugu, 
siis on see linateos just teile.

Filmi sündmustik leiab aset 1970. 
aastal, mil naisõiguslus oli juba laiemalt 
levimas, kuid mil missivõistlused olid 
veel täies hoos. Toonane missivõistlus 
oli eriline selle poolest, et esmakordselt 
krooniti missiks mustanahaline naine.

Filmis mängib peaosalist Keira 
Knightley, päris elus on tema rolli alu-
seks naine nimega Sally Alexander. 
Sally on ajaloolane, ta aitas 1970. aastal 
organiseerida Oxfordis naisõiguslaste 
koosolekut, kust filmi sündmustik ka 

E minem on 47-aastane ameerika 
räppar, muusikaprodutsent, näit-
leja ja laulja. Väidetavalt maailma 

edukaim valgenahaline räppar alustas 
tegutsemist hiphopi ja räpi väljadel juba 
õige varakult, 14-aastaselt. Staaži hip-
hopirindel on tal praeguseks kogunenud 
seega märkimisväärselt palju, kolm-
kümmend kolm aastat.

Jaanuari keskel ilma suurema kärata 
ilmunud „Music To Be Murdered By“ on 
Eminemi üheteistkümnes stuudioalbum. 
Stiililt ühendab ta siin kenasti hiphopi ja 
horrorcore'i. Vahe eelmise albumiga „Ka-
mikaze“ on suhteliselt väike, kaks aastat.

Albumi pealkiri, ümbrise kujundus 
ja kontsept on inspireeritud legendaar-
se Alfred Hitchcocki (õudusfilmide 
„Linnud“ ja „Psycho“ režissöör) ja Jeff 
Alexanderi 1958. aasta jutustava sisu-
ga albumist „Alfred Hitchcock Presents 
Music To Be Murdered By“. Vihjeid 
Hitchcockile, tema muljetavaldavat häält, 
kuuleb loomulikult Eminemi plaadiltki –
n-ö täiendpalad, „Alfred (Interlude)“ ja 
„Alfred (Outro)“.

Singlitena on siit väljahõigatud lood 
„Darkness“ ja „Godzilla“, millele ka 
videoklipid juurde tehtud. Mõlemale on 
kerinud juba ülisuured vaatajanumbrid. 
„Darknessi“ (baseerub aastal 2017 Las 
Vegases toimunud tulistamisel) on ainu-

Kardispordi hooaeg lükati 
käima kahe etapiga Raplas

J uuni esimesel pühapäeval algas Rapla kardirajal võistlejatele kauaoodatud 
selle aasta kardihooaeg. Esimesel etapil toimusid erandkorras ühel päeval nii 
treeningsõidud kui ka kaks võistlussõitu ning jaotati karikaid.

Hommikul tehti Kadrina noorsportlase Eric Marcus Jaanimetsa kardil viimased 
seadistused ja kvalifikatsioonis oli tulemuseks viies koht stardiruudus mini-klassis. 
Esimene finaalsõit kujunes kohe pinevaks, sest start sai antud alles pärast kahte 
valestarti. Eric Marcus tõusis stardis ühe koha, kuid viimasel ringil ebaõnnestunud 
kurvi katmisega kaotas sõidurütmi ning koha konkurendile ja finišeeris viiendana.

Teises finaalsõidus ebaõnnestus liidritel start ning sellega tekkis stardirivis palju 
segadust ja vahetati üksjagu kohti, Eric Marcus langes seitsmendaks. 13-ringilises 
finaalsõidus oli näha Eric Marcuse kogunenud sõidujanu ning ta parandas jõudsalt 
kohti. Viimase ringi viimases kurvis möödus ta veel ühest konkurendist ja saavu-
tas finišiks kolmanda koha.

Sellel aastal startis oma esimesel ametlikul hooajal ka Eric Marcuse noorem 
vend Carl Joosep, kes sõidab kõige noorematele mõeldud Cadet klassis. Tema saa-
vutas oma klassis finaalis kaheksanda koha, võistlejaid oli kokku 11. Carl Joosepi 
sõiduga jäi isa ja treener Urmas Jaanimets väga rahule, sest treeningutest alates pa-
randas kardipoiss oma aega ligi kaheksa sekundit.

Rapla kardirajal toimus möödunud nädalavahetusel tänavune teinegi etapp, mis 
oli Eesti meistrivõistluste sarjas selle hooaja esimeseks.

Seekord oli võistlusnädalavahetus kahe päevane, reedel ametlik treening ja lau-
päeval, 20. juunil võistlus. Treeningpäeval näitas Eric Marcus stabiilseid aegasid 
ning sai päeva kokkuvõttes seitsmenda koha.

Võistlushommikul kvalifikatsioonis klappis Kadrina kadripoisil kõik kenas-
ti ning ta saavutas neljanda koha, kaotades liidrile 0,1 sekundit. Esimesed kuus 
võistlejat olid 0,150 sekundi sees. Esimeses eelsõidus oli Eric Marcusel hea start ja 
kaheksaringilises võidusõidus sai ta viiendale kohale. Teises eelsõidus tõusis Eric 
Marcus kohe kolmandaks. Sõidu keskel aga kaotas tulises võitluses ühe koha ning 
jõudis finišisse neljandana.

16ringilist finaalsõitu alustas Eric Marcus eelsõitude tulemuste põhjal viiendalt 
kohalt. Stardis tõusis võistleja kolmandaks. Õnn katkes aga siis, kui Eric Marcuse 
ees olnud sõitja tehnilise rikke tõttu katkestas ning selles situatsioonis neli konku-
renti ka Kadrina noormehest mööda said.

Langedes neljandalt kohalt kaheksandaks tuli Eric Marcusel asuda tagaajaja rol-
li. Möödasõitudeks võimaluste leidmine võtab aga aega ning finaalsõit jäi sellisel 
hetkel lühikeseks. Tehes mitmeid möödasõite suutis Eric Marcus Jaanimets saavu-
tada küll viienda koha, kuid tulemused ei vastanud sõidupoisi ootustele.

Cadet klassis võistlev Carl Joosep Jaanimets piirdus sellel nädalavahetuse tree-
ningpäevaga. Eesmärk oli saavutada võimalikult hea aeg tema enda kohta, mis 
ka realiseerus isikliku rekordi kordamisega ning päeva kokkuvõttes kümnenda 
kohaga.

Järgmine kardivõistlus toimub 4. juulil Põltsamaa Kuningamäe kardirajal.

Kuulutaja

RMK jäätmemäng 
õpetab jäätmeid 
õigesti sortima
RMK kutsub tekkinud prügi enda-
ga loodusest kaasa võtma, ent kui 
see pole võimalik, tuleb looduses 
tekkinud prügi võimalusel sortida 
kohapeal.

Loodusesse jäetud jäätmed saas-
tavad keskkonda, ohustavad metsa-
elanikke, riivavad silma ja jätavad 
kasutamata võimaluse võtta jäätmeid 
kui väärtuslikku materjali loodus-
varade asemel uuesti kasutusse. Et 
igaüks saaks end jäätmete sortimisel 
kindlalt tunda, tegi RMK veebipõhise 
jäätmete sortimise mängu, mis aitab 
otsustada, millisesse prügikasti üks 
või teine jääde panna.

„Paneme kõigile looduses viibi-
jatele südamele, et kõik, mida jak-
satakse metsa tuua, jaksatakse sealt 
ka ära viia. Paraku on mitu päeva 
looduses matkajatel ja telkijatel siiski 
vajadus jätta pikemal metsapuhkusel 
tekkinud jäätmed prügikasti. Selleks, 
et inimesed nii metsas kui kodus 
toimetades teaksid, kuidas jäätmeid 
õigesti sortida, tegi RMK õpetliku 
mängu, kus tuleb määratud aja jook-
sul panna 25 erinevat prügielementi 
õigesse prügikasti. Mängu lõppedes 
saab mängija tagasisidet oma valiku-
te õigsusest,“ ütles RMK külastus-
korraldusosakonna juhataja Marge 
Rammo.

Prügisortimise mängu on ooda-
tud mängima nii algajad kui nobe-
näpud, sest mängus on kaks erineva 
keerukuse tasemega astet. Män-
gu saab mängida RMK kodulehel 
www.loodusegakoos.ee.

Prügivedu kaugetelt ja raskesti 
ligipääsetavatelt külastusobjektidelt 
on keeruline ja kulukas tegevus. Vä-
hendamaks loodus- ja metsapuhkuse 
ökoloogilist jalajälge, püüdleb RMK 
eesmärgi poole, et iga looduse külas-
taja tekitaks võimalikult vähe prügi. 
Paraku tekib ka looduses liikudes 
veidi jäätmeid, ent nende teket on 
võimalik vähendada järgides prügi-
vaba matkamise näpunäited. Kõik 
soovitused koos jäätmete sortimise 
põhimõtetega on koondatud kodule-
hele www.loodusegakoos.ee/kuidas-
looduses-kaituda.

„RMK külastusobjektidel olevate 
prügikastide hulka on aastate jooksul 
vähendatud ja tänaseks on need eel-
kõige mõeldud seljakotimatkajatele. 
Autoga tulijaile on meil suur palve 
oma prügi loodusest ise kaasa võtta,“ 
ütles Rammo.

Eestis on olmejäätmeid viimastel 
aastatel ringlusse võetud alla 30 prot-
sendi. Alates tänavu aastast peame 
sarnaselt teistele Euroopa riikidele 
ringlusse võtma palju enam, koguni 
50 protsenti olmejäätmetest.

Kuulutaja

MÕNE REAGAMÕNE REAGA

Eminem, „Music To Be Murdered By“

üksi YouTube'i keskkonnas vaadatud üle 
42 miljoni korra ja „Godzillat“ rohkem 
kui 113 miljonit korda. „Godzillas“ teeb 
kaasa Juice WRLD, traagiliselt surnud 
21-aastane talent.

Eminem kasutab selle albumi puhul 
üldse palju külalisartiste. Mainitud olgu 
näiteks Ed Sheeran, Don Toliver, Q-Tip, 
Skylar Grey. Antud album pigem kinni-
tab hiphopi fänni käest kuuldud väidet, 
et Eminemi tugevus ilmneb just kellegagi 
koos lauldes, duettides. Eraldi soleerides, 
iseseisvalt ponnistades, ei pääsevat ta pii-
savalt mõjule. Eelpoolmainitutele lisaks 
võibki plaadi kulminatsioonide hulka 

lugeda ka „You Gon' Learn“ (kaastege-
vad Royce da 5`9” ja White Gold), „No 
Regrets“ (koos Don Toliveriga) ning 
„Leaving Heaven“ (lisavokaal Skylar 
Grey).

Huvitav on taas tõdeda, et Eminem 
tulistab sõnu välja nagu kuulipildujast. 
Väga raske on teksti jälgida ja väljaöel-
dust täpselt aru saada, voldikultki puu-
duvad taas laulusõnad. Mis halba (liiga 
otsekohest) kõnepruuki puudutab, siis 
see kumab paljudest lugudest küllaltki 
selgelt välja.

Albumi produtsentide seltskond, nagu 
artistidegi oma, on kirev. Eminemile ja 
Dr. Drele lisaks näiteks The Alchemist ja 
Mark Batson.

Lõppu lisaks huvitava ja omamoodi 
lõbusa fakti. Nimelt pakuti hevimetall-
bänd Black Sabbathi kitarriprofist bos-
sile Tony Iommile tema sooloalbumi 
(iga loo puhul pidi vokalistiks olema eri-
nev noorema põlvkonna tuntud tegija) 
ühe pala puhul lauljaks Eminemi. Kuid 
Iommi oli keeldunud, saatis plaadifirma 
pikalt, kuna ta ei olnud teadlik, kes see 
Eminem üldse on! Aasta oli siis 2000

.
Hinne: 7/10.

Ülo Külm

Filmis peaosatäitja Keira Knightley (vasakul) ja missiks kehastuv Gugu Mbatha-Raw. Foto: pressimaterjalid 

hargnema hakkab.
Naisõiguslastel tekkis idee protestee-

rida missivõistluse kui naiste objektista-
mise vastu. Samas nad ei soovinud kui-
dagi alavääristada või haiget teha neile 
naistele, kes missivõistlusel osalesid.

Toona ei kasutatud mobiiltelefone ja 
seega oli kogu protestiaktsiooni koor-
dineerida keerulisem kui tänapäeval. 
Protestijad olid relvastatud mädanevate 
köögiviljade, jahupommide ja veepüsto-
litega, mida plaaniti kasutada ajakirjani-
ke ja ürituse korraldajate vastu. Osadel 
protestijatel olid plakatid, mis kavatseti 
lahti rullida kontserdisaali rõdudel. Kõik 
protestijad sulandusid publiku sisse ja 
pidid tegutsema hakkama märguande 
peale.

Filmis näeb muidki sündmusi, mis 
eelnevad ja järgnevad põhiaktsioonile, 
eelkõige võiks vaatajal olla huvitav jäl-
gida seda, kuidas ajastut on edasi antud 
ja analüüsida, missuguses seisus filmis 
kujutatuga võrreldes on olukord Eestis. 
Praeguse Aivar Mäe skandaali taustal 
saab film meie publiku seas kindlasti ühe 
mõõtme juurde.

Feministlikke komöödiaid ei näe ki-
nolinal kuigi sageli, nii et kasutage või-
malust ja vaadake ära. „Misside mäss“ 
on Suurbritannia film, seega huumor 
ei ole seal nii lame ja sirgjooneline kui 
Hollywoodi toodangus. Kindlasti on li-
nateos nauditav nii meestele kui naistele.

Eric Marcus Jaanimets (võistlusauto nr 5) võistlustules. Foto: erakogu
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LUGEJA KÜSIB: Läksin uude töökohta tööle, katseajaga. Tööandja pani mind 
töötamise registrisse kirja, aga kustutas paari päeva pärast ära ja ütles, et ma ei lä-
binud katseaega ning tööleping on lõppenud. Kas see tähendab, et ma olen nüüd 
töölt lahti lastud?
Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, 
Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja.
Töötamise registrist kande kustutamine või kande lõpetatuks märkimine ei lõpe-
ta töölepingulist suhet. Töölepingu lõpetamise tingimused tulenevad töölepingu 
seadusest.

Suuliselt saab töölepingut lõpetada ainult poolte kokkuleppel, muudel juhtudel 
ehk töölepingu korralisel või erakorralisel ülesütlemisel peab tööandja või töötaja 
andma teisele poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (nt e-kirjaga) 
selgelt väljendatud ülesütlemisavalduse. Töösuhe jätkub, kuni üks või teine pool 
annab ülesütlemisavalduse või lõppeb tööleping näiteks poolte kokkuleppega.

Kui töötaja avastab, et TÖR-is on kanded ikkagi muutmata ehk korrektseid 
kandeid ei ole, siis esmalt tuleb kirjutada tööandjale ja paluda kanne taastada, et 
kõik oleks kooskõlas töölepingu seaduses sätestatuga. Kui tööandja keeldub, peab 
töötaja tööl edasi käima ja tööd nõudma või ütlema ise töölepingu üles katseajal, 
teatades 15 päeva ette.

Kui ülesütlemisavaldus on käes, aga töötamise registris kannet pole, siis saab 
pöörduda töövaidluskomisjoni või kohtusse ja nõuda töösuhte lõppemise tuvasta-
mist ja töötamise registri kannete muutmist kohtu või töövaidluskomisjoni otsu-
se alusel. Jõustunud otsuse alusel saab töövaidluskomisjon teha kandemuudatuse. 
Jõustunud kohtuotsuse alusel saab kandemuudatuse teha kas endine tööandja ise 
või siis juba maksu- ja tolliamet.A lates 1. juulist 2020 on peredel 

põhjust rõõmustada lisaks pere-
lisale ka isapuhkuse pikenemise 

üle.
Riik muudab taas vanemapuhkuse 

ja -hüvitiste süsteemi ning alates 1. juu-
list pikeneb isapuhkus kümnelt kalend-
ripäevalt 30 kalendripäevani. Lisaks 
hakatakse maksma isale täiendavat va-
nemahüvitist. Muudatuse eesmärk on 
võimaldada isadel rohkem osa võtta laste 
kasvatamisest.

Uus süsteem jõustub alates 1. juulist 
2020, see tähendab, et see kehtib nendele 
isadele, kelle laps sünnib tänavu 1. juulil 
või hiljem.

Praegu on isal õigus saada kokku 
kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu 

jooksul enne arsti või ämmaemanda 
määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva 
või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi. 
Tuleb arvestada, et kui laps sünnib va-
rem kui 1. juuli 2020, kehtib isale veel 
vana kord.

Kui isa on juba kahe kuu jooksul enne 
lapse sündi kasutanud vana korra järgi 
ära oma õiguse kümnepäevasele isa-
puhkusele, kehtib talle vana süsteem 
ning tal ei ole õigust hiljem võtta välja 
ülejäänud 20 päeva puhkust isegi juhul, 
kui laps sündis 1. juulil või hiljem.

Täiendava vanemahüvitise saamise 
ajal ei tohi isa töötada. Ka isadel, kes ei 
käi tööl, on samuti õigus saada täienda-
vat vanemahüvitist 30 kalendripäeva 
eest.

Vanemahüvitise suuruse arvesta-
miseks lahutatakse esmalt lapse sünni-
kuust sellele eelnevad üheksa täispikka 
kalendrikuud (ehk keskmine raseduse 
pikkus, olenemata sellest, kas laps sün-
dis tähtaegselt, oli enneaegne või kauem 
kantud). Vanemahüvitise arvestamisel 
võetakse aluseks omakorda sellele eelne-
nud 12 kalendrikuu tulud.

Isapuhkuse saamiseks tuleb teha aval-
dus oma tööandjale, kus märgitakse lapse 
eeldatav sünnitähtaeg, lapse ema nimi 
ning tema isikukood. Juhul, kui laps on 
juba sündinud, tuleb tööandjale teada 
anda lapse nimi ja isikukood.

Edward Otsa,
õigusnõustaja

1. juulist jõustub uus isapuhkuse süsteem

Haigekassa alustas 
eriolukorra ajal 
väljastatud haigus-
lehtede kontrolli

H aigekassa alustas mõne nä-
dala eest eriolukorra ajal väl-
jastatud töövõimetuslehtede 

kontrollidega ning esmalt vaadati, 
kas inimene on terve kalendrikuu 
ulatuses saanud nii haigushüvitist kui 
ka töötasu hüvitist. Andmete vaheta-
misel tehakse koostööd töötukassa-
ga, vaadatakse üle, kas ja kui paljud 
enam kui 130 000 töötasu hüvitist 
saanud inimesest olid samal ajal ka 
haiguslehel.

Haigekassa juhatuse liige Pille 
Banhard ütles, et tänaseks on haige-
kassa läbi viinud automaatkontrolli, 
mille abil leiti üle 500 haiguslehe, 
kus on omakorda ka juhtumeid, kus 
inimene on saanud terve kuu eest 
samaaegselt nii haigushüvitist kui ta 
töötasuhüvitist.

„Töötukassa edastab omalt poolt 
haigekassale nimekirja inimestest, 
kes on töötasu hüvitist saanud. Hai-
gushüvitise saajatega võrdluses selgu-
vad need inimesed, kes on terve kuu 
olnud haiguslehel ja saanud samal 
ajal selle kuu eest töötasu hüvitist. 
Töötukassa võtab nendega seejärel 
ühendust ja küsib töötasu hüvitise 
tagasi,“ lisas töötukassa juhatuse liige 
Erik Aas.

Lisaks kontrollib haigekassa arsti-
de poolt kirja pandud haiguslehtede 
väljaandmise aluseid ning ka tööand-
jate poolt esitatud andmeid.

Kuulutaja
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PAKUN TÖÖD
• Soovin leida head hooldajat 83-aastasele ja 
gastrostoomiga naisterahvale Rakvere linnas, 
ööpäevaringselt ja vahetustega. Tel 553 5575 
või 528 8693

• Pakume tööd hakkeveoki juhtidele! Info 
telefonil 506 7437

• Aaspere Eakate Kodu pakub tööd hooldajale. 
Töö toimub vahetustega. Lisainfo telefonil 
554 4290

• Muutuste tuules olev Tapa Pihlakodu (en-
dine Viru Haigla) ootab oma meeskonda 
tubli medõde. Saada oma sooviavaldus 
mari@pihlakodu.ee või helista 5191 6642

• Vajan ehitajat vannitoa remondiks Vinnis. 
Täpsem info tel teel. Tel 5624 4605

• Pakume tööd Soomes põllumajanduses 
kogemustega lüpsjatele. Väljaõpe kohapeal 
eesti keeles. Samuti toetame, nõustame ning 
abistame sisse elamisel ja küsimuste ning 
probleemide tekkimisel. Täpsem info telefonil 
5629 8044 ja www.aravu.ee

• Firma pakub lisatööna/põhikohaga kor-
ruselamu trepikodade koristust ja õue ala 
korrastus aastaringselt. Töö asukoht Rakvere 
linnas. Tööd nädalas 13 h. Lisainfo maili teel: 
majahooldusrakveres@gmail.com

• Pakun tööd eramaja katuse värvijale. Tel 
510 9875

 • Firma pakub tööd laadur ekskavaatori 
juhile ja ehitustöölisele. Tel 5349 2937

• Pakume tööd CE kategooria autojuhile. 
Kaubavedu Rootsi ja Soome vahel. 3-4 
nädalat tööl ja 1-2 nädalat kodus. E-mail 
labeonou@gmail.com

• Ostan kasevihtasid 1 €/tk. Sooviks nii värskeid 
kui kuivatatud vihtasid. Tel 5648 4732

• Otsin autojuhti kallur poolhaagisele. Info 
telefonil 5805 5211

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees kogemustega otsib tööd 
(oma tööriistad ja auto). Tel 5367 0297

Otsid tööd? 
Vajad töötajat?

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Kampaania sealiha 3,49 €/kg

Seahakkliha 3,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

NORAX KOOLITUSKESKUS

Info ja registreerimine tel 32 25 060, Rohuaia 6, Rakvere või
info@noraxkoolitus.ee; www.noraxkoolitus.ee

Veoautojuhi täienduskoolitus

B-kat autokool

E-autokool

11. juuli (L, P kell 9.00)

01. juuli (K, N kell 16.00)

(teooria.ee) Alustada saab igal ajal!

Anda üürile II – korrusel 4 tööruumi.

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3
Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.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 01.07 ja 13.07
B-kat e-õpe 16.07 ja 06.08

Esmaabi koolitus 10.07 ja 24.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Reisikorraldaja Rändteo reisid 2020.a.
Rohkem reise ja täpsema
info leiate meie kodulehelt:
www.randtigu.ee

NB! Meie reisidel sisaldab hind kõiki kulusid paele suveniiride!
Reisime väikese grupiga suures bussis 2+2 reeglit järgides.

Kontakt: 53980543, 55563088, lea.kivipold@gmail.com

Keila – Joa loss - Arvo Pärdi Keskus – Kumna mõis
Viru raba, küülikutalu, veinivilla
Haapsalu
Ida-Virumaa koos Vasknarva kloostriga
Ruhnu reis ja suvelaat
Botaanikaaed – Teletorn, Pirita kloostri varemed – Lasnamäe kirik
Avatud talude päev
Võrumaa:
Kihnu+folklooriprogramm
Varbola muinaslinnus, Ruunavere Postimõis, Hageri
Parvesõit Rummu karjääris, Padise klooster
Alatskivi lossi päev
Wähja festival
Osmussaare reis
Leedu – Nemunase kruiis

Narva
Piirissaare reis
Setomaa reis
Sibulatee puhvetite päev, vanausuliste muuseum …
Paunvere väljanäitus, Kuremaa loss, Elistvere loomapark
Gruusia ringreis
Jõulud vanas Tallinnas – Kiek in de Kök, Niguliste kirik, raekoda, jõuluturg

28.06 Rakverest 65 €
4.07 Rakverst, hind 51€

(linnus, Iloni imedemaa, pitsikeskus jm) 8.07 Rakverest 62 €
06.07 Tallinnast ja Rakverest 49€

10. – 12.07, Rakverest 220€
17.07 Rakverest 54 €

18.07 Tallinnast 43€, 19.07 Rakverest, erinevad talud.
Pokumaa, Suur Munamägi, Rogosi mõis jm 20.07 Rakverest 60 €

23.07 Rakverest, Paidest, Pärnust 75 €
31.07 Rakverest 48 €

Rakverest 68€. Tallinnast 62€.
2.08 Tallinnast ja Rakverest 48 €

8.08 Tallinnast, Rakverest 30 €
9.08 Rakverest, Tallinnast 88 €

11.–14.08 Rakverest, Tallinnast hind: 264 €, +toidud ja piletid 54 €. Vente
linnukeskus, 1-päevane laevareis (majakas, Rusne linn, kirik), ekskursioonid ja toidukoolitused, Macikai
kontsentratsioonilaager jm.

(Kreenholm, linnus, bastion, Aleksandri kirik jm) Rakverest 16.08 71€
26.08 Rakverest 62 €, 19.08, 28.08 Tallinnast 63 €

25.08 giid Aarne Leima Rakverest 59 €
12.09 Rakverest 42 €

19.09 Rakvere 49€
30.09 – 10.10 loodus, kultuur ja veinid, lennureis 1183 €

02.12 Rakverest 49 €

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•
algab 3.09.2020 kell 10.00

•
algab 11.07.2020 kell 10.00

• algab 20.07.2020 kell 18.00
• algab 4.08.2020 kell 18.00
• algab 7.07.2020 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud ametikoolitus

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus
T-kategooria koolitus
D-kategooria koolitus

(140h)

(35h)

(traktor)
(buss)

• 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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