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ARVAMUS

R iikliku pensionikind-
lustuse peamine mõte 
on tagada inimesele 

piisav sissetulek pensioni-
põlves. Ja on põhiseaduseski 
kirjas, et Eesti kodanikul on 
vanaduses õigus riigi abile.

Eurostati andmetel on 
aga Eesti vaesusriskis ela-
vate eakate osakaalu poolest 
Euroopa Liidus juba aas-
taid „auhinnalisel“ esimesel 
kohal. Tunamullu elas 65-
aastastest ja vanematest ini-
mestest 47,5 protsenti suh-
telises vaesuses.

Eesti kulutused pensioni-
süsteemile on allpool OECD 
riikide keskmist taset. Hin-
nad kasvasid meil aga teist 
aastat järjest 3,4 protsenti 
aastas ja 2018. aastal oli hin-
natõus euroala kiireim. Kõi-
ge rohkem mõjutas seda ko-
dukulude tõus: kallinesid nii 
elekter, soojusenergia kui ka 
gaas.

Jutt ei ole niisiis sellest, 
et elatanud inimestel ei ole 
raha soojamaareisiks ega 
isegi ootamatuteks väljami-
nekuteks, jutt on kõige hä-
dapärasemast – vajadusest 
maksta kommunaalkulusid, 
osta süüa ja ravimeid.

Tegelikult ei ole raha rii-
gikassast otsa saanud ja Ees-
ti majandus kasvab. Kasvab 
endiselt: esimeses kvarta-
lis suurenes SKT võrreldes 
aasta varasemaga 4,5 prot-
senti, ületades nii analüüti-
kute ootusi. Riigi järgmise 
aasta kulude maht on üm-
marguselt pool miljardit 
eurot suurem kui tänavu.

Kogu asi taandub sellele, 
millele valitsus raha leiab 
ja millele mitte. Nii ole ei 

raha nähtud ette erakorrali-
seks pensionitõusuks. Raha 
pole ei õpetajate, päästjate 
ega politseinike palgalisaks. 
Lubatud ja suurerakondade 
poolt allkirjadega kinnitatud 
täiendav teadusraha jääb sa-
muti eraldamata. Mis mur-
tud lubadused meie teaduse, 
kõrgkoolide ja targa majan-
damisega ehk siis Eesti tu-
levikuga teevad on omaette 
teema.

Tõsi, peaminister on luba-
nud need küsimused sügisel 
üle vaadata, enne kui 2020. 
aasta eelarve eelnõu riigi-
kogusse jõuab. Erakorrali-
ne pensionitõus omakorda 
on üks neid küsimusi, mille 
juurde on lubatud tagasi tul-
la uue majandusprognoosi 
valguses.

Õigusega on küsitud, miks 
enne märtsikuud, riigikogu 
valimiste eel majandusprog-
noose ja hoiatusi mitte mil-
lekski ei peetud. Et struktu-
raalne eelarve on tasakaa-
lust väljas ja kasvatab mii-
nust – see ei saanud ju tul-
la üleöö üllatusena. Ometi 
lubasid suurerakonnad ees-
otsas peaministriparteiga 
hüppelist pensionitõusu. 
Miks oli vaja ootusi üles 
kütta? Ikka selleks, et vali-
mistel hääli saada.

Puudutab ju pensioni suu-
rus enam kui 300 000 ini-
mese toimetulekut ja kaude 
ka nende lähikondlasi. Nii-
sama läheb väga paljudele 
peredele korda ka alusha-
riduse kättesaadavus. Prii 
lasteaiakoht ja -lõuna oli 
veel üks sotsiaaldemokraa-
tide programmilisi seisu-
kohti, millega nii üks kui 

teine erakond flirtis. Näib, 
et valimiste eel oleme kõik 
sotsiaaldemokraadid.

Ega eakate või laste eest 
hoolitsemine olegi parteipo-
liitiline printsiip. Vähemalt 
ei tohiks olla. Heas vor-
mis demokraatlikus riigis 
peaks see olema parteide-
ülene põhimõte, sest tegu 
on üldinimlike väärtustega. 
Inimene peab saama vääri-
kalt elada ka siis, kui ta jõud 
raugema hakkab.

Ent ka riigi toimimise 
seisukohalt on just pensio-
nitõusu veksel see, mille 
valitsus peab hulga katte-
ta vekslite seast kindlasti 
välja lunastama. Rahvas-
tik vananeb, eakate prob-
leemid kuhjuvad kiiresti 
ja iga-aastane pensionide 
indekseerimine ei päästa 
pensionäre vaesusest.

Küünilisena mõjub aga 
erakorralise pensionitõusu 
sidumine sellega, mis otsu-
sele jõutakse teise pensio-
nisamba asjus. Kogumis-
pensioni vabatahtlikuks 
muutmisega kaoks riigil 
kohustus panna omalt poolt 
neli protsenti töötaja palgalt 
teise sambasse. Peaministri 
meelest võiks see olla üks 
kate pensionide tõstmiseks. 
Mida rohkem on kogumis-
pensionist loobujaid, seda 
rohkem jääks riigile raha.

Seega mõtleb valitsus tu-
levastelt pensionäridelt raha 
ära võtta, et anda praegus-
tele juurde. Töötegijaid on 
võrreldes eakatega aga tu-
levikus veelgi vähem kui 
praegu. Ei saa sedasi hun-
did söönuks ega jää lambad 
terveks!

Tõsi, kokku on lepitud 
pensionäride tulumaksu-
vabastuse suurendamises 50 
euro võrra, mille tulemuse-
na võib keskmine pension 
järgmise indekseerimise jä-
rel tõusta maksuvabast mii-
nimumist kõrgemale. See 
otsus puudutab küll neid 
pensionäre, kes tööl ei käi.

Et anda õigetele otsustele 
hoogu juurde, on riigikogu 
sotsiaaldemokraatide frakt-
siooni liikmed kavandanud 
riikliku pensionikindlustuse 
seadusesse täienduse, mille 
järgi tõuseb pensioni baas-
osa pärast 2020. aasta 1. ap-
rilli indekseerimist 100 euro 
võrra ja rahvapension 60 
euro võrra.

Valijatelt küsisid mandaati 
erakorraliseks pensionitõu-
suks pea kõik parlamenti 
jõudnud erakonnad, liiati oli 
tegu peaministripartei ühe 
põhilubadusega. Juba sünd-
sustunne nõuab, et meie 
ettepanek leiaks laiemat 
toetust. Nii andsingi mai 
lõpus riigikogule üle seadu-
seelnõu, mis tõstaks tulevast 
kevadest erakorraliselt pen-
sione. Sest pensionäril raha 
ei ole, aga riigikassas on.

Heljo Pikhof,
Riigikogu liige, 

Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna aseesimees

Pensionitõusu veksel vajab lunastamist
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MUST KROONIKA
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Sel nädalal viibib Lää-
ne-Virumaal Saksamaa 
sõprusmaakonna Plöni 
delegatsioon, et tähista-
da omavahelise sõpruse 
30. aastapäeva. Muuhul-
gas peeti eile VIROLi 
juhtimisel koostöösemi-
nari.

Liisi Kanna

Sakslased saabusid teisipäeval 
ning viibivad Eestis nädala lõ-
puni. Esimestel päevadel kü-
lastas delegatsioon mitmeid 
meie maakonna omavalitsu-
si. Neljapäeval koguneti aga 
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liidu esindajatega ühisele 
koostööseminarile Rakvere 
linnavalitsusse.

Lääne-Viru ja Plöni maa-
konna koostöö sai alguse 
1989. aastal, mil allkirjas-
tati partnerlusleping tolla-
se Rakvere rajooni ja Plöni 
maakonna vahel. Koostöö 
on kestnud edukalt 30 aastat. 
Varasemalt oli sõprussuhe-
te üheks eestvedajaks Lää-
ne-Viru Maavalitsus, mille 
sulgemise järel võttis koostöö 

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
1. juulil teatati, et Väike-Maarja vallas Rakke alevikus tun-
gis 43-aastane mees kallale 56-aastasele mehele. Politseini-
kud pidasid kahtlustatava kinni.

1. juulil teatati, et Rakvere linnas F. R. Kreutzwaldi tänaval 
lõi 85-aastane mees oma 87-aastast abikaasat.

30. juunil tungis 51-aastane mees Viru-Nigula vallas kallale 
oma 50-aastasele õele.

27. juunil teatati, et Tapa vallas tungis 59-aastane mees kal-
lale 52-aastasele naisele.

VARGUSED
2. juulil varastati Rakvere linnas Rabakivi tänaval käekott. 
Kotis oli mobiiltelefon ja dokumendid. Kahju kokku on 834 
eurot.

Ajavahemikul 22. juuni kuni 2. juuli tungiti sisse suveko-
dusse Väike-Maarja vallas Räitsvere külas ning varastati 
pesumasin, lauahõbeda komplekt ja baromeeter. Esialgne 
kahjusumma on 300 eurot.

Ajavahemikul 16. juuni kuni 29. juuni varastati Väi-
ke-Maarja alevikus Energia tänaval survepesur Kärcher. 
Kahju on 300 eurot.

Ajavahemikul oktoobrist juunini varastati Letipea külas, 
Viru-Nigula vallas paadisild. Kahju on 334 eurot.

LEITI LÕHKEKEHI
1. juulil tehti kahjutuks Väike-Maarja vallast Simuna alevi-
kust kaevetöödel leitud käsigranaat RG-42 ning Rakverest 
Lennuki tänavalt leitud lõhkepakett ALT-10.

ARVUTIKELMUS
26. juunil helistati 38-aastasele Tamsalu elanikule ning pa-
kuti lisaraha teenimise võimalust läbi investeerimise. Mehel 
paluti arvutisse laadida AnyDesk programm ning edastada 
oma isiklikud andmed. Mehelt peteti välja 2250 eurot.

Sõbrad Saksamaalt tulid Lääne-Virumaale külla
edendamise üle Lääne-Viru 
Omavalitsuste Liit.

„Mul on hea meel, et pikk 
sõprus ei ole mitte üksnes 
kahe maakonna vaheline, 
vaid ka mitmete meie kohali-
ke omavalitsuste ,“ rõõmustas 
VIROLi tegevdirektor Sven 
Hõbemägi.

Ka kõnealusest seminarist 
võttis osa veel teinegi siin 
viibiv sakslaste grupp – Rak-
vere sõpruslinna Lütjenburgi 
delegatsioon.

Hõbemägi rääkis, et semi-
naripäev oli mõeldud eelkõi-
ge koostöö tugevdamiseks. 
„Päeva esimene osa on sisus-
tatud ettekannetega, et ka 
need, kes ei ole nii hästi kur-
sis meie sõprusega, saaksid 
sellest rohkem aimu,“ sõnas 
VIROLi tegevdirektor.

Ta märkis, et lisaks vaada-

takse üle koostööleping. „See 
on küll raamleping, aga sel-
lele tuginedes toimuvad juba 
konkreetsemad koostööpro-
jektid ja -programmid maa-
kondlike partnerite vahel,“ 
selgitas Hõbemägi.

VIROLi esimees Einar 
Vallbaum tutvustas oma ette-
kandes maakonna ja omava-
litsusliidu tegemisi ning aren-
guid. Plöni maakonnast rää-
kis sealne juht Stefan Leyk.

Kõne pidas ka Saksamaa 
suursaatkonna esindaja Mar-
tin Langer, kes nentis, et 
koostöö nimel on tulnud 
pingutada. „Nõuab palju 
pühendumist, et nii pikalt 
ühte sõprust elus hoida ja on 
vaja palju inimesi, kes kaa-
sa löövad. Tõsiasi, et see on 
meil õnnestunud, tähendab, 
et meie sõprusringkond ei 

ole mitte üksnes olemas ol-
nud, vaid samm-sammult 
laienenud,“ sõnas Langer.

„On näha, et selle partner-
luse raamides on ikka ja jälle 
rikastavaid kogemusi saa-
dud,“ lisas saatkonna esinda-
ja. Langer peatus pikemalt 
mõnel näitel kahe riigi vahe-
lisest koostööst, tuues enim 
esile majandus- ning IT-alast 
partnerlust.

Seminaril pidasid ettekan-
ded ka Lütjenburgi linna-
pea Dirk Sohn ning Aarne 
Leisalu Lääne-Viru Arendus-
keskusest.

Neljapäev kulmineerus pi-
duliku õhtuga Rakvere lin-
nuses, kus allkirjastati taas 
koostööleping kahe maa-
konna vahel. Külaliste nä-
dal lõpeb tantsu- ja laulupeo 
väisamisega.

Rakvere linnavalitsuses peetud seminarist oli osa võtmas umbes 100 sakslast. Foto: Liisi Kanna
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Täpselt kolm kuud taga-
si, 5. aprillil avas Rakve-
res uksed kauplus nime-
ga Riidepood, kus 
müüakse soodsama hin-
naga Euroopa keskklassi 
brändide toodangut.

Liisi Kanna

Kaupluse rajajaks on Lää-
ne-Virumaalt pärit Merje 
Kastemäe, kes 2005.–2012 
aastal pidas Kadrinas sarnast 
brändirõivaste outlet’i Kaup+. 
Vahepeal viis elu Kastemäe 
pere Tallinna, kuid otsusta-
ti tagasi tulla ja taas kauplus 
avada.

„Tegelikult oli juba ammu 
see plaan, aga otsisin õigeid 
ruume. Ja siis tuli selline 
jackpot – täpselt nagu me ette 
kujutasime,“ rääkis poepidaja 
Laia ja Rohuaia tänava nur-
gal, aadressil Lai 3 asuva hoo-
ne kohta.

Ta nentis, et ruume nähes 
tekkis kohe kindel visioon 

S uvel toimub väga pal-
ju kontserte, festivale 
ja muid sündmusi nii 

Eestis kui lähiriikides, kuhu 
sageli sõidetakse. Väga po-
pulaarsetele kontsertidele 
müüakse ametlikes kanalites 
kõik piletid välja minutite-
ga, mis loob soodsa pinnase 
pääsmete edasiseks hangel-
damiseks ehk piletitele tekib 
järelturg.

Oma rahakoti huvides ta-
sub järelturult ostes olla väga 
tähelepanelik, sest lõkse seal 
jagub. Näiteks on osades rii-
kides piletite järelturg keela-
tud või hinnale lisandub hul-
galiselt lisatasusid.

Leidub mitmeid platvorme, 
kus on võimalik maha müüa 
oma kontserdi või spordi- 
ürituse pilet. Järelturu pi-
leteid võivad müüa nii tei-
sed füüsilised kui juriidilised 
isikud ning ost võib osutu-
da üsna problemaatiliseks. 
Euroopa Liidu tarbija nõus-
tamiskeskus Eestis on saanud 
tarbijatelt erinevaid küsimusi 
seoses taoliste piletimüükide-
ga ning jagab soovitusi, kui-
das end kaitsta.

Hiljuti on Soome tarbija-
kaitse hoiatanud Šveitsi jä-
relturupiletite müügiportaali 
Viagogo.com eest, kuna üle 
500 tarbija on teinud avaldu-
se. Ka Eestis on samas asjus 
pöördunud tarbijaid, kes on 
soovinud saada teada oma 
õiguste kohta. Peamine tar-
bijate pöördumiste põhjus on 
piletite kättesaadavus ja juur-
dehindlus.

Nimelt, Viagogo.com vee-
bileht reklaamib end kui 
maailma suurimat järeltu-
ru keskkonda, kus nad enda 

väitel kuvavad müüja, kes on 
eraisik, kehtestatud hindasid, 
mis võivad olla turuhinnast 
kõrgemad või madalamad.

Tarbijad on veel välja too-
nud, et Viagogo.com lehel 
piletit ostes on segajaks aja-
piirang, millega kiirustatak-
se tarbijat takka ostu kiireks 
lõpuleviimiseks, seejuures 
manipuleerides piletite saada-
vuse ja hinnamuutusega. Näi-
teks jookseb ekraanil pidevalt 
teavitus, mitu minutit see 
hind veel kehtib ning mitu 
inimest seda piletit praegu 
vaatavad. Selle eesmärk on 
kiirustada tarbijat tehingusse.

Ka on Eesti tarbijal juhtu-
nud, et Viagogo.com ei ole 
soetatud piletit talle edasta-
nud väitega, et see saadetak-
se alles nädal enne kontserti. 
Tarbija soovis piletiostust 
taganeda, kuna selline olu-
kord põhjustab ebakindlust. 
Kindlus on väga vajalik eel-
kõige arvestades, et kontsert 
toimub välisriigis ning tarbija 
teeb täiendavaid kulutusi ma-
jutusele ja transpordile tead-
mata, kas ürituse pilet talle 
üldse edastatakse.

Hinnaga manipuleerimise 
tõi välja Eesti tarbija, kes küll 
sai spordiürituse pileti kätte, 
ent ümbrikut avades leidis ta 
piletile trükitud hinnaks 35 
eurot, mille eest tarbijalt kü-
siti hoopis 116 eurot. Täpse-
malt uurides selgus, et müüja 
küsitud hinnale lisandusid 
veel platvormi lisatasud, näi-
teks lepingutasu, käitlustasu, 
pileti edastamise tasu, mis 
võivad olla pileti müügihin-
nast märkimisväärselt suure-
mad.

Tasub teada, et piletite 

soetamine järelturult ei ole 
Euroopa Liidu üleselt üht-
selt reguleeritud. Siseriiklik 
seadusandlus on olemas Nor-
ras, Saksamaal, Suurbritan-
nias, Belgias, Prantsusmaal, 
Hispaanias, Portugalis, Hor-
vaatias ning Taanis. Teistes 
liikmesriikides on kas piletite 
järelturgu puudutav regulat-
sioon veel väljatöötamisel või 
jäetakse see valdkond regu-
leerimata. Eestis on piletite 
järelturult soetamine seadu-
sega reguleerimata.

Soome tarbijakaitse om-
budsmani väitel ei selgitata 
Viagogo.com veebilehel sel-
gesõnaliselt tarbijatele, et tea-
tud riikides ei ole piletite soe-
tamine järelturult seadusega 
lubatud. Näiteks on piletite 
edasimüümine järelturul kee-
latud Belgias, Prantsusmaal, 
Hispaania, Taanis, Poolas ja 
Horvaatias.

Teistes liikmesriikides, kus 
piletite järelturul müümine 
on seadusega reguleeritud, on 
see lubatud vaid teatud tin-
gimustel. Näiteks võib Por-
tugalis küll pileteid järelturul 
edasi müüa, kuid edasimüügi 
hind ei tohi olla pileti esialg-
sest hinnast üle 20 protsendi 
suurem.

Enne pileti järelturul soe-
tamist tasub uurida Prant-
susmaa EL tarbija nõusta-
miskeskuse koduleheküljelt, 
kas ja kuidas piletite järel-
turg on reguleeritud või on 
piletite järelturult soetami-
ne sootuks keelatud: www.
europe-consommateurs.eu.

Heldin Malmet,
EL tarbija nõustamiskeskuse jurist

Kaitse oma rahakotti piletite 
järelturul hangeldajate eest

Väljamüügipood pakub võimalust teistest erinedaVäljamüügipood pakub võimalust teistest erineda
Poepidaja Merje Kastemäe (paremal) ja müüjanna Kaisa. Foto: Liisi Kanna

Poeomaniku sõnul oli 
kaupluse loomine veidi ka 
enda vajadusest ajendatud. 
„Mul on kaks sellises vanuses 
last, kellega tuli tunde käia 
kaubanduskeskustes otsimas 
mõnd ükskikut asja. Kui lä-
hed ostukeskusesse, siis võib 
garanteerida, et pool päeva 
on sisustatud. Osadele meel-
dib see aja veetmise vorm, 
aga mulle ei sobi. Minusugu-
seid on ilmselt veel päris pal-
ju,“ rääkis Kastemäe.

„Siin on hea leiupood. Võid 
käia kaks kord ja mitte midagi 
leida, ja siis tuled kolmas kord 
ja saad täpselt enda jaoks õige 
asja,“ sõnas riideäri omanik. 
„Siiamaani on tulnud iga nä-
dal veidi uut kaupa. Ma ei tel-
li suuri koguseid, et ühesugu-
seid asju ei oleks väga palju,“ 
jätkas Kastemäe.

Niisiis on Riidepoes ka 
teistest kauplustest veidi ise-
moodi tooted. „Rakveres ilm-
selt samasugust kaupa ei ole. 
Sobib hästi inimestele, kelle 
jaoks on oluline natukene 
erinevalt riides käis. Tean, et 

osad külastavad näiteks selle-
pärast kasutatud riiete poode, 
et erineda ja leida masstoo-
dangule vaheldust,“ sõnas 
Merje Kastemäe.

Kaupluse valikus on nii 
naiste, meeste kui laste rii-
ded. Müüakse Euroopa kau-
bamärkide tooteid, peamiselt 
Saksa omasid. Tugevalt on 
esindatud näiteks Tom Tailor 
ja s.Oliver. Valiku sissevõeta-
va kauba osas teeb Kastemäe 
varasemate kogemuste põhjal 
ning peab seejuures äärmi-
selt oluliseks hinna ja kvali-
teedi suhet. „Hind, ikka hind 
on meie eeliseks,“ toonitas 
poepidaja.

Esimesed kolm kuud on 
Kastemäe sõnul üllatavalt 
hästi läinud. „Tagasiside on 
olnud positiive ja väga pal-
ju on meid taas külastanud 
kliente varasemast poepida-
mise ajast,“ sõnas omanik, li-
sades, et vana kliendibaas oli 
ka üheks Rakveresse kauplu-
se rajamise eeliseks võrreldes 
Tallinnaga.

kaupluse interjöörist ning 
sisustamine ei võtnud sugu-
gi kaua aega. „Selline väike, 
hubane ja teistmoodi pood,“ 

kirjeldas Kastemäe kauplust, 
lisades, et kogu põrandat kat-
tev vaip sai pandud klientide 
mugavusele mõeldes – proo-

vikabiinist uusi esemeid võt-
ma minemiseks ei pea jala-
nõude jalga panemisega vae-
va nägema.

www.facebook.com/EhituseABC 

-25%

osta ka 
e-poest!

Kampaania tingimused: 
www.ehituseabc.ee

6.-7. juuli

KÕIK
KAUBAD
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NÄDALA PILT

L ähinädalatel alga-
vad ümberehitustööd 
Tallinn-Narva maanteel 

Aaspere ja Haljala vahelisel 
ligi üheksa kilomeetri pikku-
sel teelõigul. Tööde tellijaks 
on Maanteeamet ja neid teos-
tab Merko Ehitus Eesti.

Ehitustööde käigus raja-
takse üleeuroopalisse trans-
pordivõrgustikku TEN-T 
kuuluva Eesti põhimaantee 
nr 1 (E20, Tallinn-Narva) ki-
lomeetritele 81 kuni 87 prae-
guse 1+1 maantee asemele 
mõlemas suunas kaherealine 
maantee ning kilomeetritel 
78 kuni 81 rekonstrueeritak-
se neljarealine teelõik. Tööde 
eesmärk on liiklusohutuse 
tõstmine ja liikluse läbi-
laskvuse parandamine.

Ümberehitustööde käigus 
ehitatakse lisaks tee laien-
damisele välja Aaspere eri-
tasandiline liiklussõlm ja ko-
gujateed, mille kaudu hakkab 
edaspidi kogu piirkonna liik-
lus riigimaanteele pääsema. 
Senised Tallinn-Narva maan-
tee juurdepääsuteed suletakse. 
Põhimaantee ületamiseks ra-
jatakse Vanamõisa viadukt ja 
Sauste jalgtee tunnel. Lepingu 
raames rajatakse ka müratõk-
keseinu ja piirdeaedu.

Ehitustööd algavad 2019. 
aasta juulis ja neid teostatak-
se etapiviisiliselt. Kogu tööde 
perioodi vältel on töötsoonis 
Tallinn-Narva maanteel ta-

Kadrinas löödi kopp maasse
Esmaspäeval algas Kadrina tervisekeskuse ehitus. Töid 
teostab Paide MEK AS ning ehituse maksumus koos käi-
bemaksuga on pea 1,3 miljonit eurot. Tervisekeskus peaks 
valmima 14 kuuga ehk siis järgmise aasta septembriks.

Uude hoonesse tulevad ruumid kolmele perearstile ja 
nende meeskonnale (Kadrina Tervisekeskus OÜ). Lisaks 
hakkab keskuses tegutsema hambaravikabinet, füsiotera-
peut, ämmaemand ning seal avatakse ka apteek.

Tekst ja foto: Liisi Kanna

Aaspere-Haljala teelõigul läheb ehituseks
Aaspere 

liiklussõlm. Foto: 
www.mnt.ee

gatud mõlemas suunas ühe 50 
km/h piirkiirusega (erand-
korras 30 km/h) sõiduraja 
olemasolu ning tagatakse 
kohalike elanike ligipääsud 
neile kuuluvatele kinnistu-
tele. Objekti lõplik valmimi-
ne on plaanitud 2020. aasta 
oktoobrisse.

Esimesena on planeeritud 
ehitada Aaspere-Haljala lõi-
gul valmis olemasoleva tee 
laiendused ja rajatised. Sel 
aastal rekonstrueeritakse 
ka enne Aasperet paikneva 
2+2 teelõigu Tallinna suund 
ja alustatakse töödega sama 
teelõigu Narva suunal.

Järgmisesse aastasse jääb 
Aaspere-Haljala teelõigul 
uute äärmiste sõiduradade 
vahel senise tee-osa rekonst-

rueerimine. Paralleelselt töö-
de teostamisega põhimaan-
teel rajatakse kogujateed 
ning jalakäijatele ja ratturitele 
mõeldud kergliiklusteed.

Rahvusvahelise tähtsusega 
Tallinn-Narva maantee Aas-
pere-Haljala teelõigu ümbe-
rehitustööde leping sõlmiti 
Maanteeameti ja Merko Ehi-
tus Eesti vahel 30. mail 2019. 
aastal. Teelõigu projekteerija 
on Selektor Projekt ja järe-
levalvet teostab Toomtsent-
rum. Ehitustööde kogumak-
sumus koos ettenägematute 
kulude reservi ja käibemak-
suga on kuni 16,1 miljonit 
eurot.

Hea liikleja, palume tööde 
teostamise piirkonnas tähele-
panelikkust ja ajutiste liiklus-

korraldusmärkide järgimist, 
et oleks tagatud nii liiklejate 
kui ka teel töötavate inimeste 
ohutus. Möödasõite ja muid 
ohtlikke manöövreid soovi-
tame töötsoonis vältida. Mär-
gates tööalas mõnd ehitussõi-
dukit liikumas või manöö-
verdamas, palume selle läbi 
lasta – nii saame kiiremini 
valmis!

Liiklusalane info on kät-
tesaadav Maanteeameti liik-
lusinfo rakenduses tarktee.
mnt.ee ja maanteeinfo lü-
hinumbril 1510. Täpsem 
info projekti kohta on leitav 
Maanteeameti kodulehelt 
www.mnt.ee.

Kätlin Kaasik,
Merko Ehitus Eesti AS
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• Pakume tööd hooldajale 
Loksa Eakate Kodus. Info 
telefonil 5306 5835

• Puiduettevõte Baltic Log 
Cabins OÜ otsib toot-
mistöölisi. Töökoht Väi-
ke-Maarjas E-R 8-17. Tel 
324 2426

• Pakun tööd fassaadi- 
ja ehitustöölistele Lõu-
na-Soome piirkonnas. Kon-
takt tel +358 41722 1648

• Pakkuda tööd ehitajale 
Rakvere linnas. Korteri re-
noveerimine. Tööle asumi-
ne kohe. Tel 5456 6677

• Autopesulasse vajatakse 
töötajat! Rakvere, Posti 4. 
Tel 5559 8335

• PALMSE PARK-HOTELL 
otsib suvehooajaks HO-
TELLITEENINDAJAT. 
Töö vahetusega: 4 päe-
va tööl ja 4 päeva vaba. 
Elamine  kohapeal. Nõu-
tav  inglise keele oskus 
kõnes. CV saata aadressil: 
info@phpalmse.ee Info: 
32 23 626 või 5646 4170

TÖÖ

Sisesta nüüd kuulutus
kuulutused.kuulutaja.ee

Otsid 
tööd? 
Vajad 

töötajat?

• 80-aastane naine Rakveres 
otsib hooldajat. Tel 5334 
0970

• Rakvere Eakate Kodu võ-
tab tööle hooldaja. Info 
telefonil 5331 0626

• Otsime suveks muru-
niitjat raiderile. Tel 502 
5390

• Otsime Rakverre ja Kun-
dasse tublisid puhastus-
teenindajaid hommikul 
ja õhtul osalise tööajaga. 
Helistada tel 5610 3887

• Pakun tööd koduabilise-
le, kelle ülesanneteks on 
lastehoid ja majapidamis-
tööd. Eeldame, et oleksid 
lastesõbralik ja omaksid 
autojuhiluba. Tel 509 4874 
või 515 3237

• Vajame koduhoidjat. Kui 
oled tore ja aus naispen-
sionär, kutsume Sind ka-
heks kuuks koduhoidjaks 
Rakveres. Kaasa võib võtta 
lemmikloomi. Tel 502 0856

PAKUN TÖÖD OTSIN TÖÖD

Otsime oma meeskonda 
üldehitustöölisi.

Tel 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

• Aktiivsed ja energi-
lised neiud/noorme-
hed, kes te soovite su-
vel töötada ning saada 
uusi kogemusi Art Cafe 
pakub tööd kliendi-
teenindajale. Lisa info 
tel 32 32060, hotell@
artcafe.ee

• Aasia restoran Bamboo 
Garden Rakveres võtab 
koheselt tööle tööka ja 
kohusetundliku KOKA 
ABI. Info tel 5802 8769 või 
bamboogarden@hot.ee

• Eesti Metsahoolduse OÜ 
otsib harvesteri operaa-
torit. Tööpiirkond Lääne- 
ja Ida-Virumaa ja Jõgeva-
maa. Info tel 5309 0698

• Firma pakub tööd CE-ka-
tegooria juhile, töö eesti 
piires E-R. Tel 512 7883

• Pakun tööd C-kategoo-
ria autojuhile, tagaluuk-
tõstukiga furgoonautol. 
Hea töö, hea palk. Tel 501 
1040

• Otsin linnas tööd, puude 
ladujana või majahoidja-
na. Tel 5462 2417

• Soovin leida tööd autoju-
hina C, CE-kategooria. Tel 
511 6367
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Varasuviselt kirju eri- 
alavaliku seas paistab 
õpetajaamet silma või-
malustega kujundada tu-
levikus nii enda kui ka 
väga paljude noorte elu-
teed. Noor ja inspireeriv 
Tartu Jaan Poska Güm-
naasiumi õpetaja Eerik 
Säre toob välja kümme 
põhjust, miks tema on 
valinud õpetajakutse ja 
soovitab seda ka teistele.

SA Innove

Säre tõdes, et õpetajaametiga 
kaasnev vastutus ja oluline 
roll noorte elu kujundamisel 
tekitab sageli esialgu ebakind-
lust, kuid võimalus õpetaja-
ameti kaudu nii ennast kui ka 
sadu või koguni tuhandeid 
teisi elusid positiivselt mõju-
tada, kaalub ameti plusspoo-
led kindlasti üles. Noor õpe-
taja tõi välja 10 põhjust, miks 
tasub tema ametikaaslaseks 
õppida.

Aitad luua homse Eesti
Säre sõnul on õpetajal haru-
kordne võimalus teha täna 
tööd noortega, kes kujunda-
vad Eesti tulevikku ja võtavad 
vastu homse Eesti otsuseid. 
„Meie tulevikuühiskond sün-
nib läbi igapäevase töö noor-
tega, suunates nende arengut 
nii intellektuaalselt kui ka 
emotsionaalselt ning olles 
heaks eeskujuks käitumises 
ja suhtlemises. Nii on õpeta-
jal võimalik anda oma panus 
ja mõjutada seda, millised on 
tulevikus Eesti väärtused ja 
millised inimesed asuvad tu-
levikus meie riiki juhtima,“ 
tõi noor õpetaja välja.

Muudad ja
kujundad elusid
„Noorena kogesime ka ise 
tihti, kuidas mõni õpetaja 
suutis aine eriti huvitavaks 
muuta, samas kui teine aine ei 
tundunud sugugi nii põnev,“ 
rääkis Säre. Õpetajal on tema 
hinnangul äärmiselt oluline 
mõju sellele, kuivõrd ühe või 
teise eluvaldkonna vastu te-
kib noortel huvi ning kas see 
huvi säilib ka edasises elus ja 
karjäärivalikutes.

„Entusiasm on äärmiselt 
nakkav ja tihti väga võimsaks 
väikeseks seemneks. Näiteks 
kui õpetaja entusiasm oma 
valdkonna vastu õpilasele 
üle kandub, võib sellest koo-
ruda maailma muutev lugu. 
Liblikaefekt, missugune!“ 

10 põhjust, miks õppida õpetajaks

rõõmustas Säre.

Elukestev 
areng ja karjäär
Lisaks noorte elu mõjutami-
sele annab Säre kinnitusel 
õpetajaamet võimaluse ku-
jundada oluliselt ka iseenda 
arengut ja karjääri. „Õpetaja-
tel on võimalus kiiresti are-
neva haridusmaastiku rütmi-
ga kaasaskäimiseks end pide-
valt täiendada ja soovi korral 
klassiõpetaja rolli kõrval ka 
kogu kooli või haridusmaas-
tiku arengusse panustada, 
astudes karjääriredelil edasi,“ 
ütles Säre.

Inspireeriv töö 
laste ning noortega
Töö noortega on Säre hin-
nangul alati inspireeriv, aga 
ka väljakutsuv. „Õpetaja töös 
on nii pühendumust, siirust 
ja tugevat usaldust kui ka 
kannatlikkust ning õigluse-
mõistmist. Samas innustab 
noorte julgus ja teotahe ka 
õpetajat olema loominguline, 
proovima uusi lähenemisi ja 
katsetama erinevaid võima-
lusi,“ kirjeldas Säre. „Vaada-
tes oma kogenumaid kolleege 
lisaksin veel seda, et noored 
hoiavad ka õpetajaid pikalt 
nooruslikuna.“

Koolide omanäolisus 
loob võimalusi
Eerik Säre sõnul on Eesti 
koolid väga erinevad ja pa-
kuvad võimalusi töötada nii 
suures õpilasterohkes linna-
koolis kui ka piirkondlikus 
kümne lapsega klassis. Samuti 
on õpetajatel Säre hinnangul 
oma ameti tõttu erakordne 
võimalus töötada pea kõikjal 
Eestis – olgu selleks saared, 
kodulinn või pealinn, kus vä-
hegi koole asub.

„Tuleb vaid lahti mõtes-
tada, missugust keskkonda 
enda ümber soovid, kus sul 

on kõige parem enesetun-
ne, ning siis see leida. Selline 
kool on sind hetkel võib-olla 
just avasüli ootamas,“ lisas 
õpetaja.

Paindlik ja 
mitmekülgne töö
Tänapäevased õppemetoo-
dikad ja kool väärtustavad 
noore õpetaja sõnul oluliselt 
emotsionaalselt tasakaalu-
kat ja tervet õpikeskkonda, 
mis arvestab õpilase isiksu-
se ja erisustega. „Õpetaja on 
positiivne suunanäitaja, ins-
pireerija ja motiveerija. See 
on võimalus anda teadmisi 
nii tahvli ees, tänapäevaste 
nutiseadmete abil, looduses 
või hoopis teatrikülastusel,“ 
rääkis Säre.

„Olla nooruslik ja õpilas-
tega koos samal teel on pa-
lavalt tervitatav – õpilased 
on su investeeritud energia 
eest silmnähtavalt tänulikud. 
Nad tajuvad su ehedust, sii-
rust, heatahtlikkust, noorus-
likkust, uuendusmeelsust ja 
palju muud. Ja kindlasti pole 
õpetajaamet vaid õpilaste 
õpetamine – ka noored ise 
annavad tihti õpetajale või-
maluse nendelt õppida.“

Intelligentsed kolleegid 
ja sõbrad kogu eluks
Õpetajate kollektiiv on üks 
omaette väärt põhjus, miks 
Säre hinnangul tasuks see 
elukutse valida. „Seda ame-
tit pidades on võimalik teha 
tööd erinevate teemavald-
kondade ekspertidega, keda 
ühendab samas soov – need 
teadmised lastele edasi anda. 
Üheskoos parimaid prakti-
kaid jagades ja muresid la-
hendades leiab sõbrad kogu 
eluks,“ tõi Säre välja.

Võimalus teha paus
Õpetaja oskuste ja kogemuste 
pagas võimaldab soovi korral 

teha õpetajatööst paus ja ko-
geda teisi ameteid, et seejärel 
taas õpetamisele pühenduda. 
Sarnaselt arsti või juristi ame-
tile on Eerik Säre sõnul ka 
õpetajaamet üks neist, mille-
le on tööturul pidev nõudlus 
igas Eesti piirkonnas ja igal 
aastaajal. „See võimaldab soo-
vi korral ka pärast pausi või 
erialavahetust üsna hõlpsasti 
tagasi õpetaja ametisse naas-
ta.“

Võimalik kasvada 
meisterõpetajaks
Noore ja särasilmse Säre hin-
nangul sobib õpetajaamet 
suurepäraselt ka neile, kel 
ambitsiooni saada oma ala 
parimaks. „Õpetajatöö pakub 
erinevaid võimalusi ning li-
saks noortele saab õpetada 
ka näiteks oma ametikaaslasi 
või kujundada hoopis hari-
dusmaastikku. Nii on õpetajal 
võimalus rääkida kaasa näi-
teks oma valdkonna eriala-
konkursside ja olümpiaadide 
korraldamisel,“ kirjeldas Säre.

Ta lisas, et sellega kaasne-
va tunnustuse kõrval tekib 
ka võimalus karjääriredelil 
samm edasi astuda. Eesti ha-
ridusmaastikul saab jõuda 
täpselt nii kõrgele ja kaugele 
kui endal entusiasmi ja soovi 
on.

Saad nautida suvevahe-
aeg ka täiskasvanuna
„Sarnaselt õpilastele saavad 
ka õpetajad suvel pika mõ-
nusa puhkuse, mille jook-
sul välja puhata ja ammu-
tada inspiratsiooni uueks 
kooliaastaks,“ tõi Eerik Säre 
välja ühe olulise ametiga 
kaasneva boonuse. Lisaks 
saavad tema sõnul õpeta-
jad muidugi osa ka kooli-
aasta jooksul peetavatest 
koolivaheaegadest, mida 
on nüüd varasemast roh-
kem – kolme asemel neli.

Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi 
õpetaja Eerik Säre. Foto: SA Innove

Rohkem infot selle 
kohta, millest õpeta-
jaks saamisel alus-
tada ja kuidas edasi 

tegutseda, leiab 
www.opetaja.eu.
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Täna 73 aastat tagasi, 5. 
juulil 1946. aastal de-
monstreeriti esimest 
korda maailmas avalik-
kusele naiste päevitus-
riideid, mida hakati ni-
metama bikiinideks.

Allan Espenberg

Tundub uskumatu, aga esi-
mesed bikiinilaadsed riie-
tusesemed pärinevad juba 
antiikajast. Kreeka vaasidel 
ja joonistustel võib näha 
sporti tegevaid naisi, kelle 
ainsaks kehakatteks on mi-
dagi sellist, mis sarnanevad 
kahest osast koosnevatele 
päevitusriietele. Taolisi pilte 
leidub umbes 3500 aasta ta-
gusest ajast. Olgu öeldud, et 
mehed tegid sporti ja võistle-
sid antiiksetel olümpiamän-
gudel esiotsa üldse alasti.

Kui Vana-Roomas tekki-
sid esimesed veespordialad, 
siis hakati ka looma selleks 
sobivaid rõivaesemeid, sest 
toogas või teistes tollastes 
rõivastes oli väga ebamugav 
end liigutada. Sitsiiliast on 
näiteks avastatud mosaiik, 
mis pärineb umbes aastast 
300 eKr ning millel on kuju-
tatud antiikaja roomlannade 
seljas bikiine meenutavaid 
riideesemeid.

Bikiine nimetatakse ise-
gi antiikaja kirjanduses. Üks 
tuntumaid Rooma luuletajaid 
Ovidius on näiteks märkinud, 
et bikiinide ülaosa on väga 
sobiv koht armastuskirjade 
peitmiseks. Luuletaja Mar-
tialis aga rääkis naissportla-
sest, kes mängis palli bikiine 
meenutavas riietuses.

Ühes epigram-
mis jutustab 
Martialis prosti-
tuudist, kes läheb 
sauna bikiinides, 
kuigi tollal oli 
kombeks käia 
saunas ik-
kagi täiesti 
p a l j a l t . 

Aga Bütsant-
si erootiline 
tantsija, näit-
leja ja lõbutüd-
ruk Theodora 
olevat endale 
selga pannud bi-
kiinid, kui asus 
võrgutama kei-
ser Justinianust. 
Theodorast sai-
gi peatselt Justi-
nianus I abikaasa 
ja keisrinna.

Keskaja sün-
getel aastatel 
kuulutas ki-
rik alasti keha 
ja kõige lihaliku 
patuks ning pani põlu alla. 
Seetõttu kadusid iidsed vä-
hekatvad supelriided alates 
keskajast peaaegu jäljetult, 
sest eelistati kanda väga ran-
geid rõivaid, mis katsid ära 
suurema osa kehast.

Veel möödunud sajandi 
alguses oldi väga kurjad, kui 
keegi julges välja tulla keha 
paljastava riietusega. Näiteks 
kui Austraalia ujuja Annette 
Kellerman kandis 1907. aastal 

ü h e o s a -
list liibuvat 

u jumis t r ikood , 
siis ta arreteeriti 

USA-s, sest taolist 
riietust peeti ebasobi-
vaks ja moraalituks. 

Bikiinid ilmusid 
uuesti välja alles 20. 
sajandi keskel.

Duell kahe 
prantslase vahel
1946. aastal sai kogu 
maailmas tuntuks 
Marshalli saarestik-
ku kuuluv Bikini atoll 
ehk rõngassaar, kus 
ameeriklased asusid 
korraldama tuuma-
relva ja vesinikpom-
mi katsetusi. Esimene 

taoline plahvatus toimus 
1. juulil 1946. aastal ning see 
oli üks põhilistest tollastest 
päevauudistest.

Asjade kokkulangemi-
se tõttu leidis aga neli päe-
va hiljem, 5. juulil 1946 aset 
rõivademonstratsioon, mil 
toodi esimest korda üldsuse 
ette naiste supeltrikoo, mis 
koosnes kahest riidetükist 
ja jättis paljaks naisterahva 
kõhu. Taoline riideese teki-
tas enamvähem samasuguse 

sensatsiooni kui tuumapom-
miplahvatus Okeaania saarel. 
Moraalseid tõekspidamisi ja 
alussambaid lõhanud riided 
said pommikatsetuspaiga 
järgi nimeks „bikiinid“. Nen-
de loojaks oli aga prantsuse 
autoinsener, kingapoe mä-
nedžer ja rõivadisainer Louis 
Réard (1897–1984).

Aga enne seda korraldati 
konkurss, millel otsiti supel-
kostüümi, mille tootmiseks 
läheks vaja minimaalselt riiet. 
Loomulikult oli oluliseks tin-
gimuseks see, et kõik jääks 
sündsuse piiridesse. Võitjaks 
kuulutati prantsuse tuntud 
moe- ja filmikunstnik Jacques 
Heim (1899–1967), kelle mu-
del kandis nime Atome. Ar-
vati, et sellest variandist kau-
gemale pole enam võimalik 
minna, kuid eksiti.

Heimi kolleeg ja konku-
rent Réard esitas tunduvalt 
pisema supelriidekomplekti, 
mille peale kulutati kõigest 76 
sentimeetrit kangast. Insene-
ri aju suutis leida tõhusaima 
lahenduse: ligi pool kangast 
läks rindade katmiseks ja üle-
jäänust valmistati kaks kolm-
nurkset riidetükki muude 
kehaosade varjamiseks. Réard 
jutustas, et idee sai ta sellest, 
kui nägi daame plaažil oma 
supelriideid üles käärimas, 
et suurem osa kehast oleks 
avatud päikesele. Üldiselt ar-
vatakse siiski, et Réard liht-
salt täiustas Heimi loodud 
mudelit.

Bikiinide tutvustamine toi-
mus 5. juulil Pariisi kuulsas 
basseiniga hotellis Piscine 
Molitor. Kuid Réardi bikii-
nid olid tolle aja kohta liiga 
julged. Ükski elukutselistest 
modellidest ei söandanud tul-

la praktiliselt alasti tuhandete 
silmapaaride ette.

Selle riskantse värgiga 
nõustus vaid üks naine, kel-
leks oli Casino de Paris tant-
sija ja striptiisitar, 19-aastane 
Micheline Bernardini (sün-
dinud 1927), kes põhjustas 
selle riietusega tõelise furoori 
ja šoki. Tollase ajakirjanduse 
väitel olevat neiu saanud pä-
rast bikiinides defileerimist 
50 000 abieluettepanekut.

Louis Réard aga reageeris 
suurele tähelepanule prantsu-
se huumoriga: „Kui bikiine ei 
saa vedada läbi kihlasõrmuse, 
siis pole need bikiinid.“

Loomulikult oli bikiinidele 
palju vastaseid, eriti kiriku-
ringkondades, aga mitte 
ainult. Näiteks kirjutas naiste-
ajakiri Modern Girl: „Ei tasu 
kulutada aega juttudele nii-
nimetatud bikiinidest, sest 
on võimatu ette kujutada, et 
taktitundeline ja moraalne 
neiu ilmuks sellises riietuses 
inimeste ette.“ Kuid ajapik-
ku said kõik eelarvamused 
teelt pühitud ja bikiinimood 
pääses võidule.

Levikule aitasid 
kaasa fi lmid
1950. aastatel sai bikiinide 
üheks suuremaks populari-
seerijaks noor näitlejatar Bri-
gitte Bardot. Oma suurepä-
rase ja laitmatu figuuri tõttu 
polnud tal vajadust midagi 
varjata ning ta poseeris foto-
graafidele bikiinides erineva-
tel Prantsusmaa randadel. Li-
saks jõudis bikiinides Bardot 
ka filmilinale, kui laskis end 
21-aastasena niimoodi üles 
võtta mängufilmi „Ja jumal 
lõi naise“ (1956) jaoks. Sel-
lest hetkest alates oli Bardot 

vaieldamatult staar.
Teiseks maailmakuulsaks 

naiseks, kel polnud midagi 
rahva ees bikiinide kandmise 
vastu, oli Marilyn Monroe. 
Aga bikiinides ilmusid 1950. 
aastatel üldsuse ette ka tei-
sed näitlejannad, nagu Rita 
Hayworth, Ava Gardner ja 
paljud teised.

Ursula Andress sai kuul-
saks bikiinide kandmisega 
Bondi-filmis „Dr. No“ (1962) 
ja bikiinistatud Raquel Welch 
vapustas kõiki filmis „Miljon 
aastat enne Kristust“ (1966). 
Ühe hetkega olid nii Andress 
kui Welch muutunud rahvus-
vahelisteks seksisümboliteks.

Nõukogude Liidus tegi 
bikiinid populaarseks män-
gufilm „Briljantkäsi“ (1968), 
kus näitlejatar Svetlana Svet-
litšnaja mängis episoodili-
ses stseenis saatuslikku ja 
ahvatlevat võrgutajat. Kuigi 
28-aastane naine tegi „Bril-
jantkäes“ vaid episoodilise 
rolli, saabus just selle osa-
täitmisega talle väga suur 
kuulsus. Eeskätt oli see seo-
tud asjaoluga, et Svetlitš-
naja mängitud osa peetakse 
esimeseks poolerootiliseks 
stseeniks nõukogude filmi-
kunstis: ta näitas esimesena 
kinolinal striptiisi, kui tantsis 
näitleja Juri Nikulini ees palja 
ülakehaga.

Tegelikult polnud nimeta-
tud roll üldse mõeldud Svet-
litšnajale, kuid kuna teine 
näitlejanna keeldus bikiinide 
väele võtmast, siis saigi roll 
just talle. Svetlitšnaja mängi-
tud lõik sai selle filmi üheks 
populaarsemaks stseeniks ja 
algatas tõelise revolutsiooni 
naiste rannariietes ka tollases 
Nõukogude Liidus.

1946: bikiinid alustasid võidukäiku
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Ühes epigram-
mis jutustab
Martialis prosti-
tuudist, kes läheb
sauna bikiinides,
kuigi tollal oli 
kombeks käia 
saunas ik-
kagi täiesti 
p a l j a l t .

Aga Bütsant-
si erootiline 
tantsija, näit-
leja ja lõbutüd-
ruk Theodora 
olevat endale 
selga pannud bi-
kiinid, kui asus
võrgutama kei-
ser Justinianust. 
Theodorast sai-
gi peatselt Justi-
nianus I abikaasa 
ja keisrinna.

Keskaja sün-
getel aastatel 
kuulutas ki-

ü h e o s
list liibu

u jumis tr ikoo
siis ta arretee

USA-s, sest tao
riietust peeti ebaso
vaks ja moraalitu

Bikiinid ilmu
uuesti välja alles
sajandi keskel.

Duell kahe 
prantslase vahe
1946. aastal sai ko
maailmas tuntu
Marshalli saarest
ku kuuluv Bikini a
ehk rõngassaar, k
ameeriklased asu
korraldama tuum
relva ja vesinikpo

Micheline Bernardini Réardi 
bikiinide tutvustamisel hotellis 
Piscine Molitor  5. juulil 1946. 

Louis Réardi disainitud  bikiinid 
olid nii väikesed, et need mahtu-
sid 5x5x5 cm suurusesse karpi 

nagu modellil käes on. 
Foto: en.wikipedia.org
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„Võsu Liivaskulptuurid 2019“ 
toimub 7. juulil kell 11–16 
Võsu rannas vetelpäästehoo-
ne läheduses. Korraldajaks 
on juba kuuendat aastat Võsu 
lasteaiaõpetaja Maire Mu-
ruvee koos heade sõprade ja 
toetajatega.

Selle aasta võistlusteemaks 
on „Muusika“, millega tähis-
tatakse omamoodi Laulupeo 
suurt juubelit. Aasta-aastalt 
on üritus kasvanud rahvaroh-
kemaks, eelmisel aastal osales 
lausa 31 võistkonda.

Meeleolukas päev on suu-
natud eelkõige lastega pe-
redele, sõpruskondadele ja 
töökollektiividele. Eesmärk 
on ühendada inimesi lõbusas 
välitegevuses ning tutvustada 
erinevaid võimalusi meeldi-
valt koos aega veeta. Osale-
vad võistkonnad võiksid olla 

3–5 liikmelised. Võistkonnad 
saavad end eelregistreerida 
telefonil 5347 3058 ja Face-
bookis.

Meisterdama tulles palu-
takse kaasa võtta oma tööva-
hendid, milleks sobivad labi-
dad, kühvlid, kastekannud, 
ämbrid, rehad, täpsust nõud-
vate vormide puhul ka näi-
teks kellu, pahtlilabidas või 
koguni lusikas. Oma võistlus-
töö täiendamiseks võib kasu-
tada ka läheduses saadaolevat 
looduslikku materjali – kä-
bid, kivid, pilliroog, vetikad, 
merekarbid jms.

Väiksemate pausidega on 
Võsul liivakujude tegemises 
võisteldud juba möödunud 
sajandi lõpuaastatest alates. 
Käesoleval aastal järjepide-
valt kuuendat korda toimuva 
ürituse õnnestumisse panus-

tavad nii püsielanikud kui 
ka suvitajad, mis liidab kaht 
kogukonda koostegemise 
vaimus.

Korraldajaga on ühinenud 
mitmed sama entusiastlikud 
ettevõtted ja eraisikud, kes 
kingikotte täites üritust toe-
tavad ning kelleta seda alga-
tust toimuda ei saaks. Võsu 
liivaskulptuuride võistlusel ei 
ole tähtis võit vaid osavõtt, 
sest auhinnakoti saab koju 
viia iga osalenud võistkond, 
kuigi žürii poolt saavad eral-
di ka ära märgitud eriauhinna 
väärilised tööd ning publik 
valib oma lemmiku.

Päeva viib läbi alati nae-
rusuine Tarvo Sõmer ja 
energiat turgutab üles tant-
sujalgne Merle Laud ning 
muusikalise meelelahutuse 
eest kannab hoolt Ukulele 

Muusikamaja.
Kohalik pubiomanik Liana 

sõnas: „Olen igal aastal õla 
alla pannud just sellepärast, 
et meil on vaja peredele suu-
natud üritust, mis on huvi-
pakkuv nii väikestele kui ka 
suurtele. Minu teada teist sar-
nast üritust siinkandis ei kor-
raldata ning oleks piinlik, kui 
kohalikud sellist toredat ette-
võtmist ei toetaks ja sellesse 
ei panustaks.“

Vallavanem Ivar Lilleberg 
ütles: „Kindlasti on liiva-
skulptuuride meisterdamine 
üritus, mis teeb meie kultuu-
rikalendri mitmekesisemaks 
ja tasakaalustab laulu ning 
tantsuga seotud ettevõtmisi. 
Inimesed saavad ise käe külge 
panna ja midagi luua.“

Kuulutaja

Rakvere kultuurisündmused
29. mai–31. juuli Eveli Variku kellanäitus Lääne-Virumaa 
Keskraamatukogus
8. juuni–6. juuli Rakvere sõpruslinna Cesise kunstnike näi-
tus „Ei saa me läbi Lätita“ Rakvere Galeriis
10. juuni–31. juuli rahvusvaheline köitekunstinäitus „Väike 
prints“ Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
1. juuli–31. juuli näitus „Alberta eestlased aastast 1899“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
juuli–august näitus „Ülo Sarapuu in memoriam“ Rakvere 
Galeriis

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot
5. juuli Beer Fever (suur õllejoomisvõistlus), õhtut juhib ja 
muusikat vallutab DJ Marko Pille
6. juuli tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Ailan K ytt
12. juuli suvise meeleolu loob DJ Aivar Havi
13. juuli O@the video night DJ Alvar Orula
19. juuli 90ndad toob tantsuplatsile legendaarne DJ Märt 
Rannamäe
20. juuli suveöö kütab kuumaks DJ Taavo Soodla
26. juuli Retro Jämm VDJ Martineero
27. juuli parimad retrohitid DJ Margus Teetsov

Rakvere Kolmainu kirik
7. juuli kell 19 „Klarnet & orel duo“ Ruslan Shmelkov ja 
Egor Kolesov
17. juuli kell 18 heategevuslik klassikakontsert Rasmus Jo-
hansoni taastusravi toetuseks. Harald Jürgen Weiler – bari-
ton, Ragne Saul – sopran, Anneli Merelaid – orel
4. august kell 13 klassikaline kontsert „Velveti õhtul...“ So-
listid O. Aleksandrov (Barcelona) – bariton, M. Kondrat-
jeva (Tallinn) – sopran, M. Konovalova (Moskva) – sop-
ran, L. Italjanskaja (Moskva) – metsosopran, K. Odegov 
(Moskva) – klaver
Kõikidel kontsertidel sissepääs vaba annetus

Kundas toimub 
mere- ja perepäev
13. juulil toimub Kunda ran-
nas juba 21. korda traditsiooni-
line merepäev. Varajastel uu-
distajatel on võimalus tutvuda 
laadal müüdavaga juba alates 
kella kümnest hommikul. 
Kunda sadamaga saab tutvuda 
kell 11–15.

Mere- ja perepäeva pidulik 
avamine toimub keskpäeval 
sadamas, staabi- ja toetuslaev 
EML Wambola juures. Ava-
misest ja kogu merepäeva 
kavast võtavad osa sõprus-
maakonnad Akmenest, Leedu 
Vabariigist ja Dobelest, Läti 
Vabariigist.

Päeva jooksul saab rannas 
nautida mitmekesist kul-
tuuri-, laste- ja spordiprog-
rammi. Toimub Virumaa 
Taekwondo Beach Open 2019 
võistlus ja räimeküpsetamise 
konkurss. Kell 13 annab kont-
serdi Tallinna Tuletõrjeühin-
gu Puhkpilliorkester, esinevad 
taidlustrupid Viru-Nigula val-
last ja kaugemalt ning külalis-
kollektiiv Akmenest.

Peaesinejatena astuvad üles 
ansambel Shanon kell 22.30 
ja südaööl Viru-Nigula valla 
bänd Fantaasia. Päeva juhib 
Margus Grosnõi.

Kuulutaja

Võsul hakatakse taas liivakujusid meisterdama

Möödunud aastal valiti üheks lemmik-
tööks meeskonna Suvesõbrad valmista-

tud Kalevipoja kuju. Foto: Kerli Muruvee
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metsa- ja põllumaad. 
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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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
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

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

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

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

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Wiru Auto OÜ 
Kreutzwaldi 7, Rakvere
Avatud E-R 8-17, L 9-15 

Tel 5353 1330, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), ben-
siin, automaat, tumesinine met. Sn: 
183 735km.
Hind: 4390.-

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 (77kw), 
diisel, automaat, valge. Sn: 230 600km. 
Hind: 6190.-

Nissan Juke Acenta, 12/2011a. 1.6 
86kw), bensiin, automaat, hall met. Sn: 
146 400km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 2.0 
(66kw), diisel, manuaal, kaubik, valge. 
Sn: 150 775km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect , 
10/2014a. 1.5(81kw), diisel, valge met. 
Sn: 83 360km. 
Hind: 9490.-

N i s s a n  P a t h f i n d e r ,  0 3 / 2 0 1 2 a . 
2.5(140kw), diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 212 210km. 
Hind: 9990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 
Hind: 10 990.-

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 
Hind: 10 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 07/2014a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, hõbedane 
met. Sn: 25 335km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 2008 Active ,  05/2018a. 
1.2(60kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 4525km. 
Hind: 14 490.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 6500km. 
Hind: 15 450.-

Nissan Pulsar N-Connecta, 07/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 1200km. 
Hind: 15 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 39 720km. 
Hind: 16 290.-

Kia Ceed GT-Line,  07/2016a. 1.6 
(100kw), diisel, automaat, tumehall 
met. Sn:59 145km. 
Hind: 16 290.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane met. 
Sn: 56 454km. 
Hind: 17 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge met. 
Sn: 24 625km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 18 990.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail, 08/2017a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
46 980km. 
Hind: 19 890.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 8245km. 
Hind: 19 790.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia 
pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, ma-
nuaal, must met. Sn: 10 450km. 
Hind: 21 990.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 
1.6(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 23000km. 
Hind: 23 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
9500km. 
Hind: 26 490.-

Peugeot 3008 Allure Plus, 07/2018a. 
2.0(130kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 7500km. 
Hind: 28 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, sinine met. 
Sn: 8900km. 
Hind: 31 990.-

• Müüa 1toaline keskkütte-
ga korter I korrusel Sõmeru 
keskuses. Hind 15  000 €. Tel 
5887 1954

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter, 4/5, Tamsalus, Ääsi 11. 
Tel 5333 0653

• Müüa rõduga 1toaline (44,85 
m2) möbleeritud keskküttega 
korter. Kadrina vald, Vohnja 
küla. Hind kokkuleppel. Tel 
5333 9630

• Müüa Rakveres remonti vajav, 
ahjuküttega 2toaline korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5663 6045, 
5550 0233

• Müüa heas korras 2toaline 
(48,3 m2) keskküttega korter 
Rakvere kesklinnas. Läbi maja 
planeeringuga, väga valguskül-
lane. 5/5. Tel 5680 6565

• Müüa 2toaline puuküttega 
korter Rakveres, Tartu tn 8, 
remonti vajav. Korteri juurde 
kuulub 2 puukuuri ja aiamaa. 
Hind 11 000 €. Tel 5308 1705

• Müüa 2toaline ahjuküttega 
korter, korralik ahi ja uus pliit. 
Huljal. www.KV/3152574. Tel 
522 9010, 53942650

• Müüa 2toaline korter Viitnal. 
Hind 19  500 €. Info tel 5800 
3778

• Müüa Tapa kesklinnas 2toa-
line korter, 48,2 m2, V korrus 
(5-korruselises majas), pe-
sukuivatusrõdu 3 pere peale. 
Turu tn 14-15. Tel 5665 9212

• Müüa 2toaline korter 
Vohnja külas. Tehtud täis 
renoveerimine, uued põran-
dad, aknad, el.juhtmestik, 
vannituba, köök, keskküte. 
Lisa küsimused telefoni teel 
5625 3560

• Müüa 2toaline korter Koht-
la-Järve kesklinnas L. Koidula 
tänavas. (49 m2, I korrus, aken-
del turvatrellid, möbleeritud, 
vann, gaasipliit). Vajab uue 
omaniku maitsele tehtavat sa-
nitaarremonti. Korter on vaba 
ja valmis koheselt sissekolimi-
seks. Majas on 8 korterit. Info 
tel 5622 0856, Rein

• Müüa maja Rakvere vallas, 
Lasila külas. Vajab kap. re-
monti. Krundi suurus 6000 m2. 
Läheduses kauplus, lasteaed ja 
mõisakool, päeva- ja noorte-
keskus. Tule majaga tutvuma! 
Võta ühendust: Aivar, tel 518 
7119

• Müüa Rakvere lähedal Päi-
des suvila (3 tuba, köök, WC, 
garaaž, saun, kelder), aed, kas-
vuhoone, aiamaja. Hind 36 000 
€. Lisainfo tel 511 0478

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

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

• Ostan 1-2toalise korteri 
Rakvere linnas. Tel 5456 6677

• Lastega pere soovib osta maja 
Haljalas. Vahetusvõimalus kor-
teriga. Tel 5665 6716, 5557 5122

• Ostame looduskaitsealadel 
asuvaid metsakinnistuid, ka 
koos maamajadega. Küsi pak-
kumist! info@maatulu, tel 501 
9917. http://www.maatulu.ee, 
SKP Invest OÜ

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

• Soovin üürida 1toalist ahi-
küttega korterit. Tel 5459 4079

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

• Üürile anda väike 1toaline 
remonditud ja möbleeritud 
ahjuküttega korter Rakveres 
Kunderi tn. Hind 220 € kuu + 
ühistu arve. Tel 5664 4088

• Anda üürile 1toaline kõigi 
mugavustega korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5558 7544

• Anda üürile 1toaline ahju-
küttega möbleeritud korter 
Laekveres. Üüri hind 70 € + 
elekter, vesi. Info tel 527 0058

• Üürile anda Rakveres kõigi 
mugavustega möbleeritud 
2toaline korter. Hind 200 € 
+ kommunaalkulud. Tel 529 
8053

• Üürile anda 2toaline muga-
vustega korter Rakvere kesk-
linnas. Tel 5358 6829

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas, möblee-
ritud, IV korrus. Üür 200 € + 
kommunaalmaksud. Tel 506 
5721

• Üürile anda 2toaline (61,3 
m2) ahiküttega korter Rakve-
res, Pikk 37, II korrus. Hind 
220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• www.toonklaas.ee

• Müüa töökorras Audi 80, 1,8, 
66kW, bensiin, 1990. a, kehtiv 
ülevaatus. Tel 514 7767

• Müüa Mercedes Benz 
E200 CDI Elegance, W211, 
diisel, automaat, originaal 
läbisõit 79  600 km, hõbe-
metallik, must nahkpolster, 
ehitusaeg 07/2004. Talvel 
ei ole sõitnud, parim hind 
Eestis! Tel 527 4467, 5342 
5808 (24 h)

• Müüa Opel Astra 1,9 CDTI, 
2006. a, 5 ust, heas korras. Tel 
517 4193

• Müüa Škoda Octavia, 1,9, 
diisel, 77kW, 2007. a, väga 
heas korras. Hind 3200 €. Tel 
5302 9943

• Müüa Toyota Corolla, 2.0 
D4D, 2003. a, manuaal/uni-
versaal, sinine, TÜ 06/2020, 
el. lisad, konks. Hind 1680 €. 
Tel 502 5069

• Müüa Toyota Corolla, 2003. 
a, 2.0 D4D. Hind 2000 €. Tel 
502 5069

• Müüa Volkswagen Golf IV 
Variant, universaal, 2004. a, 
tehn. korras, ülevaatus 2020 
aprill. Hind 1050 €. Asukoht 
Jõgeva. Tel 5341 5530

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

• Ostan igas seisukorras sõi-
dukeid/kaubikuid (seisnud, 
ülevaatuseta, rikkega jne). Tel 
5565 9595

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostan igasuguses seisukor-
ras sõidukeid. Sobivad kaua 
seisnud, remontivajavad, heas 
korras jne. Pakun õiglast hinda. 
Sobiva pakkumise puhul kiire 
tehing. Tel 5357 7108

• Ostan sõidukeid ja kaubi-
kuid, igas seisukorras. Võib 
remonti vajada! Tel 5309 2650

• Audi A6 V6, sedaan, 2,5 l, 
110kW vahetada universaali 
vastu, Rakveres. Tel 5386 6881
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KAEVETEENUSED

VEO- JA RENDITEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

TEENUSED

SUVEREHVE KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na 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

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

 ● Kallurveod
 ● Multilift konteinerite rent 
(10 m3, 15 m3, 20 m3)

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

EHITUSTEENUSED

* Reisijate vedu (15+1)
* Reisijate vedu (50 k.)
* Kauba vedu (külmik)
* Kaevetööd 
  (miniekskavaator)
* Puksiirabi
     NB! Hinnad sõbralikud

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

• Autoklaaside müük ja 
paigaldus. Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diag-
nostika, summuti remont. 
Hind 20 €/h, Rakverest 10 km. 
Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murut-
raktorite, trimmerite re-
mont ja hooldus. Aiatehni-
ka rent (mullafrees, muru-
õhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). 
Jaama pst 11, Rakvere. Tel 
325 5332, Forestplus OÜ

• 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

• VEO-JA KALLURTEENUS. 
Kandevõime 14 t. Hind 0.90 
€/km. Tel 5781 3410

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

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

• Puksiir- ja veoteenus, sood-
salt. Tel 5558 5956

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas 
teostab puksiirteenust 1,30 
€/km ja tunnitöö 30 €/h. Ren-
dime puksiirhaagist (konn) 
ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine 
redel 6 € - 24/h. Kivipurustaja 
50 € - 24/h, tekstiilipesur Puzzi 
Kärcher 18 € - 24/h, elektriline 
nurklihvija Metabo (230) 6 € - 
24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS fi rma-
dele ja eraisikutele üle vaba-
riigi. Teostame kõike, mis on 
kolimisega seotud, ja see-
juures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni kla-
verite jm raskete esemeteni 
välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie problee-
mile parima lahenduse. OÜ 
Kolimised. Tel 5649 3289 
või kaido@kolimised.ee, 
www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transpordi-
teenus kaubikuga. Tel 5553 
0770

• Treilerveod. Helista tel 
5858 0123

• Kaevetööd miniekskavaato-
riga, aukude puurimine. Tel 
5558 3686

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

• Reovee-ja fekaalivedu. 
Helista tel 5656 1515

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Eksp-
ress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

• A-Toru, santehnilised tööd. 
Tel 5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid 
Lääne-Virumaal. Tel 5693 8220. 
E-mail: Initex@hotmail.com

• Katusetööd, fassaadi- ja si-
seviimistlustööd. Tel 515 7386

• Firma teostab katuse-, 
fassaadi- ja üldehitustöid. 
Tel 5553 0770

• Tänava-  äärekivide pai-
galdus; piirdeaedade, ter-
rasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus 
ja automaatika, haljas-
tustööd. Tehtud töödele 
garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Teostame kõiki ehitus- ja 
lammutustöid. Prahi utili-
seerimist. Pikk töö kogemus. 
Töö kiire ja korralik. Kuulutus 
ei aegu. Helista numbril 5604 
0360

• Teostan ehitus ja remondi-
töid; terrasside ja abihoonete 
ehitus, lammutus ja renovee-
rimine. Tel 5670 8812, 5390 
0769

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe, puitkonst-
ruktsioonid ja puitfassaa-
did, terrassid. Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitu-
bade remonti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 
voodrivahetus, soojustami-
ne, terasside ehitus, santeh-
nilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

• Teostame kõiki lammutus-
töid koos prahi äraveoga. Tel 
5330 5970

• Teostame ehitus ja remon-
ditöid, teeme kõiki sise-
viimistlustöid, maalritöid, 
santehnilistöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja 
koristustöid, samas ka pra-
hivedu. Tel 5553 0770

• Pleki kantimine: valmista-
me plekke vastavalt kliendi 
soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõ-
duga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

• Pleki kantimis teenus: 
aknaplekid, sokliplekk, pa-
rapetid, kõik erikujulised ja 
standardplekid. Tel 553 9330

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE .  Tel  5565 3842, 
www.pursoojustus.ee

• PUR VAHUGA SOOJUS-
TAMINE. info@estpur.ee, tel 
5347 6567

• Teeme ehitus- ja remondi-
töid ning vannitubade remon-
ti. Aitame teid sisekujundusel. 
www.kenriko.ee Tel 508 3305

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete 
remont. Tel 5647 2716

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
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MUUD TEENUSED

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

• 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

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

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

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

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

Rakmettrans

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

TÄNAVA -JA ÄÄREKIVIDE 
PAIGALDUS.

Kiviplatside ja kõnniteede 
ehitus ning haljastus.

Info tel 5673 4632

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

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

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

Tel 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 506 
1547

• Õigusabi. Meristo õigusbü-
roo. Põhja 25, Rakvere. Tel 514 
1346, e-post meristomonica@
gmail.com. Vastuvõtt eelneval 
kokkuleppel.

• Mööbli paigaldus Lääne-Vi-
rumaal. Paigaldame kvaliteet-
selt ja kiirelt. Hinnad mõist-
likud. Pakkumise saamiseks 
helistada tel +372 5885 4545 või 
saata e-mail: mellsalumaa@
gmail.com

• Teostame puude langeta-
mist, küttepuude lõhkumist, 
ladumist. Kuulutus ei aegu. 
Helista numbril 5883 6185

• Muruplatsiabi: riisumine, 
niitmine traktori kui ka trim-
meriga. Tel 5394 2650

• Hauaplatside ehitus. Tel 
5834 4024

• Aednik teeb suvist õunapuu-
de lõikust. Tel 5559 1678

• Tulen niidan teie muru. 
Hind kokkuleppel. Kuulutus 
ei aegu. Helista numbril 5883 
6185

• Keldrite-, pööningute-, 
kuuride-, puhastamine 
ja prahi ära vedu. Tel 5553 
0770 

 • Müün, paigaldan ja re-
mondin õhksoojuspum-
pasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

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

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
teenust. Aastaaruanded sood-
salt. Tel 5568 6385

• Raamatupidamine FIE-le, 
mikro -ja väikeettevõtetele 
algdokumentidest kuni ma-
jandusaasta aruandeni. Tel 
5386 3087

• Paberjooniste ja -mustrite 
(ka käsitsi joonistatud must-
rite) digitaliseerimine. Tel 
522 9250
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OST

KODU

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

* 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

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

• Müügiks 25 m3, 54 m3 mahu-
tid, 5-tonnine lekkevanniga 
mahuti, kütusetankurid, jpm. 
Müüdavad asjad on kasutatud. 
Küsi lisainfot fevgrupp@gmail.
com või tel 5814 9207

• Ära anda Rakveres suures 
koguses õuna-, kirsipuude ok-
sad. Tule ja vii ära! Tel 508 1649

• Looduslik lihvitud ümar 
mitmevärviline dekora-
tiivkruus kolmes fraktsioo-
nis: 5-10 mm, 10-20 mm, 
20-32 mm. Sobiv lahen-
dus pandustele, aiateede-
le, platsidele, kiviktaim-
latele ja kalmudele. Hind 
60 €. Transpordivõimalus. 
Lisainfo tel 505 3340 või 
sven@meyris.eu

• Viin ära tasuta silma riiva-
va ja ruumi võtva vanaraua. 
Pakkuda võib kõike, helista jul-
gelt. Kuulutus ei aegu. Helista 
numbril 5883 6185

• Müüa vanad (kuni aastani 
1940) Eesti postkaardid, 
425 tk. Tel 5813 2622, e-mail: 
noalaev@mail.ee

• Müüa korralikud võim-
sate mootoritega laiade 
lõikelaiustega murutrak-
torid  ja ka 0-pöördega. 
dually@mail.ee. Tel 5366 
7217

• Rakveres tasuta ära anda 
klaver BELARUS. Kõik klah-
vid töötavad, vajab häälesta-
mist. Sobib õpilasele. Helis-
tada või saata SMS telefonil 
+372 504 4071

• Müüa soodsalt kasutatud te-
ler Sharp 32 tolli, pimendavad 
rulood 2 tk ja sügavkülmik. Tel 
5566 9310

• Müüa tigudiivan. Tel 3227 
822, 506 1547

• Müüa kõrge seljatoega nur-
gadiivanvoodi. Hind kokku-
leppel. Tel 5191 8193

• Müüa lahtikäiv tugitool, raa-
matu riiul, lahtikäiv diivan, tu-
gitoolid, vana köögikapp, suur 
hele sektsioon, kaks valget 
kummutit, kaks öökappi, suur 
nahkdiivan nurk. Paku oma 
hinda ja vii ära. Tel 5569 0859

•  Mü ü a  u u s  ja l g ra t a s 
Schwinn Hornet 2018 otse 
kauplusest jalgrattapassiga, 
pakendis kokku panemata 
kujul. Hind soodne, saab 
kaubelda. Tel 5305 7350

• Müüa korralik uueväärne 
alumiiniumraamiga 28“ hüb-
riidratas. Hind 400 € (uuena 
700 €). Tel 517 5500

• Müüa kalmistupinke. Tel 
5590 7361

• Ostame tuhandeid vanaaeg-
seid esemeid, ka mööblit ja 
väärismetalle. Tühjendusos-
tud majapidamiste likvideeri-
misel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, 
Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 
528 2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud 
asju: mööbel, nõud, mänguas-
jad, jalgrattad, garaažitööriistu 
ja -tarvikuid. Paku julgesti! Tel 
5616 5761

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. 
vanaaegsedasjad@gmail.com. 
Tel 5555 5527

• Ostan nõukaaegse vahvli-
küpsetaja, Vana Toomase 
lambi, vanu tasku-ja käekelli. 
Esemed võivad vajada paran-
damist ja muud kila-kola. 
Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid.  Tel 
5553 0770

• Ostan Norma/Salvo ja teisi 
NSVL aegseid mänguautosid 
ning vanu 1970-1990. a valmis-
tatud Vene 1/43 mudelauto-
sid. Tel 529 1288

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. 
a) postkaarte, fotosid, albu-
meid, koos fotodega, marki-
dega ümbrikke. Ka kollektsioo-
nidena. Teemad – linnavaated, 
pulmad, matused, inimesed, 
pühadekaardid, sõjaväelased 
jm. Täiskirjutused hinda maha 
ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! Tel 5878 3749

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%
KÜTTEPUUD

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

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

• Müüme Haljalas kuivi 
kase- ja lepapuid (40liitri-
lises kotis). Halgude pikkus 
30 cm. Hind lepal 2.80 €/
kott ja kasel 3.20 €/kott. Tel 
505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. 
Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõ-
hutud kuivi küttepuid. Miini-
mumkogus 2 rm. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3m kütte-
puud. Tel 5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid + veovõima-
lus. Tel 5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Tel 504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid 
küttepuid (ka kuiva). Tel 
5554 6093

• Müüa lõhutud küttepuud 
(toores segapuu). Helista ja 
küsi julgelt. Kuulutus ei aegu. 
Helista numbril 5604 0360

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 
514 8848

• Müüa küttepuid. Toores 
lepp - hind alates 40 €/rm, 
kuiv lepp - hind alates 55 
€/rm, puulõhkumis teenus 
halumasinal - hind alates 
11 €/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

• Küttepuud: hall ja must lepp. 
Hind 40 €/rm. Hind sisaldab 
transporti. Rakvere. Tel 5376 
0438

• Ostan küttepuud konteine-
ris koju toomisega Sauele, 6 
ruutmeetrit. Tel 5656 8908

• Müüa Rakveres poolkuiva 
küttepuud (vaher, kask). 
Halu pikkus 30-40 cm. Ruu-
mi hind 38 € ja ostja trans-
port! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva plii-
dipuud 40l võrgus (30cm 
lepp). Koti hind 2.80 €! Tel 
5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva ah-
jupuud, 50 cm (sanglepp)! 
Ruumi hind 44 €. Ainult ise 
järgi tulemisega! Tel 5567 
5755

• Müüa 3 m ja lõhutud kütte-
puid. Tel 504 3326

• Müüa küttepuid aastaringselt 
koos kohaletoomisega, veokile 
laotult 5-15 m3. Kuivad 38 cm ja 
toored 30-50 cm. Tel 503 0311

• Müüa kuivi ahjupuid, koos 
veoga 50 €/ruum, ka väiksed 
kogused. Tel 5840 6599

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

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, metsa-
kuiv kuusk. Tel 5192 4320

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

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

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632
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LOOMAD

VANAVARA

TUTVUS

MUU

TEATED

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

METS

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 49 €/rm
kask

al 55 €/rm
kuiv lepp

al 39 €/rm
toores lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

LÜHIKE TARNEAEG!
Kaubale saate ka 

meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

EHITUS

• Katuseplekk, otse tootjalt, 
hind alates 6 €, vastavalt 
tellija mõõdule. Tel 553 9330

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

PÕLLUMAJANDUS

• Värske mee müük, toon ka 
teile koju. Hind oleneb kogu-
sest, võib tulla ka oma nõuga. 
Mõdriku küla. Tel 5346 9159

• Müüa 24 rulli heina (juuni 
2019). Hoitud kuuri all. Asub 
Lääne-Virumaal, Haljalas. Li-
sainfo telefonil 5656 1475

• Müüa kvaliteetset musta 
mulda (sõelutud). Pakitud 
ja lahtine. Transpordiga. Tel 
554 9113

•  M ü ü a  m ä n n i k o o r e 
multši. Pakitud ja lahtine. 
Tel 554 9113

• Müüa 17 rulooni korralikku 
põldheina. Transpordivõima-
lus. Info tel 505 3340

• Ostan traktorid T16, T25, 
T40, MTZ 82, DT74-75, kom-
bain Niva, ZIL, MAZ, 6t haagis, 
press Kirgistan. Tel 5835 4991

• Müüa traktor BELARUS ja 
2-teljeline kallutav haagis. Tel 
5358 6829

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
507 9984

• Ostan seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni 
mööblini. Tel 5079 984

• Müüa maheveiste 22pealine 
kari, koos tõupulliga Abertiin 
Angused. Info tel 511 1745 ja 
5341 0604

• Ära anda kaks imearmast 
2-kuust kiisupreilit. Tuba-
sed, väga mänguhimulised, 
oskavad kasutada liivakas-
ti. Soovi korral helistada 
numbril 5346 8530

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 – müügil 
T-särgid meestele, naistele ja 
lastele

• Tutvun kunstihuvilise mehe-
ga 65+ Rakveres, Ida-või Lää-
ne-Virumaalt. Tel 5670 9417

Broilerikoib 1,25 €/kg
Broileri poolkoib 1,25 €/kg 
Sea keel 3 €/kg 
Sea lameribi 1,80 €/kg
Forellifi lee 8,50 €/kg
 
Info tel 322 0722 

Ladu Näpil müüb:

Anname ära konte 

lemmikloomadele 

Huljal.

Tel 501 0270

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. www.en-
nustus.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. 

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 

Kuulutus ilmub nii internetis 
kui ka paberlehes. 

kuulutused.kuulutaja.ee



4kW - 5278 EUR
6kW - 5309 EUR
8kW - 5422 EUR
10kW - 5593 EUR
13kW - 5732 EUR

8kW - 4890 EUR
12kW - 5375 EUR

VEEAUTOMAADID 
AQUAJET 

PUURKAEVUPUMBAD 3’’ JA 4’’

PEDROLLO

SOOME MAASOOJUS
PUMBAD OILON 
TARBEVEEBOILERIGA

R
R
R
R

ÕHK VESI SOOJUSPUMP 
NIBE SPLIT 

TARBEVEEBOILERIGA
10%

10%
UPUTATAV VEEAUTOMAAT 

DIVERTRON DAB

 274 EURALATES

KAUPLUSED ÜLE EESTI! Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Jõhvi www.torujyri.ee Tel Rakveres: 324 5311 / 538 02167

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

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu

www.kuulutaja.ee

/kuulutaja

LOE

KÜLASTA 
FACEBOOKIS
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MÜÜGIL:
� suvelilled, püsikud, lillekimbud
� tööstuskaup — jalanõud ja riided
� kasutatud riided
� värsked saunavihad

Reedeel ja laupäeval turul värske ja suitsutatud 
rääbise ning teiste Peipsi kalade müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul (import) kg 1,50

Värske kartul kg 1,50 3,00

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00

Petersell kg 8,00

Salat kg 4,00

Küüslauk (import) tk 1,00

Küüslauk (Eesti) kg 10,00 12,00

Mädarõika juur kg 10,00 12,00

Salatikurk kg 1,50 2,00

Väike kurk (Eesti) kg 2,00 2,50

Värske hapukurk kg 8,00

Tomat (import) kg 2,00 3,50

Tomat (Eesti) kg 4,00 5,00

Porgand punt 2,00

Herned kg 5,00

Värske kapsas kg 1,30 1,50

Kaalikas kg 2,00

Suvikõrvits kg 2,50

Maasikad (Eesti) kg 2,50 4,00

Metsmaasikad kg 20,00

Aedvaarikad (Eesti) kg 10,00

Murakad kg 20,00

Murelid (import) kg 4,00

Kirsid (import) kg 4,00

Arbuus (import) kg 2,00

Kultuurmustikad (import) kg 8,00

Kukeseened kg 18,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Värske rääbis kg 5,00

Suitsutatud rääbis kg 12,00 15,00

HINNAD RAKVERE TURUL
4. juulil 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Ü heksandat korda toi-
munud käsitööveini- 
ja siidri konkurss mee-

litas tänavu võistlustulle 108 
erineva joogi pruulijad. Teis-
te seas pääses finalistide sekka 
ka Lääne-Virumaalt pärit ho-
bitegijad, kelle käsitööveinid 
valiti finaali.

Käsitööveini- ja siidri kon-
kursi korraldaja, Valgejõe 
Veinivilla perenaine ning 
Eesti Väikepruulijate Liidu 
juhatuse liige Tiina Kuuler 
tõi välja, et tänavu võistles 
finalistide seas kõige enam 
sõstraveine. „Samas pole see 
üllatav, sest mustsõstra saak 
oli mulle väga hea,“ märkis 
ta. „Finaalis oli traditsioonili-
selt palju ka õunaveine, samas 
rabarberit oli aga võistlus-
tööde hulgas üllatavalt vähe,“ 
kirjeldas ta.

Kuuler selgitas, et käsitöö-
veini ja -siidrikonkursi hin-
damine toimus viiepallisüs-
teemis. „Tänavuse konkursi 
teeb erakordseks see, et kuna-
gi varem 8 aasta jooksul pole 
võistlustööd nii palju punkte 
saanud,“ märkis korraldaja.

„Hea meel on ka selle üle, 
et võistlema saadetakse vei-
ne, mis on jõudnud juba pisut 
keldris seista ja areneda. Nii 
näiteks olid kaks õunavei-
ni aastast 2012, kolm veini 
aastast 2016 ja kaks veini ka 
aastast 2017,“ sõnas Kuuler.

Ühtekokku võttis tänavusel 
konkursil omavahel mõõtu 

Lääne-Virumaa hobitegijate Lääne-Virumaa hobitegijate 
käsitööveinid pääsesid fi naalikäsitööveinid pääsesid fi naali

108 võistlusjooki ning neid 
võistlustöid laekus 47 hobi-
tegijalt. Lääne-Virumaalt 
pääses oma võistlustööga 
„Aru Mõisa Rabarber“ fi-
nalistide sekka Katrin Kull, 
kelle 2018. aasta vein hinnati 
ekspertide žürii poolt 12.–13. 
kohale.

Tänavuseks parimaks ho-
bitegija veiniks tunnistati 
Pärnumaalt pärit Airi Elbi 
mustsõstra-õunavein. Võidu-
veini autorit premeeriti vei-
nitundja baaskursusega Eesti 
Sommeljeede Erakoolilt.

Samuti tunnustati Haapsa-
lust pärit Urmas Rahuvarmi 
kirsiveini, mida autor saab 
nüüd oma esimese ametliku 
veinipartiina Valgejõe Veini-
villas Dansukkeri toel valmis 

kääritada.
Parimate seas toodi välja 

ka Tallinnas tegutsev ho-
bipruulija Aave Priimets, 
kelle võistlustööks oli must-
sõstra-aroonia käsitöövein. 
Autorit premeeriti uhke kin-
kekaardiga veinitarvikute 
pakkuja Cidermill poolt, kes 
jagas kinkekaarte ka teistele 
finalistidele.

Kõige enam saadeti kon-
kursile õunaveine – kokku 
24. Samuti laekus konkursi-
le üsna palju metsmarjadega 
jooke (18) ja vaarikate-maa-
sikatega jooke (17) ning 17 
jooki eri värvi sõstardega. 12 
erinevas joogis kasutati aga 
luuvilju.

Kuulutaja

Tulemused kuulutati välja Eesti väikepruulijate festivalil. Foto: Eesti Väikepruulijate Liit

Hobitegijatele mõeldud 
Eesti väikepruulijate 

festivali ja selle raames 
toimunud käsitööjookide 

võistlusi korraldanud 
Eesti Väikepruulijate Liit 
on loodud 2013. aastal 
eesmärgiga edendada 
Eesti käsitööõlle, -veini 

ja -siidri tootmise kultuu-
ri ning arendada Eesti 

alkoholikultuuri läbi kõrg-
kvaliteediliste toodete 
pakkumise ning tarbija 
harimise. Liitu kuulub 
täna enamik Eestis 

tegutsevatest väikestest 
õlle-, siidri- ja veinitootja-
test, kelle toodangumaht 
ei ületa viit miljonit liitrit 

aastas.
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21.07 Vihula mõisa suvelava kl. 20.00
Pi l e t i d  Pi l e t i l e v i s ,  Pi l e t i m a a i l m a s 
j a  ko h a p e a l.

Onu 
Heinarina

laval

INDREK 
TAALMAA

MÕNE REAGA MÕNE REAGA

Tapal saab kaeda näitust laulupeost
7. juunist 9. augustini on Tapa vallaraamatukogu teenin-
dusosakonnas üleval näitus „Minu laulupidu“.

Raamatukogu veebilehel tutvustatakse näitust: 150 aas-
tat kestnud laulupeotraditsioon ei näita hääbumise mär-
ke. Igavese jõu allikas ei tohigi kuivada! See on katke-
matu side, mis ühendab inimpõlvi. Mõelgem selle peale, 
kui süttib laulupeotuli. Mõelgem selle peale, kui vaata-
me albumist vanu pilte, kus mustvalgetel ülesvõtetel on 
ammuste aegade laulukoorid, mõnel juba värvilisel pildil 
aga tuttav puhkpilliorkester.

Näitusel on fotosid, laulupeoliste mõtteid ja meenutusi, 
aga ka lasteaialaste joonistusi ja mõtteid laulupeost.

Kuulutaja

E tendus „Eestirand. Loo-
tuse kursil“ toob vaa-
tajani unustusehõlma 

vajunud loo Eesti ajaloost, 
dramatiseeringu tuhandete 
Eesti inimeste kangelaslikust 
päästmisest ja õnnelikust pää-
semisest 1941. aastal, laevalt 
Eestirand.

Lavastuses hakkab lahti 
rulluma tuhandete inimeste 
pääsemise ja päästmise lugu. 
Tegemist on tagasivaatega II 
maailmasõja aega, mil sund-
mobiliseeritud Eesti mehed, 
keda ootas ees ränk saatus 
surra Siberi tööpatareis või 

märg haud Hara lahe mii-
niväljal, pääsesid tänu ran-
narahva kangelaslikkusele 
Prangli saarele.

Mis sai pääsenutest ning 
mis sai Eesti kõige suuremast 
kalalaevast Eestirand? Nen-
dele küsimustele leiab vastuse 
juulis ning augustis mitmetes 
Põhjaranniku paikades, seal-
hulgas 1. augustil Käsmus, 
etenduvast suvelavastusest, 
kus minevikusündmused joo-
nistuvad lahti läbi tänapäe-
vaste tegelaste.

Etendus kirjutati ja lavas-
tati esmakordselt 2018. aastal 

kingitusena Eesti Vabariigi 
100. sünnipäevaks.

Näidendi autor on Piret 
Saul-Gorodilov ning lavastaja 
Eva Kalbus. Osatäitjatena as-
tuvad üles Külli Reinumägi, 
Egon Nuter, Markus Rein-
boom, Mattias Nurga, Ingrid 
Noodla, Hanna-Ly Aavik, 
Reemus Tõniste. Muusika on 
loonud Silver Sepp ning la-
vastuse kunstnikuks on Riin 
Maide.

Kuulutaja

Uue rakenduse abil 
saab looduses 
lihtsamalt liigelda
Loodushuvilistel on või-
malus alla laadida RMK 
uus mobiilirakendus, mille 
abil muutub looduses liiku-
mine ja selle planeerimine 
lihtsamaks. Rakendusest 
„RMK Loodusega koos“ 
leiavad looduses liikujad 
asjakohast infot lähimate 
matkaradade, telkimisvõi-
maluste, lõkkekohtade ja 
teiste RMK külastusobjek-
tide kohta.

„RMK on Eestis peami-
ne tähistatud matkarada-
de looja ja sellega seoses 
on meie kohustus tagada 
inimestele matkamisvõi-
maluste kohta käiva info 
lihtne kättesaadavus. Kuna 
tänane maailm on liikunud 
tugevalt arvutitest mobiili, 
siis oli aeg ka RMK-l olla 
kohal seal, kus on inime-
ne – mobiilis,“ selgitas 
RMK loodusteabe teema-
juhi Kaidi Jõesalu uue ra-
kenduse loomise tagamaid.

Uues rakenduses ongi 
kokku pandud oluline info, 
mida looduses liikuja võiks 
vajada. Rakendusest leiab 
RMK matkatee ja matka-
radade rajajooned, kõigi 
RMK külastusobjektide 
asukohad, kohale sõitmise 
juhised, varustatuse ja fo-
tod. Samuti võimaldab ra-
kendus läbi kasutaja asuko-
ha positsioneerimise leida 
inimesele kõige lähemad 
objektid. Kui tahta otsi-
da RMK objekte mingite 
kindlate piirkondade lõi-
kes, siis ka see võimalus on 
olemas. Suureks boonuseks 
on rakenduse aluskaardina 
kasutatav Maa-ameti kaa-
rt, mille abil leiab loodu-
sest üles ka pisemad teed ja 
rajad.

Uues rakenduses kuvata-
vate matkaradade rajajoon-
te abil on võimalik matkal 
olles oma liikumistrajek-
tooril silma peal hoida ja 
veenduda, et valitud tee 
viib soovitud kohta.

Kuulutaja

Eestiranna sündmused jõuavad mandrile



VABA AEGKuulutaja reede, 5. juuli 2019 19

REEDE

05.07
PIKK 2/4-6
RAKVERE

VÄRAVAD 19.30

PILETID:
EELMÜÜGIST 15 €
KOHAPEAL 18 €

KÄEPAEL 5 €
(ÜRITUSE ALALT

SISSE-VÄLJA
KÄIMISEKS)

Täna jõuab kinodesse 
spordi- ja dokumentaal-
film „Diego Maradona“, 
kus näeb vutilegendi 
tõusu ja langust.

Tõnu Lilleorg

Diego Armando Maradona 
on täna 58-aastane ja teda 
peetakse ajaloo üheks pari-
maks jalgpalluriks. Ta tuli 
Argentina koondisega 1986. 
aastal maailmameistriks ja 
vedas Itaalia klubi Napoli ta-
beli lõpuosast kahel korral 
riigi meistriks. Filmis näeme 

vutilegendi karjääri ja era-
elu olulisemaid perioode nii, 
nagu need sündmuste toi-
mumise ajal said filmilindile 
võetud.

Kogu film ongi kokku 
lõigatud kroonikakaadri-
test, millest enamus pärineb 
Maradona isiklikust arhii-
vist. Kaadri taga meenuta-
vad sündmusi inimesed, kes 
olid Maradona kõrval ja ka 
peategelane ise. Eriline on, 
et tänases mõistes on kõik 
need liikuvad pildid udused 
ja kehva kvaliteediga, kuid 
kuna peategelase lugu on nii-
võrd eriline, lisab see udusus 

filmile ainult ehtsust.
Maradona tee oma aja maa-

ilma parimaks jalgpalluriks 
oli täiesti erakordne. Legen-
di lapsepõlv möödus Buenos 
Airese ülivaeses äärelinnas, 
kus tema lemmikleluks oli 
jalgpall. Juba 15-aastaselt sai 
Diego kutse kohalikku mees-
konda ja teenitud palga eest 
ostis ta oma perele korteri.

Andekas noormees kutsu-
ti mängima Euroopasse ning 
tema põhiliseks klubiks sai 
Itaalia klubi Napoli. Seal ku-
junes argentiinlasest täielik 
kangelane. Kuid peagi ilmus 
Maradona ellu kokaiin ja ka 

kogu linnarahva põlguse alla 
sattumine. „Ma olen kas must 
või valge, kuid mitte kuna-
gi hall,“ on Maradona end 
iseloomustanud.

Ilmselt puudutab film roh-
kem neid, kel on vutilegendi 
mängijateest isiklikke mäles-
tusi. Mul on hea meel nende 
hulka kuuluda, sest poisina 
rippus mul Maradona plakat 
seina peal.

Linateoses on üliemot-
sionaalseid hetki, nende 
seas kaadrid 1986. aasta 
MM mängust Argentina-
Inglismaa, kus Maradona 
lõi kaks erakordset väravat. 

Neist ühe käega ja teise nii, 
et ta liikus keskväljalt koos 
palliga otse värava alla, män-
gides teel mööda lausa viiest 
vastasmängijast ja lõpuks ka 
väravavahist.

Sellest mängust kuuleb 
filmis katkeid Argentina te-
lekommentaatorilt, kes üt-
les nii: „Aitähh, Jumal, Ma-
radona, jalgpalli ja nende 
õnnepisarate eest!“

Film „Diego Marado-
na” on lummav meistriteos, 
mis võiks pakkuda elamuse 
paljudele.

Lugu erakordsest jalgpallurist
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www.omaporsas.ee

Sealiha al 2,80 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote

ja toorvorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

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

SUVINE
TAGAKAMBRI-

LAAT

5.-6. juulil
8.-9. juul

ja

il

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega

RAKVERE  • NIINE 4A  • tel:  +372 53 031 718
 • E-R: 10.00-19.00  • L-P: 10.00-16.00

! LIHTNE JA MUGAV
JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KIIRUSTAGE!

OLIMP 08  sektsioonLAVANDA  sektsioonROZALIJA köök LAIMS köökMARGO kapp

246.-
160.-

187.-
122.-

339.-
220.-

BRAVO nurgadiivanvoodi
DELFINS lastevoodi

NIKOL NR 5  kummud

509.-187.-

163.-
407.-122.-
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eg
a-35%

SOODUSTUS
KUNI

VALITUD
KAUPADELE!

180*180*

180*180*

200*200*

356.-

106.-

231.-
476.-

309.-

ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

PELLETIKATLAD
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