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Tapal toimunud Taani 
lipu päeva puhul külas-
tas linna Taani suursaa-
dik Kristina Miskowiak 
Beckvard, kes kesken-
dub oma töös suuresti 
just kaitseküsimustele.

Liisi Kanna

Kui kaua te olete olnud 
Taani suursaadik Eestis ja 
kuidas sellesse ametisse 
jõudsite? 

Ma olen sündinud Taanis ja 
minu ema on Bornholmi saa-
relt, mis asub keset Lääne-
merd. Juba lapsest saati on 
mul olnud suur huvi Lääne-
mere piirkonna vastu. Mäle-
tan, et kui Eesti sai iseseis-
vaks, siis see tõesti liigutas 
mind ja elasin väga kaasa. 
Olen alati plaaninud siia 
tulla – teil on väga ilus ja hu-
vitav riik, mida soovisin 
avastada. Olen siin viibinud 
üheksa kuud, enne seda olin 
neli aastat Pariisis ja kolm 
aastat Viinis.

Juba 12aastaselt mõtlesin 
diplomaadiks saamisele. Üli-
koolis õppisin juurat ja olen 
töötanud Taani välisminis-
teeriumis juba 20 aastat eri-
nevatel ametikohtadel. Siin 
on mu esimene töökoht suur-
saadikuna.

Milline mulje on teile eest-
lastest ja Eestist selle aja 
jooksul jäänud?

Ma arvan, et me pole tege-
likult väga erinevad – meil on 
palju ühist. Mõlemad, nii 
eestlased kui taanlased on vä-
ga täpsed. Omavahelistes su-
hetes oleme väga ausad, va-
hetud ja otsekohesed. Meil on 
samad väärtushinnangud – 
demokraatlikud väärtused. 
Me hindame kõnevabadust, 

naiste õigusi, isikuvabadust. 
Meil on palju sarnasusi ja ma 
naudin seda siin viibides vä-
ga.

Millised valdkonnad on 
teie töös saadikuna enim 
tähelepanu all?

See on keeruline küsimus, 
sest on palju olulisi teemasid 
nii kaitse, kaubanduse kui 
kultuuri valdkonnas. Muidu-
gi tuleb hästi hoolitseda Taa-
ni kodanike eest siin Eestis. 
Need on kõik mulle südame-
lähedased teemad, aga hetkel 
keskendun ma enim kaitsele. 
Seda lähtuvalt regioonis toi-
muvatest arengutest ja vaja-
dusest hoida ära igasugused 
agressioonid Eesti ja NATO 
vastu. Olen õnnelik, et Taani 
sõdurid on siin harjutamas 
koos teie sõduritega, just na-
gu sada aastat tagasi võitlesid 
kakssada Taani sõdurit külg 
külje kõrval eestlastega teie 
Vabadussõjas.

Kui palju te puutute oma 
töös kokku Tapa linna ja 
siin viibivate sõduritega?

Minu jaoks on suursaadi-
kuna väga oluline olla ühen-
duses nii sõdurite kui linnaga. 
Tapa linn on lahkelt võõrus-
tanud nii paljusid taanlasi ja 
ma arvan, et on tähtis ka en-
nast neile tutvustada. Olen 
kohtunud Tapa vallavanema 
Alari Kirdiga ja meil oli sisu-
kas vestlus – mul oli hea meel 
kuulda, et Taani sõdurid näi-
vad siin hästi hakkama saa-
vat. Mulle tundub, et sõ-
duritel on olnud siin 
lihtne kohaneda ja 
kohalikega kõrvuti 
elada.

Õige pea on Eestisse saabu-
mas uus rühm Taani sõdu-
reid, kas siis on teid taas 
Tapale oodata?

Tõesti on juuli algul saabu-
mas uus kontingent sõdureid 
ning praegused pöörduvad 
tagasi oma perede juurde. 
Tulen kindlasti peagi Tapale 
neid tervitama ning saatkon-
nal on rõõm neid hiljem 
enda juures Tallin-
nas vastu võtta, 
seega loodan, et 
ka saabuvate 
sõduritega 
hakkame ti-
hedalt suhtle-
ma.

Kui kauaks 
plaanite ise 
Eestisse 
suursaadiku 
ametit pida-
ma jääda ning 
millised on 
suurimad 
väljakutsed, 
mida soovite 
selle aja jook-
sul oma töös 
saavutada?

Minu mää-
ratud tööaeg 
Eestis on neli 
aastat, seega 
jään siia 
2021. aasta 
suveni. Ma 
ei nimetaks 
eelseisvat 
tegevust 

väljakutseks, vaid pigem või-
maluseks. Mulle meeldib töö-
tada Taani jaoks Eestis, nii 
poliitika, kaitse, majanduse 
kui ka kultuuri alal. Minu 
eesmärk on tugevdada meie 
maade kahepoolset koostööd, 
sealhulgas koostööd Euroopa 
Liidus, NATOs ning Põhja- ja 
Baltimaade grupis. Olulised 

on külaskäigud Taanist kõi-
kidel tasanditel. Aastal 

2019 loodame eri-
nevate sündmus-
tega tähistada 
Taani lipu Dan-
nebrogi legen-
dijärgset 800. 
aastapäeva 

Tallinnas ja 
mujal.

Taani saadik: eestlased ja taanlased on sarnased

Kristina Miskowiak 
Beckvard.

Foto: Liisi Kanna
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Möödunud reedel taas- 
avati äsja renoveeritud 
ja suurenenud sortimen-
diga Grossi Toidukaubad 
Kadrina kauplus.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva jae-
keti Grossi Toidukaubad 
kauplus Kadrinas oli suletud 
kaks kuud. Ettevõtte omanik 
Oleg Gross rääkis, et selle aja 
jooksul sai kauplus täieliku 
värskenduse. „Seal ei ole koh-
ta, kus pintsel poleks üle käi-
nud,“ sõnas Gross.

Valgusküllane 
müügisaal
Välisfassaad asendati sama-
väärse materjaliga, asfalteeriti 
kaupluse esine ja allasõidutee. 
„Lahendasime ära ka naabrite 
sadeveeprobleemi – seal olid 
kalded valed,“ rääkis ettevõtte 
omanik.

Täieliku uuenduse said si-
seruumid. „Põrandad olid en-
ne kuidagi kinni lapitud, 
nüüd panime uued põrandad. 
Inventar on sada protsenti 
uus, kõik külmutid on uued,“ 
loetles omanik.

Taasavatud kauplus on vä-
ga avar ja valgusküllane. „Pai-
galdasime kaasaegse elektri-
süsteemi – kõik led-valgus-
tid,“ märkis Gross.

Muudeti ka kaupluse ruu-
mipaigutust – kui varem oli 
sissekäik keskelt, siis nüüd 
asub kaupluse uks hoone 
ühes otsas. Selline kaasaegne 
lahendus ei tekita sisenemisel 
segadust ja on klientide joaks 
mugavam. Klientide kõrval 
mõeldi ka personali heaolule 
ning töötajate puhkeruumid 
said samuti kaasajastatud.

Lisaks värskele ilmele on 
kaupluses nüüd laiem kauba-
valik. „Müügisaal on kaks 
korda suurem ja sortiment on 
kõikides toidugruppides 
laiem,“ kinnitas ettevõtja.

Rahvarohke 
avapäev
Kiidusõnu mitmekesise kau-
bavaliku kohta võis korduvalt 
kuulda ka avamisele tulnud 
ostlejate hulgas. „Ilus suur 

Suure tuleohuga aeg on möödas
31. maist kehtis kogu Eesti Vabariigi territooriumil suure 
tuleohuga aeg, seevastu varasematel aastatel on see välja 
kuulutatud vaid piirkonniti. Nüüdseks on suurem oht möö-
das, kuid ettevaatlik tuleks olla edaspidigi.

Suure tuleohuga aeg kestis Eestis kõrge temperatuuri ja 
sademete puudumise tõttu 31. maist kuni 23. juunini, mil 
igasugune tule tegemine võis põhjustada tulekahju metsas 
või maastikul. Ainsateks suure tuleohuga piirkondadeks jäid 
nüüdseks Jõgevamaa ning Ida-Virumaa.

Pikk põuaperiood oli tekitanud looduses hoopiski teistsu-
guse olukorra, kui oleme tavapäraselt harjunud nägema. 
Päästeameti peadirektor Kuno Tammearu sõnas: „Pääs-
teamet ei ole minu mäletamist mööda nii varakult ja kogu 
Eesti territooriumi hõlmavat suure tuleohuga aega välja 
kuulutanud.“

Sellel ajal oli keelatud metsas ja maastikul suitsetamine, 
grilliseadme kasutamine ja lõkke tegemine sealhulgas sel-
leks ettevalmistatud kohas. Lisaks tuli vältida mootorsõidu-
kiga looduses sõitmist.

Kuival perioodil esines arvukalt põlenguid. Osad põlen-
gud olid prügihunnikute ja järelvalveta lõkete näol väikse-
mad, kuid suuremad küündisid ka hooneteni.

Ida- ja Lääne-Virumaal toimusid mitmed suuremad tule-
kahjud. Näiteks 11. juunil põles Kohtla-Järvel garaažide va-
hel prügihunnik ning läks põlema ka garaaži katus. Samuti 
Vinni vallas Aasuvälja külas oli tules 10 ha raiesmikku ja 
noorendikku ning tugeva tuule tõttu oli põlemine intensiiv-
ne. Lisaks põles Kunda linnas 6 korteriga puidust elumaja, 
kuid õnneks kannatanuid ei olnud.

Jaanipäeva nädalalõpul olid päästjatel käed tööd täis. Kui-
gi paljud väljakutsed puudutasid tugeva tuule tõttu teele 
langenud puid, siis tavapärasest rohkem oli ka tulega seotud 
väljakutseid. Näiteks maakonna ühel suurimal jaanipeol Sal-
la Kuursaalis läks tuli liiga suureks ning korraldajad palusid 
päästjaid appi.

Positiivse poole pealt võib mainida, et Päästeamet on tei-
nud suuri edusamme ning varustust on oluliselt täiendatud. 
Päästeameti päästetöö osakonna juhataja Martin Lambing 
ütles, et hetkel on Päästeameti kasutuses neli drooni, mis 
annavad neile maastikupõlengute korral kiire ülevaate põ-
lengu ulatusest ja võimaldavad teha kiiremaid ning efektiiv-
semaid otsuseid tööde alustamiseks.

Tänu vihmasadudele on tuleoht Eestis küll väiksemaks 
jäänud, kuid sellest hoolimata tuleb meeles pidada tuleohu-
tusnõudeid, sest ka väiksest maastikupõlengust võib saada 
lühikese aja jooksul ulatuslik ja traagiliste tagajärgedega põl-
lu- või metsapõleng. 

Tuld võib teha vaid selleks ettenähtud kohas ja lõkkease 
tuleks teha mittesüttivale pinnale. Samuti tohib lõket teha 
vaid nõrga tuulega ning lahtist tuld ei tohi jätta järelevalve-
ta. Lõkkel tuleb lasta lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutada 
veega või summutada liivaga. Lisaks on soovitatav lõkke te-
gemisel ja grillimisel kasutada riigimetsa majandamise kes-
kuse lõkkekohti.

Päästeamet paneb kõigile südamele, et tulekahju on ker-
gem ennetada, kui seda hiljem kustutada. Mõtlematu tege-
vuse tagajärg haarab suure hulga päästeressursist ning võib 
oluliselt halvendada ülejäänud päästeteenuste kättesaada-
vust elanikkonnale.

Eliisa Sild

Kadrina kauplus sai värskendust

pood ja kaupa on palju,“ kiitis 
kohalik elanik Anu.

„Olen harjunud siin kaup-
luses käima – leiab häid pak-
kumisi ja lisaks maitsevad 
mulle väga teatud Grossi too-
ted. Nii et ootasin, millal 
kauplus taas avatakse, aga ei 
osanud arvata, et toodete va-
lik nüüd niivõrd hea on,“ sõ-
nas Kadrina kandis elav Uku. 
„Vinge pood tehti ikka siia.“

Sama meelt oli ka uudista-
ma tulnud vanaproua Lea. 
„Täna on siin küll jube palju 
sagimist, nii et ega täit üle-
vaadet vast veel ei saanudki, 
aga kohe oli näha, et kauba-
valik on hoopis laiem,“ kiitis 
ta. „Esimesena hakkas silma 
suur liha- ja salatilett, ostsin 
kohe jaanipäevaks siit söögid 
ära.“

Paljud nentisid, et just ava-
päeval meelitasid kohale soo-
duspakkumised, samas oli ka 
neid, kes lihtsalt oma silmaga 
uuenenud kaupluse üle taht-
sid vaadata. Uudistajad ei tul-
nud mitte üksnes Kadrina 
alevikust, vaid kogu vallast ja 
kaugemaltki.

Haljala vallas Palmses elav 
Malle rääkis, et sattub Kadri-
nasse poodi igal nädalal. „Oo-
tasin ikka Grossi poe avamist, 
sellepärast ma tänagi siin ko-
hal olen. Ja esmamulje on küll 
väga hea,“ sõnas ta.

Kohe avapäeval läks väga hästi kaubaks kodumaine sealiha.
Fotod: Liisi Kanna

Varem asus kaupluse sissekäik keskel, nüüd aga hoone ühes otsas.

Avamisele oli tulnud hulganisti inimesi – Kadrina kohalike elanike kõr-
val ka uudistajaid kaugemalt.
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Erasmus+ programmi 
toel Rakverre saabunud 
Taani noored on saanud 
palkmajade ehitamises 
hindamatuid kogemusi 
ning astunud oma eri-
alaste oskustega sammu 
edasi.

Eliisa Sild

6.-21. juunil olid Rakvere 
Ametikoolis õppimas kümme 
õpilast Taani  koolituskesku-
sest Mercantec. Puusepa eri-
ala õppivad noormehed tulid 
Eestisse eesmärgiga omanda-
da käsitöö-palkmajade ehita-
mise aluseid, sest siin on see 
kõrgel tasemel.

„Taanlastel palkmajakul-
tuuri eriti ei ole ja nad taha-
vad õppida midagi uut. Kuna 
siin on see levinud, on neil 
selleks Rakvere Ametikoolis 
hea võimalus,“ selgitas õpeta-
ja Raiko Kaasik. Taanlaste 
õpetaja Lasse lisas: „Tulla tei-
se riiki ja näha, kuidas siin 
puitmaju ehitatakse, oli uus 
kogemus. See on kindlasti hea 
võimalus noortel rohkem 
maailma näha ja saada uusi 
kogemusi, mitte ainult eriala-
selt, vaid ka isiklikus plaanis. 
Samuti õppida, kuidas teistes 
riikides elatakse ning milline 
kultuur seal on.“

Edukas koostöö
Taani koolituskeskusega on 
koostööd tehtud alates 2010. 
aastast. Igal aastal sooritavad 
mõned Rakvere Ametikooli 
õpilased praktika Taanis ning 
osad Taani õppurid siin, Lää-
ne-Virumaal. Esialgu tegid 
noormehed Riho Mäe juhen-
damisel puitskulptuure ning 
seejärel alustati Raiko Kaa-
siku juhendamisel käsi-
töö-palkmajade aluste õppi-
mist.

Selle aja jooksul omandasid 
poisid nii mõndagi. „Õppisi-
me näiteks, kuidas turvaliselt 
mootorsaagi kasutada ning 

Lugeja küsib: Töötan sellises ettevõttes, kus valmistatakse 
mööblit ja mõni tööoperatsioon näeb ette kemikaalide kasu-
tamist. Kemikaalide kasutamise kohad on varustatud koht- 
äratõmbega, kuid töökoht ei asu eraldatud ruumis. Kuigi 
kohtäratõmme töötab, ei välista see kemikaalide levikut ka 
teistele töökohtadele. Selline kontakt kemikaalidega võib 
halvasti mõjuda teistele läheduses töötavate töötajate tervise-
le, kes on kemikaalide mõjuväljas. Nendele ei ole väljastatud 
ka isikukaitsevahendeid. Kas on võimalik mingi seaduse või 
määruse kaudu juhtida tööandja tähelepanu sellele, kuidas 
saaks välistada kemikaalide levik teistele töökohtadele?

Vastab töötervishoiu tööinspektor 
Kaja Niinlaup

Õigusakt, mis kohustab tagama töötajatele ohutud ja tervisli-
kud töötingimused on töötervishoiu ja tööohutuse seadus, 
mille §4 lg 3 näeb ette, et kui tööprotsessiga kaasneb ohtliku 
suitsu, tolmu, gaasi, auru või vedeliku eraldumine koguses, 
mis võib töötaja tervist kahjustada, tuleb vältida heitme levi-

kut töökeskkonda, tagada selle eemaldamine tekkekohast ja 
muutmine kahjutuks. Sama seaduse § 12 lg 1 kohaselt töö-
andja tagab töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas 
tööga seotud olukorras.

Ka teil on võimalus teha tööandjale ettepanekuid, kuidas 
tööd korraldada nii, et see võimalikult vähe häiriks normaal-
set töötegemist. Tulenevalt töötervishoiu ja tööohutuse sea-
duse § 12 lg 5 on tööandja ja töötajad kohustatud ohutu töö-
keskkonna nimel tegema koostööd.

Selleks konsulteerib tööandja eelnevalt töötajate, töökesk-
konnavoliniku või töötajate usaldusisikuga kõigis töökesk-
konnaga seotud küsimustes, mis puudutavad töökeskkonna 
parandamise abinõude kavandamist, esmaabi andmise, pääs-
tetööde tegemise ja töötajate evakueerimise eest vastutavate 
töötajate määramist, töötervishoiu ja tööohutuse alase välja-
õppe kavandamist ja korraldamist ning uue tehnoloogia ja 
töövahendite valikut ja rakendamist. Tööandja arvestab või-
maluse korral tehtud ettepanekuid ning kaasab töötajad ka-
vandatu elluviimisesse.

Naerusuised vahetusõpilased puhkepausil.
Foto: Eliisa Sild

Taanlased õppisid puusepatööd 
Rakvere Ametikoolis

tappühendusi teha. Palkmaju 
tahtsimegi ehitama hakata, 
kuna siin saame mootorsaage 
kasutada, kuid Taanis mitte. 
Minu meelest on need väga 
võimsad tööriistad ning taht-
sime neid kindlasti proovida,“ 
sõnas üks Taani noormees-
test.

Nende õpetaja selgitas: 
„Taanis kasutame mootorsaa-
ge vaid metsa maha võtmi-
seks ja küttepuude tegemi-
seks, kuid mitte ehituses. Kä-
sitsi toodetud palkmaju ei ole 
Taanis üldse.“

Samuti toimusid erialased 
õppekäigud puitmaju tootva-
tesse ettevõtetesse nagu AS 
Rakvere Metsamajand ja AS 
Aru Grupp ning Sagadi met-
samuuseumisse. „AS Aru gru-
pis, kus toodetakse aknaid, on 
kvaliteet väga kõrge ja see 
avaldas mulle muljet, sealt 
võiks endalegi tellida,“ rääkis 
õpilane.

Kohaliku 
eluga tutvumine
Lisaks töötamisele käisid poi-
sid ka linna avastamas. Eriti 
nauditi Rakvere linna päeva-
de programmi, mis oli poiste 
jaoks väga huvitav elamus. 
„Ostsin laadalt puidu koori-
miseks rohkem kui sada aas-

tat vana tööriista ja kavatsen 
selle igal juhul koju viia,“ üt-
les Taani poiss Aleksander.

Teine noormees lisas: 
„Oleksime tahtnud ka ühele 
kontserdile minna, kuid vaa-
dates piletihinda, mõtlesime 
ümber. Tundub, et Eestis on 
sellistel üritustel hinnad ääre-
tult kallid.“

Eestit avastades jäi poistele 
silma, et siin on kahte tüüpi 
maju – ühed, mis on väga 
heas korras, ja teised, mis on 
vanad ja vajaksid renoveeri-
mist.

Noormehed leidsid, et meie 
ja Taani kooli vahel on mõ-
ningad erinevused. Prakti-
kant rääkis, et Taanis pidid 
nad ärkama palju varem kui 
siin ja kindlasti on meie kooli 
mõõtmed palju väiksemad 
kui neil.

Taani poiste juhendaja tõ-
des, et tingimused ja rahaline 
toetus on õpilastele Taanis 
paremad – kui Eestis saab 
õpilane heade õpitulemuste 
puhul kuus 60 eurot stipen-
diumit, siis nemad saavad 
kaks korda rohkem ainuüksi 
koolis käimise eest. Haridus-
süsteem on muidugi ka teine, 
Taanis on nad 80 protsenti 
ajast praktikal ja saavad selle 
eest ettevõttelt palka ning 

ülejäänud aja on koolis. Rak-
vere Ametikoolis on see vas-
tupidi.

Kõikide osapoolte 
rahulolu
Juhendajad jäid poiste tööga 
väga rahule ja näevad, et suur 
areng on toimunud. „Esimese 
korra kohta päris hea. Siit on 
palju endalgi õppida, kuidas 
kõike seda paremini korral-
dada. Õpilased on palju moti-
veeritumad – kui täna hom-
mikul tulin, olid kõik õpila-
sed juba valmis ning teadsid, 
millist töölõiku peavad tege-
ma hakkama,“ rääkis Taani 
noorukite õpetaja.

„Viimati olid meil poistega 
praktilised tunnid kuus kuud 
tagasi. On näha, et areng on 
toimunud. Võib-olla on põh-
jus selles, et õpilased võtavad 
seda kui tõsist tööd ja lühike-
se aja jooksul peavad nad selle 
selgeks saama. Taanis õppi-
des on aega rohkem ja nad 
võtavad seda kergemalt,“ sõ-
nas ta.

Rakvere Ametikooli poiste 
juhendaja Raiko lisas: „On 
näha, et nad on julgemaks läi-
nud, nad ei karda enam saage 
ja teisi tööriistu ning oskavad 
juba nendega midagi asjalik-
ku teha.“

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

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 
5192 0899

• OÜ Traus-RAK Rohuaia koh-
viku pagaritöökoda Rakveres 
pakub osalise tööajaga tööd 
pagaritoodete pakkijale. Tel 
5342 1803

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

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

• 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

• Pakun tööd korteri remon-
tijale. Tapeedi vahetus, seinte 
ja lagede pahteldus, viimistlus, 
põranda vahetus, parketi pai-
galdamine jne. Tapa linnas. Tel 
518 5246

• Rumner Grupp OÜ võtab 
tööle üldehitajad. Tel 514 4940

• Ehitusettevõte pakub tööd 
ehituspuusepale. Tegeleme 
karkass- ja elementmajade 
ehitamisega ning katuste ja 
fassaadide renoveerimisega. 
Tel 521 0053

• Pakkuda tööd üldehitajale. 
Kasuks tuleb oskus teostada 
lihtsamaid san.tehnilisi töid. 
Tel 5373 3385

• Soome fi rma Agnemi Raken-
nus Oy otsib üldehitustöödele 
lisatöölisi. Firma on tegutsenud 
Soomes üle 10 aasta. Palk on 
ametlik ja paberite tegemisel 
ning eluaseme leidmisega ai-
tame omaltpoolt kaasa. Kui pa-
berid on korras, saab tööle asu-
da koheselt. Objektid asuvad 
Helsingis, Espoos ja Vantaal. 
Tegemist ei ole tööjõurendiga! 
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

• Firma võtab tööle kohuse-
tundliku kogemustega kal-
lur-poolhaagise juhi. Tel 5693 
9190
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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

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

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

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

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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RMK Sagadi metsakeskus
Tel 676 7888    www.sagadi.ee

Loengu algus kell 20. Öömuuseumi pilet 4 €
Avatud on kohvik. 

„Mäng mõisa peale ehk pilk mõisnike 
hasartmängu maailma.“ Ain Kütt

Akustiline kava Margus Vaher ja Paul Neitsov.

„Kuuekesi ühes voodis ehk privaatsusest 
endisaegsete eestlaste argielus.“ Heiki Pärdi 

Marko Matvei ja Anto Siimson kollektiivist 
„Väliharf“.

„Igasuvine hullus ehk kuidas tehakse Eestis 
suveteatrit?“ Üllar Saaremäe 

Kontserdiosas Inga ja Toomas Lunge.

„Üks valge tuvi lendas üle Inglismaa ehk 
baltisaksa laste värvikas mängudemaailm.“
Reet Bender 

Tõnu Timm ansamblist „Jäääär“ 
kitarrimuusikaga.

SAGADI ÖÖMUUSEUMID
  4.07

11.07

18.07

25.07

VABA AEG

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pilet 2 eurot (va 7. juuli)
29. juuni tantsuhitid ajast aega DJ Ailan Kytt
30. juuni kõlavad läbi aegade parimad hitid 
DJ Margus Teetsov (Hit FM)
6. juuli uusi ja vanu hitte keerutab DJ Mark 
Kitajev (Hit FM)
7. juuli ansambel Kapriiz, DJ Ailan Kytt, pi-
let 5 eurot

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus 
„Risti kasvanud“ EELK Rakvere Kolmainu 
kirikus
24. mai-29. juuni keraamikanäitus „Loomine 
on looja kätes“ Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli 
noorte tislerite kunstitööde näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmai-
nu kiriku orelisuvi 2018: 30. juuni kell 12 

Marju Riisikamp ja Keio Soomelt
5. juuni-19. juuli rahvusvaheline karikatuu-
rinäitus „Juubel – Eesti Vabariik 100“ Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
7. juuni-7. juuli Lapua kunstnike Jaana Kor-
telaineni ja Minna Rajala OODIDOO näitus 
„Nähtamatu päevaraamat“ Rakvere Galeriis
14.-29. juuni Rakvere Teatri suvelavastus 
„Lõikuspeo tantsud“ Arkna mõisa karjalau-
das Lääne-Virumaal
30. juuni kell 11 Rakvere Extreme Jam Rak-
vere Skatepargis
30. juuni kell 13 Lääne-Virumaa omavalit-
suste kultuuripidu „Viru Wärk“ Rahvaaias
1. juuli kell 12 Rüütel Otto sünnipäev Rak-
vere linnuses
4.-7. juuli Baltoscandali festival Rakveres

Rakvere Teater
29.06 kl 19.00 Lõikuspeo tantsud Arkna 
mõisa karjalaut, Lääne -Virumaa (lav. Eili 
Neuhaus)

Uues õudusfilmis „Päri-
lik“ saab vaataja tutta-
vaks perekonnaga, kelle 
elu varjutavad nii mai-
sed kui ebamaised äike-
sepilved.

Tõnu Lilleorg

Kenas vaikses majakeses elab 
neljaliikmeline perekond (fo-
tol), kus ema Annie tööks on 
kodus miniatuursete majade 
ja nukkude valmistamine. Isa 
Steve, tütar Charlie ja poeg 
Peter veedavad oma päevi lä-

hedalasuvas linnakeses, lap-
sed koolis ja pereisa tööl.

Filmi alguses selgub, et sur-
nud on Annie ema, kes elas 
majas viiendana ja huvitus 
teispoolsusest. Pärast matu-
seid küsib Steve pereliikme-
telt leinaga toimetuleku koh-
ta ja saab rahustavaid vastu-
seid. Kuna Annie on mures 
seepärast, et ema surm ei te-
kita temas erilisi tundeid, lä-
heb ta kultuurikeskuse õhtu-
sesse leinagruppi oma mõte-
test ja tunnetest rääkima.

Kui ta seal suu lahti teeb, 
saab publik aimu, et naine 
kasvas üles ühes väga kum-

malises perekonnas, kus 
vaimse tervisega olid asjad 
üsna kehvasti ja on lausa 
imekspandav, kui kenasti ta 
oma praeguse eluga toime tu-
leb.

Võib arvata, et töö kallal 
nokitsemine annab Anniele 
võimaluse asju distantsilt vaa-
delda ja see toob ta ellu rahu. 

Ja leina teemat näidates film 
justkui uinutab vaatajat oma 
tavalisusega. Võib tekkida 
mulje, et jah, nii võivad asjad 
ühes peres tõesti käia.

Siis aga hukkub teine pere-
liige, mis tekitab ellujäänutes 
palju keerulisi tundeid ning 
enese- ja üksteisesüüdistami-
si. Ilmnevad puudujäägid 

KUHU MINNA

Viitsütikuga pomm nukumeistri majas

Foto: BestFilm.eu

omavahelistes suhetes, mis 
seni on kuskil vaka alla olnud. 
Näiteks Peteri usaldust ema 
vastu varjutab varasem juhus, 
kus Annie oli kuutõbisena 
ringi käies oma laste elu ohtu 
pannud.

Viimaks otsustab Annie 
ühe leinagrupi tuttava soovi-
tusel hakata suhtlema vaimu-
dega, et probleemidele lahen-
dusi leida. See osutub aga 
veaks, sest selgub, et Annie 
ema oli teispoolsusega suhel-
des igasugu diile teinud ning 
leidub asjaosalisi, kelle soovid 
on Annie pere rahuliku elu 
jätkumisest väga kaugel.

Anniet kehastab hästi Toni 
Collette, kes mängis pisut 
sarnast psüühiliselt enesega 
puntras olevat pereema se-
riaalias „United States of Ta-
ra“, mis jooksis aastate eest ka 
ühel Eesti telekanalil.
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MÕNE REAGA

Kontserdisari peatub 
raudteejaamades
4.-8. juulil on muusikalisel 
teekonnal mööda Eestit 
puhkpillikvintetid Estica ja 
Vanemuise Kvintett, andes 
kokku 14 kontserti üle 
Eesti. 

Muusikaline  rong läbib 
Haapsalu, Risti, Vaivara, 
Kadrina, Karuse, Rapla, 
Türi, Elva, Viljandi, Tartu, 
Keila, Tapa ja Valga raud-
teejaamad ning Tal-
linn-Väike depoo. Kont-
sertidel kõlab Eesti heliloo-
jate looming.

Teekond teeb peatused 
Kadrina raudteejaamas, 
neljapäeval 5. juulil kell 
20.05 ja 7. juulil kell 15.57 
Tapa raudteejaamas, kus 
viib helirännakule Estica 
Kvintett.

„Puhkpillikvinteti inst-
rumendid on igaüks oma-
moodi kaunitar. Me taha-
me näidata, kui helisevalt 
ilusad ja kõlavad võivad ol-
la pillid, mis pannakse 
mängima inimese sisemu-
sest väljuva õhujoaga. 
Puhkpillimäng on ju min-
gis mõttes nii lähedane 
inimhääle tekitamisele,” 
ütles puhkpillikvineti Es-
tica liige ja oboist Heli Er-
nits.

Mõlemad kontserdid on 
kuulajatele tasuta.

Kuulutaja

Järgmisel nädalal toi-
mub Rakveres taaskord 
teatrifestival Baltoscan-
dal, mille avaetenduseks 
kolmapäeval kell 17 saa-
buvad linna keskvälja-
kule tsirkuseartistid.

Tõnu Lilleorg

Tänavune teatripidu kannab 
järjekorranumbrit 15 ja on nii 
kergelt juubelihõnguline. 
Festivali kunstiline juht Priit 
Raud sõnas, et seetõttu on pa-
nustatud ka avaetendusele 
keskväljakul, mis tuleb lõbus 
ja meeleolukas ning parasjagu 
nii pikk, et passib püstijalu 
ära vaadata.

Festivali kõige võimsamaks 
etenduseks nimetas peakor-
raldaja tantsulist etendust 
„Gala“, kus osalevad 20 Rak-
vere inimest, kes kõik de-
monstreerivad mingit oskust, 
milles nad head on. Koregraaf 
Jérôme Bel liidab need numb-
rid oma formulari järgi üht-
seks lavastuseks.

„Sellest tuleb tore suvine 
festivali algusetendus,“ ütles 
Raud. Tema sõnul oli etendu-
ses osaleda soovijaid rohkem, 
kui lõpuks lavale mahub ja 
see etendus pakub kaasaela-
mist lastest kuni eakateni.

Ära mine närvi
Raud on ise kõiki etendusi, 

Priit Raud: tahame teha suvist festivali

Baltoscandali peakorraldaja Priit Raud.
Foto: Kristo Kruuman

mida kokku on festivalil 
kümmekond, näinud. Nende 
väljavalimisel lähtus ta soo-
vist pakkuda erinevatele vaa-
tajagruppidele erinevaid asju. 
Et festivalil leiduks nii suvist 
kergust kui ka tõsiselt raputa-
vat kunsti. Programm püüab 
nii intrigeerida kui ka rahus-
tada.

„Oleme lugupidavamad 
üksteiste vastu ja ärme lähe 
iga asja pärast närvi, rahune-
me õige maha,” sõnas Raud. 
Tema sõnul oleme me kõik 
erinevad ja tahes või tahtmata 
tuleb meil koos eksisteerida 
ning me võiks taaskord õppi-
da üksteisest lugu pidama. 
Millegi peale vihane olemine 

näiteks tõlgitud lavakunstiks. 
Baltoscandalit etenduskunsti-
de festivaliks nimetades pee-
takse eelkõige silmas seda, et 
üritus ei keskendu ainult sõ-
nalisele draamateatrile.

Raua sõnul võib ka öelda, et 
etenduskunstnikud omavad 
oma loodud ja mängitavates 
etendustest rohkem autoripo-
sitsiooni kui näitlejad tava-
teatri etendustes. Sageli on 
nad ise lavaloo idee välja 
mõelnud, selle lavastanud ja 
etendust ise mängides nad ka 
vastutavad selle eest rohkem.

„Ühelt poolt käivad eten-
duskunstid ajaga kaasa, teisalt 
on see ikka sama nagu juba 
sajandeid, et ühed esinevad ja 
teised vaatavad,“ üles Raud.

Kuigi kiputakse eeldama, et 
Baltoscandalilt tuleb kindlasti 
midagi skandaalset, üllatas 
korraldajaid pärast eelmist, 
2016. aastal toimunud festi-
vali Rakverest tulnud vastu-
kaja, et teravust oli vähevõitu. 
Samuti on festivalile ette hei-
detud, et see pole piisavalt 
ühiskonnakriitiline.

„Küllap ollakse festivaliga 
kohapeal juba harjutud,“ vas-
tas Raud teravuse teemale. 
Ühiskonnakriitilisuse kohta 
ütles ta, et festival ei püüa 
kellelegi ette kirjutada, kuidas 
on õige. Eelkõige püüab festi-
val peegeldada maailma kogu 
selle kirevuses just sellisena 
nagu ta on.

ei ole edasiviiv jõud.
Teiste seas astub festivalil 

üles Rakverest pärit etendus-
kunstnik Henri Hütt, kes 
koos maalikunstnik Mihkel 
Ilusaga toob lavale etenduse 
„Kapriisid 3,5“. Raua sõnul 
sobib see etendus taas kõigile 
ja pakub publikule visuaalset 
meeleolu.

Targas Majas etenduvas 
muusikalises lavastuses „Ra-
ba“ saab publik virtuaalreaal-
suse prillide abil ringi vaadata 
Läänemaal asuvas Marimetsa 
rabas. Lõbusa etenduse tele-
mängu formaadis, mis lõpuks 
küll üsna kurvaks muutub, 
toovad Rakveresse britid 
Forced Entertainment nime-
lisest rühmitusest.

Varssavist tuleb esinema 
üks sealsetest linnateatritest, 
mille lavastus „Needus“ näitab 
tänapäeva vastuolusid Poola 
ühiskonnas. Selle lavastuse 
kohta ütles Raud, et vaatama 
minnes peaks vaataja olema 
kindel, et ta on valmis raputa-
vaks elamuseks ja kindlasti ei 
sobi see lavalugu nõrganärvi-
listele.

Etenduskunstnikud on 
ise autorid
Raua sõnul võib Baltoscanda-
lit nimetada nii teatrifestiva-
liks kui etenduskunstide festi-
valiks. Sõna etenduskunst on 
käibele tulnud tõlkena inglise 
keelest (performing arts – T. 
L.) ja soome keeles on see 
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konditsioneer, kesklukk, 2 x el.ak-
nad, 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 890 €. Tel 502 5069

• Müüa Mercedez Benz 123 kere, 
1984. a, 2,2D, uunikum, sõidu-
korras, kere vajab remonti. Hind 
kokkuleppel. Tel 5463 1682

• Müüa Mercedes Benz 200 TE , 
v.a 1991, 1996 cm 3, võimsus 87 
kW, universaal,  bensiin - kata-
lüsaator, tumesinine. Iga jumala 
päev sõidus ja ÜV kehtib 2018 
aasta lõpuni. Näha saab Rakvere 
linnas ja hinnaks oleks 450 €. So-
bib uunikumi friigile taastamiseks! 
Tule ja kae üle ja kui sobib - saame 
kaubale! Tel 511 6424. Või tee pak-
kumine: vainupeal@gmail.com

• Müüa korralik Opel Astra 1,6, 
2003. a, tumesinine metallik, 
bensiin, 5 ust, Saksast. Tel 517 4193

• 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, superökonoomne! 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, korralik, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Toyota Corolla luukpära 
2002. a, 1,6 bensiin, punane, ma-
nuaal, 179 000km (100% originaal 
LS), Eestist uuena ostetud, äsja 
läbinud TÜ, korralik auto. Hind 
2490 €. Tel 504 0123

• Müüa sõidukorras VAZ 2105, 
1983. a. Tel 5829 9439

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

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

• Müüa Volkswagen Golf 4 Variant 
1,9TDI 02/2006. a, 74kW, turbodii-
sel, hall metallik, universaal, klii-
ma, 4 x el.aknad, kesklukk puldist, 
uuem salong, veokonks, roosteta, 
mõlkideta, läbinud tehnilise ÜV 
02/2019, superökonoomne, sood-
salt! 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD
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KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

KENA KORTER ROHELUSES! UUS!
PIIRA, ÕHTU 3 

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

39 990 €

Margus Punane,  504 9998

PALKELAMU ABIHOONETEGA!
VÄIKE-MAARJA, PIKK 34   

Krunt 3905 m² , elamu 214,5 m², saunamaja, kuur.  

39 990 € 

Margus Punane,  504 9998

KAUPLUS KORTERMAJA!
KILTSI, PIKK 2  

Kinnistu 6273 m², hoone 268,7 m², WC, 380 V.     
14 990 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

LAHEMAALE ELAMA!   
VIHULA KÜLA, POOLI  

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

59 990 € UUS HIND!

Margus Punane,  504 9998

PALKMAJA TAMSALU LÄHISTEL.
PÕDRANGU KÜLA, KUUSETUKA 

Kinnistu 1,5 ha, elamu 80 m2, abihooned.
29 000 €

Irene Pung,  554 0671

31 990 € 

AHIKÜTE JA LINNAVAADE! UUS!
RAKVERE, PIKK 55 

2 tuba, 43,3 m², 2/2, dušš, kamin.   
Margus Punane,  504 9998

63 900 €  UUS HIND!

KENA KORRAS MAJAOSA!    
RAKVERE, RÄGAVERE 20 

Krunt 704 m², 4 tuba, 87,8 m², kamin, saun.  
Margus Punane,  504 9998

59 000 €

RENOVEERITUD MAJAOSA!
RAKVERE, KARJA 24  

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

29 990 € 

KODU JÕE ÄÄRES!
VINNI V. VETIKU, MURU  

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

Margus Punane,  504 9998

42 990 € UUS HIND!

HUBANE KODU VAIKSEL TÄNAVAL!
TAPA, PIIRI 4  

Kinnistu 600 m², elamu 85,1 m², 4 tuba, 
abihoone.    
Margus Punane,  504 9998

97 990 € 

ÄRIHOONE VÕSUL! UUS! 
VÕSU, LUHA 2  

Kinnistu 3457 m², hoone 332 m², uus katus, 
trassid.  
Margus Punane,  504 9998

AVAR KODU LÄBI KAHE KORRUSE! UUS! 
RAKVERE, AIA 13  

3 tuba, 99,5 m², 2/3, kamin, rõdu.   
76 990 € 

Margus Punane,  504 9998

KIVIMAJA, 
UUED AKNAD!

RAKVERE, 
RÄGAVERE 77  

77 990 €

Kinnistu 1163 m², 
elamu 193,7 m², 

kuur, kasvuhoone.  

Margus Punane,  
504 9998

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

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

• Müüa või anda üürile Kundas 
kõigi mugavustega 1toaline kor-
ter. Tel 509 2298

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

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

• Müüa heas rajoonis Rakveres 
otse omanikult 2toaline renovee-
ritud ahjuküttega korter. Hind 
22 000 €. Tel 5344 7251

• Müüa 2toaline keskmises sei-
sukorras korter Lääne-Virumaal, 
Vinni vallas, Pajustis. Puu- ja 
elektriküte. Tel 5347 3267

• 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 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Tapa linnas Eha tn 12. 
Asub 5/5 korrusel, maja keskel, 
rõduga, heas korras, PVC aknad, 
uus välisuks, uus vann ja santeh-
nika. Maja keskel, trepikoda lukus, 
parkimine olemas maja ees. Hind 
14 500 €. Tel 518 5246

• Müüa 2toaline korter Tapa 
linnas, Turu 14 majas, 48 m2, IV 
korrus, toad eraldi ja mõlemale 
poole maja. Köögis ja esikus la-
minaatparkett, PVC aknad. Otse 
omanikult. Hind 21  000 €. Tel 
5698 3440

• 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 vana palkmaja (5,5x6 m) 
ära vedamiseks Viru-Nigula vald, 
Toomika külas. Tel 5624 4605

• Müüa vana palkmaja (7*11m) 
ära vedamiseks Lüganuse vallas, 
Vainu külas. Tel 5624 4605

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

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

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

• 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 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Võtame 
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 Rakveres. Tel 
5567 7790

• 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

• Korralik ja karske mees üürib 
1toalise ahjuküttega korteri Rak-
vere linnas. Tel 5594 6419

• 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 Rakveres 1toaline 
kõigi mugavustega korter, II kor-
rusel osaliselt möbleeritud. Hind 
200 €/kuus + kommunaalmaksud. 
Tel 5646 6926

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline 
elektriküttega (õhksoojuspump) 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. 
Üüri hind 70 € + elekter ja vesi. 
Tel 527 0058

• 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

Kahe lapsega perekond 

ostaks või võtaks üürile 

SUVILA VÕSUL. 

Nõudmised ei ole 

kõrged — majas peaks 

olema vesi. 

Boonusena võiks

olla ka saun. 

Palun ühendust võtta 

telefonil 508 0806

• 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, 5ust, helesinine 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, 
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

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

• 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, tumesi-
nine, turbodiisel, sedaan, kondit-
sioneer, el.aknad, veokonks, kehtiv 
ülevaatus 09/2018, mõlkideta, 
korralik tehnika, ökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• 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

• Ostan tööl käimiseks auto kuni 
1000 €, võib vajada remonti. Hea 
pakkumise puhul kiire tehing! Tel 
5309 2650

• 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

• 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

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

• 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 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

• 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

• 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

• Müüme ja paigaldame teie köö-
ki fotoklaasi teie valitud pildiga. 
Võta meiega ühendust ja teeme 
teile parima hinna! klaaspind@
outlook.com, tel 5837 4502. Leiad 
meid ka Facebookist: Klaaspind

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

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

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 

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

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused
VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA 

LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

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

• 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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• KÜ keldrite puhastamine. 
Tel 5450 5198

• 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

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

• Pakume murutraktoriga niit-
mist ja trimmerdamist. 5 €/h või 
kokkuleppel. Tel 5463 1682

• 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

• Felix Bänd – parim ja soodne. 
Tel 5559 3419

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

• 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
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• 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 soodsalt viimistlus,- san-
tehnika- ja ehitustööde jääkma-
terjale Tapal. Tel 5819 2192

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

kuulutused.kuulutaja.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

* 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

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

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

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

LOOMAD

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

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

• Müüa Plasto 2 ja Aru grupi 3 klaa-
siga puitaknad odavalt Rakveres. 
Mõõdud: 1.76x1.26, 2.35x1.26, 
2.06x1.26. Tel 557 0990

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

• Kolimise tõttu müüa 2 piken-
datavat laste voodit, 3 poolega 
vanem riidekapp, 2 laste vankrit, 
puidust võrevoodi, vanaaegne 
tumba, 2 rohelist fl iispleedi. Tel 
5699 6594 

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

• Ära anda vähekindlustatud pe-
rele kasutatud kirjutuslaud. Tel 
506 9317

• Müüa voodi koos voodiriiete 
kapiga. Hind 25 €. Tel 551 7090

• 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

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

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

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

• Ostan 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 vanu fotosid ja postkaarte 
kuni aastani 1950. Pakkuda võib 
ka muud vanavara. Tel 5812 8287

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

• 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 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

• Müün mett, hind oleneb kogu-
sest. Võid tulla oma nõuga. Kui 
vaja, toon ise kohale. Mõdriku 
küla, Rakverest 6 km. Andres. Tel 
5346 9159

• Annan sõnnikut. Tel 5878 2339

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

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

• 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

• Ära anda 6-aastane saksa 
lambakoera ja rotveileri segu 
koer, kes on harjunud lastega. 
Põhjuseks elukoha vahetus. 
Koer elab Hulja alevikus. Tel 
554 3734 

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

• 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

• Müüa 50 cm pikkuseid kuivi 
küttepuid. Hind 25 €/rm, ostja 
transport. Tel 5395 0313

• Ostan küttepuid, ka väikesed ko-
gused, tulen ise järele. Tel 503 1849



Kuulutaja reede, 29. juuni 201814

• 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. 

• Anda rendile kalapüügiluba 
kutselisele kalurile (8 nakkevõr-
ku, 2 mõrda ja 2 õngejada). Tel 
5624 4605

•  Hea d  i n i m e s e d ,  p a l u n 
annetage  laserraviaparaa-
di ostmiseks, olen tänulik 
iga annetuse eest. Kont nr 
EE024204278649535007 Arvin 
Uutma

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE/TASUB TEADA

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

Müüa pelletikatel 

Everclean 50 

täiskomplektis, 

pelletipõleti PV 50 B 

25-50 kW, 

pelletimahuti 730 l.

2900 € 
Ekspluatatsioonis 

olnud 2 aastat. 

Info tel 505 2060

VANAVARA

TEATED

TUTVUS

MUU

Head 
inimesed, kes 
te tunnete Viitnalt 
ärimees 
Joosu Marti!

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

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

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

• Müüa hiidküülikud. Tel 5685 
8009. Saab broneerida puhta-
tõulisi siiami kassipoegi. Tel 
5863 8137

• Saadaval segav. vene sinised 
kassipojad. Tel 5878 2304

• 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

• Teamwood OÜ lao tühjen-
dusmüük. II sordi materjal al. 
140 €/tm +km. (Terrassilaud, 
voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Premium 
6mm 160 €/tonn+ km. Küttek-
lotsid 30-l kott 1.50 € km.-ga. 
Saemat. 22x100 140 €/tm + 
km. Saadaval teisi ristlõikeid ja 
erinevate hindadega. Müügil 
ka immutatud materjal. Ida-Vi-
rumaa, Sonda, Sepa 18a. Tel 
5306 7722

 Põhjaranniku Suvelaat

Toimub 08.07.2018 
Viru-Nigula vallas, 

Rannu külas, 
Rannu pargis,

Tallinn-Narva maantee 127 km 

Rakverest tulles paremat kätt.

Kellaaeg: 9:00-15:00.

Laadale on oodatud kauplejad 
toiduainete, talutoodangu, käsi-
töö, vanavara ja muu kaubaga. 
Oodatud on ka talud, kes soovi-
vad tutvustada oma loomi. Loo-
made tutvustajatelt kohamaksu 

ei võeta.  Olemas lasteala.

Kauplejate registreerimine:

arno.kodu@mail.ee  
telefon: 503 0845

ulleleillepea@hot.ee 
telefon 5662 1985

Korraldajateks on MTÜ Rannu 
Külaselts ja MTÜ Kõrtsialuse 

Küla Selts.

Täiendav info: 
www.laadakalender-ee

• 60aastane mees soovib tut-
vuda üksiku kena 173 cm pika 
saleda autoga naisega, kes 
oleks hea perenaine, kellega 
koos minna Viru Folgile kont-
serdile, koos suve nautida. Tel 
554 6490, kiire!

• www.toonklaas.ee

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

EESTIMAISED MAASIKAD JA
KÖÖGIVILJAD TURUL

IGAL PÄEVAL!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

REEDEL, 29. juunil TURUL PEIPSI KALA 
(värske- ja suitsurääbis) MÜÜK!

Hinnad turul 28. juunil 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50

Värske kartul (import) kg 1,50

Värske kartul (Eesti) kg 2,50 3,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Herned (Eesti) kg 5,00 7,00

Aeduba (import) kg 2,50

Värske kapsas (Eesti) kg 1,50

Lillkapsas (Eesti) kg 3,50

Nuikapsas (Eesti) kg 3,00

Värske porgand (Eesti) kimp 2,00

Kaalikas (Eesti) kg 3,00

Suvikõrvits kg 2,50

Tomat (import) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 3,00 5,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,00

Salatikurk (Eesti) kg 1,50

Maasikas (Eesti) kg 3,20 4,50

Metsmaasikas kg 20,00

Murelid (import) kg 2,50 4,00

Kirsid (import) kg 3,50

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00 10,00

Arbuus (import) kg 2,00

Küüslauk (import) tk 1,00

Hapukurk kg 6,00

Mesi, värske 700g purk 5,50 6,50

Värske räim kg 1,30
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Täna on päev, kui võib 
teisi inimesi veiniga 
pritsida ja lausa üle kal-
lata ning selle eest ei 
järgne mingit karistust. 
Kuid see võimalus on an-
tud siiski ainult Hispaa-
nia La Rioja provintsi 
Haro linnakese elanike-
le.

Allan Espenberg

Sealsed inimesed lähevad igal 
aastal 29. juunil teatud mõttes 
peast segi ja korraldavad vei-
niga pritsimise peo. Tegu on 
veinilahinguga, mille hispaa-
niakeelne nimetus on Batalla 
del vino.

Sajandeid 
vana komme
Selle omapärase traditsiooni 
alged pärinevad 13. sajandist, 
kui kahe naaberasula – Haro 
ja Miranda de Ebro elani-
kud tülitsesid maa-ala pärast, 
mida mõlemad soovisid en-
dale saada. Jutt käib Bilibio 
kaljudest (Riscos de Bilibio), 
mis kujutasid tollal olulist 
strateegilist objekti ja mille 
pärast korraldati veriseid la-
hinguid.

Keskajal seisis kaljudel veel 
ka loss, mis oli ehitatud Va-
na-Rooma kindluse vareme-
tele. Nendes paikades elas ku-
nagi ka prohvet ja Haro kaits-
ja, Püha Felix, kes pani toime 
mitmeid imetegusid.

Sõjaliste konfliktide välti-
miseks käskis kuningas 13. 

sajandil Haro elanikel igal 
peeterpaulipäeval ehk suvisel 
peetripäeval (29. juunil), mis 
on pühendatud apostlitele 
Peetrusele ja Paulusele, mär-
gistada kahe asula vaheline 
piir purpurpunaste lipukes-
tega.

Nii ongi sajandite vältel 
La Rioja inimesed igal aastal 
sooritanud tõusu kaljudele, 
turninud sealse kabeli juurde 
ja heisanud 29. juunil linnali-
pu. Kui see rituaal peaks kas-
või kordki vahele jääma, siis 
saavad Haro naabrid vaidlus-
alused territooriumid auto-
maatselt endale.

Iga aasta 29. juuni – ole-
nemata sellest, kas see on 
kalendris töö- või puhke-
päev – on Haro elanikele suu-
reks pidupäevaks, mis saab al-
guse varahommikul ronimi-
sega kabeli juurde. Palverän-
durite protsessiooni eesotsas 
liigub valgel hobusel Haro 
linnapea. Kell kaheksa alanud 
jumalateenistuse lõppedes 
lööb linnapea maasse linna-
lipu, misjärel algabki kuu-
lus veinilahing, mis kandub 
kloostrist linnatänavatele.

Iidsete purpursete piirilipu-
keste rolli etendavad tänapäe-
val osavõtjate valged särgid, 
mis veinilahingu tulemusel 
võtavad hoopis teistsuguse 
värvi.

Pole võitjaid 
ega kaotajaid
Sümboolses sõjategevuses on 
peamisteks vastasteks Haro ja 
Miranda de Ebro armeed, mis 
on relvastatud vastava lahin-
gumoonaga ehk kohaliku pu-

Mais andis Saku Suur-
hallis praktiliselt täis-
saalile võimsa sõu põhja-
naabrite au ja uhkus, 
gootimetalliga tugevat 
sidet omav Nightwish. 
Nende bassist-laulja 
Marco Hietalaga avanes 
kontserdipäeval võima-
lus teha kohapeal vee-
randtunnine intervjuu.

Ülo Külm

Miks teie Euroopa kont-
serttuur just Eestist alguse 
saab?

Ajakava lihtsalt kujunes 
selline välja. Sõlmitud lepin-
gud kujunesid nii. Igatahes on 
tore siit tuuri alustada ja kuigi 
oleme Eestis varemgi esine-
nud, siis siiamaani millegi-
pärast suures kontserthallis, 
nagu seda Saku Suurhall on, 
mitte.

Mida kontsertsõu endast 
kujutab, mida publik oo-
data võib? Korralikku pü-

rotehnilist vaatemängu?
Siin Tallinnas on täissõuga 

tegemist. Seega mitte ainult 
pürotehnilised efektid, vaid 
kaasame ka videoekraanid 
jms. Ühesõnaga on tegemist 
publiku tellitud sõuga!

Kuna meil pole seekord 
uut plaati promoda, siis esi-
tame põhiliselt vanemat, 
isegi täiesti vana materjali. 
Põhimõtteliselt kaks-kolm 
lugu per album. Kuid vane-
mad lood on paljudel juhtudel 
uues kuues, oleme neid pa-
rasjagu ümber teinud.

Tuur kannabki tegelikult 
nime „Decades“ – mis vihjab 
selgelt eri perioodide kajas-
tamisele Nightwishi senisel 
teekonnal muusikamaailmas. 
Ilmus äsja vastav kogumikal-
bumgi.

Teie viimane stuudioal-
bum „Endless Forms Most 
Beautiful“ ilmus kolme 
aasta eest. Millal lõpuks 
järgmist oodata võib?

Sel aastal seda kindlasti 
ei tule, kuna tuuritame pal-
ju. Järgmisel aastal hakkame 
uue albumi tarbeks materjali 

treenima. Stuudiosse plaa-
nime tegelikult minna juba 
2019. aasta alguses, esialgu nii 
kuuks või pooleks. Täispikk 
plaat ilmub kindlasti aastal 
2020, täpset kuupäeva on aga 
liiga vara veel öelda.

Millal olid lõplikult veen-
dunud, et sinust saab muu-
sik?

14aastaselt. Tegelikult laul-
sin juba 13aastaselt oma esi-
meses bändis – tegemist oli 
koolibändiga. Esitasin näiteks 
Rainbow lugu „Long Live 
Rock´n´Roll“, sain sõnadega 
päris hästi hakkama! (Nae-
rab)

Kui tihti kitarrimängu 
praktiseerid?

Peaaegu iga päev, vahel 
rohkem, vahel vähem. Män-
gin täiesti erinevaid kitarre, 
12keelelist, akustilist jne. Ki-
tarr toimib nagu õpetaja!

Mõjutustest rääkides, oled 
öelnud, et bassistidest 
on sinu eeskujudeks ol-
nud Geezer Butler (Black 
Sabbath) ja Bob Daisley 

(ex-Rainbow, ex-Ozzy Os-
bourne´i band) ning laul-
jatest Ronnie James Dio 
(laulis Rainbows, Black 
Sabbathis / Heaven& Hel-
lis, omanimelises bändis) 
ja Rob Halford (Judas 
Priest).

Jah. Nooremana veel mui-
dugi ka Status Quo bassist 
Alan Lancaster, mulle meel-
dis eelkõige tema stiil. Suur-
test nimedest nimetaksin 
siinkohal täiendavalt kind-
lasti Billy Sheehanit ja Cliff 
Williamsi (AC/DC). Mulle 
meeldivad teistest erineda 
püüdvad kitarristid, kes suu-
davad ennast maksma panna, 
raudkindlalt oma asja ajada, 
laiemas skaalas mängida.

Kuskilt olen kuulnud, et 
trummikomplekti tagagi 
tunned ennast kaunis ko-
duselt?

(Naerab) Noh, tegelikult 
olen ma eriti halb löökriista-
mängija ja mitte kuigi arves-
tatav trummar. Aga mingil 
määral ma trumme mängin... 
Kodustuudios on mul igata-
hes trummikomplekt olemas.

Mis on saanud sinu teisest 
(põhi)bändist Tarot? Jät-
kate kunagi veel?

Taroti trummar suri. Me 
ei tea, kas me üldse kuna-
gi enam jätkame, ei tea, kas 
teeme veel kunagi midagi... 
Tõsi, osa lugusid on meil 
pooleli, võib-olla need kunagi 
siiski valmivad.

Sinu kohta on teada, et 
kuulad igasugust muusi-
kat, mitte ainult raske- 
rokki. Mida arvad näiteks 
selleaastasest Eurovisiooni 
lauluvõistlusest?

(Muigab) Eurovisiooni lau-
luvõistlus seostub peamiselt 
lapsepõlvega. Siis sai seda 
rohkem vaadatud, siis oli seal 
rohkem muusikat. Üks esi-
mesi emotsioone sellega oli 
Abba „Waterloo“.

Praegu ütleks nii, et kaks-
kümmend aastat juba pole 
seal õieti midagi toimunud 
ega midagi olulist pakkuda 
olnud, kõik on rohkem sõu 
peale üles ehitatud olnud.

Mõni lõbus seik Nightwis-
hi kontserttuurilt?

See pole hea küsimus. Neid 
erilisi hetki on väga palju ol-
nud. (Mõtleb pikalt) Ahjaa, 
sellest võite loomulikult kir-
jutada, lausa peate! Juhtus 
see Tšiilis, Santiagos, meie 
hotelli lähedal. Fännid hakka-
sid torupillimängijalt Troylt 
usinalt autogramme võtma, 
pidades teda tegelikult hoopis 
Metallica trummariks Lars 
Ulrichiks! Lõpuks sai meil 
sellest komejandist villand ja 
põgenesime austajate eest ho-
telli.

Kuivõrd erinevad Nig-
htwishi publiku reakt-
sioonid erinevates maail-
ma osades?

Lõuna-Euroopas ja USAs 
on see natuke erinev kui 
mujal. Seal on rahvas aegade 
jooksul lihtsalt palju (bän-
de) näinud. Endistes raudse 
eesriide tagustes maades ja 
Lõuna-Ameerikas on vastu-
võtt ehk mingil määral emot-
sionaalsem, publik reageerib 
pöörasemalt, kuna tippbände 
on kordi vähem nähtud.

Marco Hietala alustas laulmisega kolmeteistkümneselt

TÄNA MAAILMAS
Hispaania veinilahingus võideldakse viimase veinitilgani

Veinilahing hispaaniakeelse nimetusega Batalla del vino.
Allikas: wikipedia.org

nase veiniga. Tulistamiseks 
kasutavad professionaalid 
Hispaania nahklähkrit (bota), 
kust saab lasta veini peenike-
se joana mitme meetri kaugu-
sele.

Amatööride käsutuses on 
plastikust pudelid, purgid, 
kopsikud, ämbrid, kastrulid, 
veepüstolid, kanistrid, kapad, 
isegi piimapakid, aga samuti 
voolikud, veepumbad ja aia-
kastmispihustid.

Osalejatele on kehtestatud 
ka mõned reeglid. Nii tuleb 
selga panna heledad ja odavad 
riided (peamiselt on selleks 
lumivalged T-särgid), mida 
pole pärast pidutsemist kah-
ju ära visata, sest veini pole 
võimalik rõivastest välja pes-
ta. Kaela seotakse punane rä-

tik, mis on peo omapäraseks 
sümboliks.

Kategooriliselt on keelatud 
kasutada klaastaarat, sest see 
võib purunedes ohustada ini-
meste tervist. Soovitatud on 
kanda prille, mis kaitseksid 
silmi veinipritsmete eest.

Esimestena asutakse veini-
ga tulistama linnaametnik-
ke – sellega väljendavad Haro 
inimesed oma suhtumist ko-
halikesse võimudesse. Kui 
lahingu alguses käib tuleva-
hetus, st veinivahetus kahe 
tingliku sõjaväe vahel, siis 
üsna pea kaasatakse lahin-
gusse kõik kohalviibijad. Nii 
saavad võitluse vahetuteks 
osalejateks ka rahumeelsed 
pealtvaatajad, kes saavad vei-
niportsu endale mõnikord 

kaela ka vastu enda tahtmist.
Eesmärgiks on tabada vei-

nijoaga teist inimest otse 
suhu või kui see ei õnnestu, 
siis kallatakse „vaenlane” üle 
kastrulitäie veiniga. Veini-
lahingu näol on tegemist His-
paania ühe rõõmuküllasema 
peoga, mille priiskamisele on 
raske võrdväärset leida. Nii 
raisatakse lahingu käigus ära 
50 000 kuni 100 000 liitrit 
head kvaliteetset veini.

Teatavasti ei pääse üks-
ki sõda desertööridest. Nii 
juhtub mõnikord ka Haro 
linnakeses veinilahingu ajal. 
Mõned tasuta lahingumoo-
na saanud sõdalased püüavad 
leida varjatud paigakese, kus 
saaks suurepärast veini mek-
kida, sest kahju on seda liht-

salt maha kallata.
Kuna lahingulised püüavad 

veiniga üle kasta võimalikult 
palju inimesi, siis on sõja lõp-
pedes kõigi riided ühtmoodi 
purpurset värvi ja õhus hõl-
jub tugev veiniaroom. Lahing 
loetaksegi lõppenuks siis, kui 
silmapiiril pole enam ühtki 
valget särki. Seejuures pole 
selles sõjas ei võitjaid ega kao-
tajaid.

Kui veiniga on üle kallatud 
kõik kohalikud elanikud ja 
turistid ning paljud inimesed 
isegi mitu korda, siis istutak-
se traditsioonilisse pidulau-
da, mis on üles pandud linna 
peaväljakule Plaza de la Paz’ile 
(Rahuplatsile). Laua taga 
arutatakse lahingu tulemu-
si, taktikat ja strateegiat ning 
süüakse ära suur hulk Hispaa-
nia tapaseid ja muid hõrguti-
si, mis loputatakse alla kuul-
sate La Rioja veinidega.

Sedalaadi 
veinilahingu algus
Väidetavalt korraldati veini-
lahingu moodi üritust esma-
kordselt 1906. aastal ja sealt 
alates on see muutunud tra-
ditsiooniliseks. Teistel and-
metel on veinilahingut kirjel-
datud ka 1898. aasta 29. juunil 
ajalehes La Rioja ilmunud ar-
tiklis.

Esimest korda nimetati 
seda üritust veinilahinguks 
1949. aastal. Aga 1965. aastal 
kuulutati Haro veinilahing 
ametlikult rahvusvaheliseks 
oluliseks turismifestivaliks ja 
2011. aastal sai ta Hispaania 
riiklikult tähtsaks turismi-
sündmuseks.



16 REKLAAM Kuulutaja reede, 29. juuni 2018

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 19.07 ja 09.08

Esmaabi koolitus 13.07 ja 27.07
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

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

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee

Varalaen

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

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis ja Tallinnas

• Personalitöötaja

• Müügiesindaja

• Ettevõtluse kiirkursus

• Konsultatsioonid

• Keelekursused

• Ilukoolitused

• Raamatupidamine

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

• • •
• •

• •

RULOOD RIBAKARDINAD LIUGUKSED
LAMELLKARDINAD

VOLDIKKARDINAD
KARDINAPUUD

MÖÖBLIFURNITUUR

Külasta meid!

KONDITSIONEERI

TÄITMINE

KÜSI HINDA!

Avatud: E-R 9-18, L 9-15. Rakvere, Turu plats 5. Tel 322 3632.

* RIEKER

* REMONTE

* TAMARIS

* CAPRICE

SUUR SUVEKINGADE
ALLAHINDLUS

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 15.08 kell 18.00

• algab 14.08 kell 18.00

• algab 5.07 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

A-kategooria koolitus

(35 ja 70h)

(buss)

(traktor)
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