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MÄLESTAME

In memoriam Zoja Dudar
22.02.1932–25.06.2020

Meie hulgast on igaviku teele lahkunud Zoja Dudar. Südamlik inimene, aktiivne 
linnakodanik ja Lennuki linnaosa inimeste väsimatu abistaja.

Lennuki linnaosa vanem Zoja Dudar tuli 1960. aastal koos sõjaväelasest abi-
kaasaga Lätist Tapale ja sealt edasi Rakverre, kus nad asusid elama sõjaväeosa 
maa-alale, mis hiljem muutus Lennuki linnaosaks. Väeosas oli oma kauplus, saun, 
pood ja klubi. Pühade ajal mindi põllule, küpsetati pannkooke. 1970. aastatel li-
sandusid väeossa helikopterid ja nendega seotud inimesed. Zoja Dudar ise pidas 
mitut ametit. Sõjaväeosas oli ta kommunaalteenistuse ülem. Samuti on ta olnud 
postkontoris normeerija ja Aerofloti Rakvere filiaali kassiir.

Pärast Eesti taasiseseisvumist ja Rakveres mitteformaalsete linnaosade moo-
dustamist sai Zojast Rakvere Lennuki linnaosa vanem. Zoja Dudar oli tulihin-
geline Lennuki linnaosa arengu eest võitleja ja sealsete inimeste pühendunud 
eestkõneleja.

Ei ole viimastel kümnenditel Rakvere linnas poliitikut, kes ei oleks Zojaga kok-
ku puutunud. Tema iga-aastased sünnipäevad tõid kokku toatäite viisi otsustajaid 
ja seda nii linna kui Riigikogu tasandilt.

Tekib küsimus, kuidas suutis üks väike südi naisterahvas oma elu jooksul nii 
palju. Täna tagasi vaadates on see imetlusväärne. Aastakümnetega on Lennuki tä-
nava linnaosast, mis pärast nõukogude vägede lahkumist oli varemeid täis tröösti-
tu osa linnast, kujunenud korrastatud ja üks kiiremini arenev linnaosa.

Tal oli linnavalit susse tulles alati mure kaasas ja mitte enda mure, vaid mure 
Lennuki linnaosa inimeste pärast. Küll oli teemaks abi vajavad vanainime-
sed, noortega ja lastega seotud teemad või korrastamist vajavad kohad Lennuki 
linnaosas.

Tuleb meelde, et kord aastaid tagasi aitas Zoja Dudar kahte vanainimest, kes 
enam iseseisvalt hakkama ei saanud, hooldekodusse toimetada. Kui nad surid, aitas 
Zoja oma raha eest korraldada nende matused Tõrma kalmistul. Meeldejäävad olid 
ka Zoja korraldatud jalgpallivõistlused linnaosa noorte ja linnavalitsuse vahel.

Zoja oli sügavalt usklik inimene. Preestri perekonnas sündinud lapsena oli 
tal olemas kaasasündinud õiglustunne ja soov head teha. Sellisena jääb ta meile 
meelde – õiglane, sõbralik, heatahtlik ja alati abivalmis.

Süütame küünla, mõtleme, meenutame – Sind  Zoja Dudar, kel tehtud väärikas 
elutöö.

Andres Jaadla,
Rakvere abilinnapea

T äna 190 aastat tagasi, 3. juulil 1830. 
aastal toimus Kaukaasia sõja ajal 
lahing Gagra kindluse all Abhaasia 

territooriumil, kui venelastest koosnenud 
sõjaväegarnison pidi vastu seisma mägi-
rahvaste metsikule rünnakule. Tänu eba-
harilikele liitlastele õnnestus venelastel 
aga vaenlastest jagu saada.

Gagra kindlus ehk fort oli üks 17 kind-
lusest, mis püstitati vene vägede Kau-
kaasia ülemjuhataja kindral Aleksei Jer-
molovi korraldusel, mille eesmärgiks oli 
kaitsevööndi loomine Musta mere äärde. 
Seda vööndit oli vaja selleks, et saada oma 
kontrolli alla tšerkesside territooriumid, 
mis paiknesid Kubanimaa ja mereranniku 
vahel kuni Abhaasia piirideni välja. Need 
maa-alad olid saanud Venemaa valduseks 
pärast Adrianoopoli rahulepingu sõlmi-
mist Venemaa ja Türgi vahel 1829. aastal.

Muide, kindral Aleksei Jermolov 
(1777–1861) oli armutu ja halastamatu 
mees, keda iseloomustasid julmad sõdi-
mis- ja valitsemisvõtted. Ta juhatas vallu-
tussõda Kaukaasias, kus käitus brutaalselt 
kohalike elanike suhtes, näiteks kasutas 
ta vastupanu mahasurumiseks põletatud 
maa taktikat. Ta olevat isegi ühes keiser 
Aleksander I saadetud kirjas teatanud: 
„Minu eesmärgiks on, et kartus ja hirm 
minu nime ees hoiaks meie piire kind-
lamini ja tugevamalt lukus kui ketid ja 
kindlused.“

Türgi riigil polnud tegelikult mingit 
võimu arvukate mägihõimude üle, kes 
elasid Musta mere rannikul. Kaukaasia 
hõimud tunnistasid küll Türgi sultani 
ülemvõimu ja pidasid teda kui kõigi mos-
lemite liidrit ka oma vaimseks juhiks, kuid 
sellega asi ka piirdus. Mingit andamit 

mägilastelt Türgi riigikassasse ei laeku-
nud ja Kaukaasia hõimud ei täitnud ka 
muid riiklikke kohustusi. Nad reageerisid 
mingil määral vaid siis, kui tekkis võima-
lus sooritada Türgi sõjaväe koosseisus 
rüüsteretki.

Kaukaaslased talusid türklaste garni-
sone, mis asusid mitmes kindluses Musta 
mere ääres, vaid seepärast, et neil oli üks 
usk ja türklased olid sõjaliselt võimsad, 
kuid omaendi siseasjadesse ei lubanud 
nad neil sekkuda. Nii sai Venemaa rahu-
lepinguga enda valdusesse mitte rahuli-
kud ja normaalsed maa-alad, vaid metsiku 
territooriumi, mis tuli sõjalise jõuga alles 
endale allutada. Alguses oli sõjategevus 
peamiselt luureiseloomuga, kuid mitte 
kauaks.

Kindluse hõivamine 
ei läinud libedalt
1830. aastal toimetati meritsi Abhaasiasse 
44. jäägripolgu kümme roodu ja kümme 
suurtükki ning lisaks veel ka väike kasa-
kate sõjasalk. Vene sõdurid võtsid enda 
kontrolli alla türklaste poolt maha jäetud 
Bombora, Pitsunda ja Gagra kindlused. 
Neist kaks esimest kindlustust asusid Ab-
haasia territooriumil ja võeti oma valdu-
sesse ilma lahinguteta.

Aga maabumisel Gagra piirkonnas 
tuli vene sõduritel astuda võitlusse mägi-
rahvaste (ubõhhid, šapsugid ja teised) 
ühendatud sõjaväega. Pärast lahingut 
õnnestus venelastel Gagra kindlus vallu-
tada, kuid mägilaste salgad ei lahkunud 
ja püüdsid venelasi kindlusest minema 
kihutada. Kohalikud sõjamehed tegid 
mitu katset venelastest jagu saada, kuid 

kõik püüded lõppesid nende jaoks edu-
tult. Lisaks sai palju mägilasi nendes la-
hingutes ka surma. Seejärel otsustasid 
mägilastest sõjamehed muuta taktikat ja 
piirasid kindluse ümber, ärritades vene-
lasi aeg-ajalt erinevate diversioonide ja 
äkkrünnakutega.

Gagras istuvatel venelastel oli suur 
tegu, et mägirahvaste pidevaid ja meele-
heitlikke rünnakuid tagasi lüüa. Seejuures 
hakkas kindluses veel möllama ka malaa-
ria, mis võttis nii mitmegi vene sõduri 
elu. Venelased ei saanud hetkekski end 
lõdvaks lasta, nad pidid olema valvel nii 
päeval kui öösel, et vastaste rünnakuid 
tõrjuda. Ajaloolaste arvates oleks kindlus 
arvatavasti kohe-kohe langenud mägilaste 
kätte, kui venelastele poleks ootamatult 
saabunud abivägi – vene sõdurid pääsesid 
suurest hädast tänu koertele.

Lahingukoerad 
võrdsustati sõduritega
3. juulil 1830. aastal asus 500-meheline 
Gagra garnison vene kindrali Karl Hesse 
juhtimisel kaitsma end tšerkessi mägi-
rahvaste rünnakute eest, kuid neile tulid 
ootamatult appi kohalikud koerad. See 
unikaalne lahingujuhtum leidis aset Kau-
kaasia sõja (1817–1864) ajal.

Vene sõdurid olid Gagra kindluses 
asunud sõbrustama kohalike koertega 
ning äkitselt märkasid, et loomadest olid 
saanud nende ustavad sõbrad ja liitlased. 
Venelased hoolitsesid igati koerte eest, 
söötsid neid oma kõhu kõrvalt, paitasid ja 
hellitasid loomi, misjärel hakkasid koerad 
pidama venelasi oma isandateks ja võtsid 
kõige aktiivsemalt osa käsikähmlustest 

ning isegi hukkusid lahingutes, kaitstes 
vene sõdureid.

Koerad luusisid ja jooksid ringi ning 
aitasid paljastada mägilaste varjunud 
väesalkasid. Vene sõdurid olid koertele 
väga tänulikud ja vastasid neile sama-
moodi: haavatud koer toodi sinelite peal 
ohutusse paika ja neid raviti laatsaretis 
võrdselt vigastatud sõduritega. Inimeste 
kõrval oli ka koertele ette nähtud kroonu-
proviant ja neid toideti mitte halvemini 
sõduritest.

Kui kõlasid esimesed trummihelid, 
mis olid märguandeks vene sõdurite ko-
gunemisele ja lahingusse minekule, siis 
olid koerad alati eesliinil. Kui loomad lasti 
kindlusest välja, siis valgusid nad laskurite 
ees erinevates suundades laiali ja avastasid 
hulgaliselt vaenlasi. Aga igal õhtul pärast 
päikeseloojangut lubati koertel taas kind-
lusest lahkuda ja targad loomad piirasid 
igast küljest kindluse sisse, et vastastel po-
leks võimalustki kindlusele läheneda.

Inimeste ja koerte koostöö osutus edu-
kaks ja Gagra garnison suutis kindluse en-
dale hoida, kuigi kanti suuri kaotusi. Kui 
lõpuks saabus venelastele appi lisaväesalk, 
siis oli kindluse 500 kaitsjast elus vaid 
sadakond, kellest paljud olid haavatud ja 
haiged. Ellujäänud palvetasid ja tänasid 
jumalat selle eest, et ta oli saatnud neile 
appi ustavad loomad.

See ainulaadne juhtum Gagras ei 
jäänud tähelepanuta vene sõjaväejuhti-
de juures ning hiljem soetasid teisedki 
Venemaa kindlused Musta mere kaldal 
igaks juhuks endale abilisteks koerad.

Allan Espenberg

T allinna Lastehaigla Toetusfond on 
alustanud heategevuskampaaniat 
„Kingi head und“, mille eesmärgiks 

on toetada Tallinna Lastehaiglasse une-
uuringute keskuse rajamist.

Unekeskuses hakatakse pakkuma kaas-
aegset meditsiiniabi lastele, kellel esineb 
unehäireid ning nõustama ja toetama 
nende laste vanemaid. Toetusfond kutsub 
kõiki häid inimesi üles tegema annetuse 
keskuse loomise toetuseks. Unekeskuse 
rajamise projekti maksumuseks on umbes 
200 000 eurot.

„Tallinna Lastehaigla Toetusfond kor-
raldab igal aastal ühe suure heategevus-
kampaania, et aidata haiglat mõne ma-
huka projekti elluviimisel,“ selgitas toe-
tusfondi juhataja Inna Kramer. „Loodame 
väga, et meie senised toetajad ja sõbrad 
leiavad võimaluse unekeskuse rajamisele 
oma õla alla panna ning ootame väga uusi 
annetajaid. Kampaania kestab kogu aasta 
vältel, seetõttu kutsume inimesi üles tege-
ma püsiannetuse, et toetussummat aasta 

peale väiksemates osades hajutada,“ lisas 
Kramer.

„Unehäireid esineb lastel juba alates 
imikueast, need võivad olla nii meditsii-
nilised kui mittemeditsiinilised. Kui lapsel 
on uneprobleem, siis tähendab see tihti, 
et terve perekonna uni on häiritud, selle-
ga kaasnevad kurnatus ja pinged,“ rääkis 
Tallinna Lastehaigla neuroloog doktor 
Valentin Sander.

„Spetsiaalselt lastele mõeldud une-
uuringute keskust praegu Eestis ei ole, 
kuid vajadus selle järele on suur. Unehäi-
retega tegelemine nõuab süsteemset lähe-
nemist, sest probleemide põhjused võivad 
olla väga mitmetahulised. Suures haiglas 
asuva unekeskuse eelis on see, et iga juh-
tumi puhul on võimalik kaasata vajalikke 
eksperte, kes aitavad leida laste uneprob-
leemidele lahendusi,“ jätkas neuroloog.

Unekeskuse rajamise projekti käigus 
ehitatakse lastehaiglasse helikindlad ruu-
mid, mis peavad võimaldama läbi viia 
spetsiifilisi meditsiiniuuringuid, kuid sa-

mas olema ka väga hubased ja mugavad, 
et laps, kes nendes ruumides magades öö 
veedab, tunneks ennast hästi ja turvaliselt. 
Ruumide loomisel tulevad heategevus-
likus korras appi Eesti Kunstiakadeemia 
sisearhitektuuri osakonna magistrandid 
ning nende juhendaja professor Tüüne 
Kristin Vaikla.

„Unenäod on osa meie kontrollimatust 
minast ja unevõlg ülikoolipäevilt on tu-
dengile tuttav teema, mis pärsib loovust 
ja inspiratsiooni,“ lausus Vaikla. „Unear-
hitektuuri uurimisel isikliku kogemuse 
kaudu on võimalus avastada inimese ja 
ruumi toimimise koos- ja vastastikmõju, 
kus praktilistele lahendustele lisandub 
teoreetiline kihistus. Loodan väga, et laste 
unekabineti projektist koorub välja laiem 
teadmine – kuidas saab ruum toetada ra-
hutu magaja und,“ lisas ta.

Uneuuringute läbiviimiseks soetatakse 
keskusele spetsiaalne polüsomnograa-
fia seade koos vastava tarkvaraga, mis 
võimaldab tõhusalt diagnoosida raskeid 

ja mõnikord lausa ohtlikke unehäireid, 
nagu näiteks narkolepsia ja obstruktiivne 
uneapnoe. Polüsomnograafia uuringul 
salvestatakse lapse ööund vähemalt ka-
heksa tunni jooksul, erinevate anduri-
tega registreeritakse ajutegevust, hinga-
misrütmi ja selle häireid, lihasaktiivsust 
ning liigutushäireid, südametööd ja vere 
hapniku ning süsihappegaasi sisaldust, li-
sainfot une ajal toimuvast annab video- ja 
helisalvestus.

Unekeskuses tööle hakkavad medit-
siinitöötajad peavad läbima spetsiaalse 
koolituse, mille rahastamine toimub an-
tud projekti raames. Kuna Eestis vastava 
eriala koolitajaid on vähe, toimub lõviosa 
personalikoolitusest välismaal pikema-
ajalise kogemusega unemeditsiini 
keskustes.

Rohkem infot projekti kohta leia-
te veebiaadressilt www.toetusfond.ee/
unekeskus.

Kuulutaja

Annetajate toel soovitakse luua laste uneuuringute keskus

1830: Gagra kindluse kaitsjad said ootamatut abi koertelt
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Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Kunda rannas on toimunud 
mitmed arendused ning 
nüüd ootab suvitajaid jalg-
teede, kabiinide ja mängup-
latsidega varustatud rannaa-
la, kus suveks end sisse 
seadnud noortekeskus ka 
rannavarustust välja 
laenutab.

Liisi Kanna

Rannaala uuendamisega on tegeletud 
veidi üle kahe aasta ning seni on kulud 
kaetud valla rahaga. Viru-Nigula vallava-
nem Einar Vallbaum rääkis, et tema kin-
del eesmärk oli korrastada Kunda rand. 
„See oli nii käest ära lastud. Ettevõtjad 
toetasid ka, andsid materjale,“ rääkis 
vallajuht.

Vallbaum nentis, et randasid soovivad 
kasutada inimesed üle maakonna, isegi 
üle Eesti, kuid sellega seotud kohustused 
jäävad ikka kohaliku omavalitsuse kanda. 
„See on nii meil kui ka Haljala vallal lisa-
koormus suveajaks, mida teistel valdadel 
ei ole,“ tõdes ta.

Kunda rannas on välja ehitatud laud-
teed ja avalikud tualetid ning seatud sisse 
riietuskabiinid, võrkpalliplatsid, mängu-
väljakud, lauatennise- ja malelauad. Li-
saks on avatud suvekohvik, kust saab nii 
sooja sööki kui ka snäkke osta.

„Järgmisteks ideedeks oli noortekes-
kus ja raamatulaenutus randa tuua. Rand 
peab elama hakkama,“ märkis Vallbaum, 
toonitades, et praegusesse punkti on jõu-
tud meeskonnatöö tulemusel.

Rannanoortekas
Infrastruktuuri puudutavate uuenduste 
kõrval ongi nüüdseks tegeletud ka n-ö 
sisu loomisega. Rannaalale üles seatud 
kahekordsesse konteiner-majja kolis 
suveks Kunda noortekeskus, kust lae-
nutatakse soovijale välja lamamistoole ja 
päiksevarje, samuti raamatuid, müüakse 
ka jäätist. Rannanoortekast kostub vih-
maselgi päeval suvine muusika – tegutse-

Uues kuues Kunda rand ootab puhkajaid

takse seitse päeva nädalas.
Noortekeskuse esmaseks eesmärgiks 

on mõistagi mõnusat olemist ja tegevust 
pakkuda, kuid noored löövad kaasa ka re-
monttöödes. Sealne noorsootöötaja Villu 
Liivla rääkis, et suvise keskuse sisse-
seadmisel aitavad malevlased. „Praegu on 
remont pooleli, tegutsesime siin maleva 
esimese vahetusega ja teise vahetusega 
lõpetame ära. Seinad on veel teha ja lagi 
üle värvida ning kõik ilusti lõpuks puh-
taks pesta,“ selgitas ta.

„See on koht noortele, kuhu nad saa-
vad tulla aega veetma, aga ka näiteks 
ilma eest, kui neil on palav või külm. Li-
saks on võimalus rentida tasuta igasugust 
spordivarustust – võrkpallid, pinksi-
reketid, male- ja kabenupud,“ rääkis 
Liivla.

Noorsootöötaja hinnangul on tore su-
veks tavaruumidest välja minna, olgu siis 
randa või kusagile mujale. „See julgustab 
ka noori rohkem liikuma ja värskes õhus 
olema, mitte et tullakse noortekesku-
sesse ja istutakse ainult telefonis,“ sõnas 

Liivla.
Türgist Viru-Nigula valda 15 kuuks 

vabatahtlikuks tulnud Gülsen Kivrak 
arvas samuti, et suvel noortega rannas 
kohtuda on imeline mõte. „See loob 
mitmekesisust, rannas saame pakkuda 
tavalistest noortekeskuse tegevustest 
erinevat ajaviidet,“ kiitis uudset lähe-
nemist neiu, kelle eelistus oligi alustada 
vabatahtlikku tööd just Põhja-Euroopas, 
et näha siinseid eripärasid, mille hulka 
kuuluvad kindlasti ka neli eriilmelist 
aastaaega.

Mitmesugust 
meelelahutust
Uuenenud randa oodatakse aga mõistagi 
kõiki ning lisaks teenuste pakkumisele 
päevasel ajal alustati suveõhtu terrassi-
kontsertide pidamisega, mis on publikule 
tasuta ning millest esimene toimus üle-
eile, mil lavale astusid kohalikud muusi-
kud Kaire Rapur ja Heiko Källo. Oodata 
on veel Anna Kaneelinat ja Erki Pärnoja 

19. juulil ning Jakko Maltist 1. augustil.
Suurema üritusena toimub luuleõh-

tu suve lõpul muinastulede ööl. „Seda 
korraldavad Tiina Mälberg ja isa-poeg 
Saaremäed,“ täpsustas Einar Vallbaum.

Ühe Kunda ranna eripärana märkis 
vallavanem ka maakonna ainukest amet-
likku jetirada. „Spordiklubid tegelevad 
sellega, panevad poid üles, hoolitsevad, 
et kõik korras oleks,“ rääkis Vallbaum, li-
sades, et nendega koostöös korrastati ka 
ranna juurde viiv tee ja sild.

„Jetirada on aastaid olnud, aga nüüd 
on see suurenenud ja huvilisi juurde tul-
nud,“ sõnas vallavanem, lisades, et ees-
märgiks ongi randa üha uusi võimalusi 
luua.

Vallbaum netis ka, et sadam ei sega 
rannaelu ega vastupidi. „Paljud inimesed 
on öelnud, et just õhtuti on nii ilus jalu-
tada ja vaadata, kuidas laevad tulevad-
lähevad. Sadamaomanikud on samuti 
meid toetanud ja kinnitanud, et nemad 
on nõus igati regiooni arengule kaasa 
aitama,“ märkis vallajuht.

Viru-Nigula vallavanem Einar Vallbaum rannanoorteka terrassil. Foto: Liis Krigul

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
1. juulil alustati kriminaalmenetlus selles, et 28. juunil löödi Sõmeru alevikus 
64-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud on selgitamisel.

29. juunil sai politsei teate, et Rakvere linnas tööstushoones tekitas 44-aastane 
mees 44-aastasele naisele füüsilist valu. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

29. juunil sai politsei väljakutse Tapa linna korterisse, kus 25-aastane joobes 
poeg lõi oma ema. Mees on kahtlustatavana kinni peetud.

28. juunil teatati politseile, et Laekvere alevikus lõid tundmatud noorukid 
48-aastast meest. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja alustatud kriminaal-
menetluse käigus.

ÄHVARDAMINE
30. juunil teatati politseile, et Kadrina vallas Ridaküla külas ähvardas 60-aastane 
mees 39-aastast meest noaga. Politsei pidas mehe kahtlustatavana kinni.

VARGUS
28. juunil laekus politseile avaldus, et ajavahemikul 24. – 28. juuni varastati Rak-
veres Lembitu tänaval pargitud autost tööriistu. Tekitatud kahju ja juhtunu täpse-
mad asjaolud selguvad kriminaalmenetluse käigus.

TULEKAHJUD
30. juunil kell 3.00 teatati tulekahjust Viru-Nigula vallas Kunda linnas Pargi täna-
val, kus ühes korteris põles voodi. Kiirabiga viidi haiglasse korteris viibinud põ-
letushaavu saanud 50-aastane mees. Põleng kustutati ja ruumid ventileeriti kella 
3.33-ks. Korteris puudus suitsuandur. Tulekahju tekkepõhjus on selgitamisel.

29. juunil kell 18.43 said päästjad väljakutse Rakvere linna Malmi tänavale, kus 
põles kuur ning tuld võttis kivimüüri taga olev sauna-grillihoone. Tulekahjus kee-
gi kannatada ei saanud, tekkepõhjus on selgitamisel.

27. juunil kell 10.31 teatati tulekahjust Vinni vallas Laekvere alevikus, kus põles 
Palmako AS puidutööstuse saepuruhoidla. Kustutustööd lõpetati kell 14.04. Tule-
kahju tekkepõhjus on selgitamisel.

Võsu jooksuvõistlusel 
saab osaleda ka virtuaalselt
Erilise aasta üks esimesi tavapärasel moel toimuvaid jooksuvõistlusi Võsu Süda-
suve Challenge pakub nüüd lisaks ka virtuaalselt osalemise võimalust.

Virtuaaljooksul osaleja saab 10 km distantsi läbida talle sobilikus kohas ajava-
hemikul 1. – 14. juuli. Oma tulemus tuleb laadida Võsu Südasuve Challenge veebi-
lehel (ööjooks.ee) registreerunute nimekirjas üles enne 14. juuli südaööd.

Virtuaaljooksu valiku saavad teha ka kõik juba registreerunud osalejad – lihtsalt 
jookse etteantud distants nimetatud perioodil ja lae üles ka oma tulemus. Virtuaal-
jooksu võimalust kasutavatele osalejatele Võsul toimuvaks sündmuseks stardi-
materjale ette ei valmistata.

Kohapeal ja ühiselt jooksjatele algavad Võsu Südasuve Challenge’i stardid 19. 
juulil kell 11. Võistluskeskus avatakse rannajoonel kell 9.

Kuulutaja

Valmis liitlasüksuste 
võõrustamiseks 
vajalik taristu
Kolmapäeval avati Tapa sõjaväelin-
naku territooriumile rajatud komp-
lekteerimisala koos linnakusse raja-
tud rasketehnika teega. Uus infra-
struktuur loob liitlasüksustele baasi 
lühiajaliste õppuste või ümberpaik-
nemiste jaoks ning tõhustab nii Eesti 
iseseisvat kui NATO ülest kaitse-
võimet, luues tingimused kii-
reks, õigeaegseks ja efektiivseks 
tegutsemiseks.

„Seni oleme liitlaste roteeruvaid 
üksusi pidanud majutama ajutistel 
pindadel, mis on endaga kaasa too-
nud ka lisakulusid ja raskusi kõikide 
nõuete tähtaegsel ja kiirel täitmisel. 
Nüüdseks on vajadus liitlastele ajutis-
te pindade rentimiseks kadunud,” üt-
les Riigi Kaitseinvesteeringute Kes-
kuse ehitusbüroo juht Mart Salusaar.

Kuulutaja

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

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

• Ostame kokku üleliigseid sõidukeid! 
Sobivad nii korras, rikkega kui ka romud! 
Vajadusel kustutan registrist! Raha kohe 
kätte! Samuti ostan kokku katalüsaatoreid. 
Parim hind! Tel 5355 5848

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

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

• Üürile anda Rakveres 1toaline korter. Tel 
5886 3055

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

• Üürile anda renoveeritud 2toaline ahjukütte-
ga korter Haljalas. Üür 180 € + kommunaalid 
keskmiselt 40 € kuu + elekter. Info telefonil 
5667 0958

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

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

ÄRIPINNAD

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

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

Müüa Audi A4 2007. a, 3.0 diisel 171 kW ne-
likvedu, cabriolet kannatab sõita aasta ringi. 
Auto toodud 1.a Saksamaalt, sellest saati üksi 
omanik. Auto musta värvi, rohke lisadega, 
läbisõit 170 000 km hind 5800 €. Tel 5809 6086

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

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

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

• Müüa Toyota Corolla Verso 2.2, 100 kW, 
diisel, 6-käiguline manuaalkäigukast. Hõ-
bedane metallikvärv, veokonks. Järgmine 
ülevaatus 04.20.21. Avarii- ja suitsuvaba. 
Heas seisukorras. Hind 3500 €. Tel 5198 
4922, Toomas

•  Müüa Volkswagen Touareg. Tel 5819 3777 

• Müüa Volkswagen Vento 1996. a, diisel, 47kW. 
Auto on väga ökonoomne. Mõned kuluosad 
vajavad vahetust. Hind 500 €. Tule vaata oma 
silmaga üle! Küsi lisa!  Tel 5326 7156

• Müüa Volvo V-70 bensiin 2001. a, 147kW, au-
tomaat, roostevaba. Hind 1500 €. Tel 5838 3495

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

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

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

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

* 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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

kuulutused.kuulutaja.ee

Kuuluta

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

 AUTOREMONDI- AUTOREMONDI-
TÖÖKODATÖÖKODA

TELLI TAKSO tel 1700

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

Info tel 51920899

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KINNISVARA
• Müüa 1toaline korter Rakveres, Vabriku 6. 
Hind 19 500 €. Tel 505 2905

• Müüa 2toaline keskküttega korter Rakke kes-
kuses. Asub III korrusel. Korter vajab remonti. 
Asukoht hea, läheduses pood, rongipeatus, 
perearstikeskus ja apteek. Korteris on külmik 
ja pesumasin. Hind 1900 €. Tel 5646 8018 dan-
timber@hot.ee

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

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

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

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

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

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

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 2199

• Müüa uus maja Viljandist 23 km (vajalik 
teha sisetööd), elamispind 70 m2, vesi kaevust, 
elekter majas. Krundi suurus 0,5 ha. Hind 12 
000. Tingi. Tel 509 7875

• Müüa kahe kordne individuaal elamu Rak-
vere linnas. Tel 5680 1956

• Müüa Kunda lähedal pooleli oleva remondiga 
rehielamu. Helistada saab telefonidele 5667 
3023 või 58515145

OST

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

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

• Soovin osta Kadrinasse 4toalise korteri. 
Telefon 522 2166

• Ostan ahiküttega väikese korteri Rakveres. 
Tel 5347 7180

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

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322, 
email metsmaa@outlook.com

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

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

• Üürile anda pikemaks ajaks kõigi mugavustega 
1toaline korter Rakvere kesklinnas, renovee-
ritud maja I korrusel, osaliselt möbleeritud. 
Tel 5566 4114

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

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

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

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

KAEVETEENUSED

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

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, pinnase 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Puksiirteenus ja kaevetööd. Puksiiril 
kandevõime 3,5 t (0,80 €/km). Roomikeks-
kavaatoril kasutusel 2 kulpi, 50 cm lai ja 100 
cm lai (hüdrauliline). Koos juhiga 25 €/h + 
km. Ilma juhita 110 €/päev (ekskavaatori 
toome ise kohale). Tel 5666 3207
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TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU KUULUTUSED 
JÄTKUVAD 

LK 8 

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

Kaeve- ja lammutustööd 
miniekskavaatoriga JCB.

Kaevekopp, 
planeerimiskopp 

ja hüdrovasar.

Töötund 25 € 
koos juhiga. 

Tel: 518 9818
mario@fi nrak.ee

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

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

/sinine tekst/ • Teostame kõiki lammutustöid 
koos prahi äraveoga. Tel 5330 5970

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

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

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

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

• Tänavakivi paigaldus, pandused, mu-
rukivide rajamine, äärekivi paigaldus. 
Hinnad soodsad. Tel 5673 4632

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Tel 5840 0240

• Köögimööbli ja mööbli kokkupanek ja 
paigaldus. Tel 5839 0351

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

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

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

• Vannitubade remont. Teostame talumaja-
de renoveerimist ja korterite remonti. Info 
5897 1123

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• PUR-vahuga soojustamine. Soojustame: 
seinad, pööningud, vahelaed, vunda-
mendid, mahutid jne. Vaata lisa www.
vahupoisid.ee. E-mail info@vahupoisid.ee

• Santehnilised tööd, kuulutus ei aegu! Tel 
5830 7593

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

• Majade renoveerimine, vundamendid, 
juurdeehitused, üldehitus, terrassid, fas-
saadid, vee ja kanalisatsioon süsteemid, 
vannitoad ja saunad, lammutus ja prügi-
vedu, betooni tööd, akende ja uste vahetus. 
NB! Hinnapakkumised tasuta. ehitusabi24@
online.ee. Tel 5619 9994

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, korst-
nad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija ja pottsepa teenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Boilerite puhastus ja remont. Tel. 5890 2983

Ehitus ja 
remonditööd

Terasside ehitus
Puitfassaadid

Katusetööd
Plaatimistööd
Tel 518 9818

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

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 68111
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• nõudepesumasina paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

• õhk-vesi soojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

Tel 5566 68111
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

MUUD TEENUSED
• Osutame muruniitmis- ja trimmerdamis 
teenust. Tel 505 2239

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

VIRU RALLI

S el aastal on juhtunud nii, et autoralli Eesti meistrivõistlused avab Grossi Toidukau-
bad Viru Ralli. Kasina talve ja hilisema eriolukorra tõttu on jäänud ära kolm etappi. 
Ka Viru ralli toimumine oli veel kaks kuud tagasi väga suure küsimärgi all, kuid kor-
raldamine on muutunud võimalikuks ja koostöös alaliiduga leidsime asenduskuu-

päevaks 4. juuli. Meil on väga hea meel, et saame traditsioone jätkata Virumaal ralli korralda-
misega.

Rallil on kokku seitse kiiruskatset, millest kolm on korduvad ehk erinevaid kiiruskatseid on 
kokku neli. Ralli lõpetab legendaarne Rakvere linnakatse, mida sellisel kujul läbitakse viimast 
korda, sest linn areneb ja praegust marsruuti enam tulevikus kasutada ei saa.

Pealtvaatajatele, kes seavad sammud Virumaale kiiruskatsete äärde, tahaksime meelde tule-
tada, et riigis küll ei kehti enam 2+2-reegel, küll aga püsib distantsi hoidmise nõue. Pealtvaata-
miskohtades on turvatöötajad, kelle juhiseid tuleks võtta seadusena. Nende ülesanne on jälgida 
ka hajutatust.

Soovin teile palju põnevaid sportlikke elamusi, kuid eelkõige turvalist rallit!

Madis Halling,
võistluste direktor

Pealtvaatajad võivad vaadata kiiruskatset 
ainult selleks korraldaja poolt ettevalmista-
tud aladel ja need on ainult turvalindi taga.
Täitke ralli turvatöötajate korraldusi, 
need on täitmiseks, mitte vaidlustamiseks!
Kui kuuled turvatöötaja poolt antavat vile-
signaali, siis on ralliauto juba lähedal. Kont-
rollige üle kas olete ikka ohutus kohas – tur-
valindi taga.
Ärge minge turvalindile liiga lähedale, sel-
lega võite turvalindi katki teha.
Ärge seiske väliskurvides, rajale liiga lä-
hedal, kohtades kus ei ole turvalinti või on 
märk „Pealtvaatajate keeluala“.
Pealtvaatajatele valmistatakse ette spet-
siaalsed vaatamiskohad. Euroopa parim ja 
ka kõige turvalisem koht ralli jälgimiseks on 
Kehala autospordikompleks.
Keelatud on liikuda piki võistlustrassi ja 
ületada seda ilma turvatöötaja loata.
Spordivõistlusel viibimine ja alkohol ei käi 
kokku!
Ärge jätke lapsi, vanureid ja koduloomi 
järelvalveta.
Ka jalgrataste ning ATV-dega ei tohi sõita 
kiiruskatsetel ja neid ületada ilma turvatöö-
taja loata.
Arvestage tuleohuga. Metsaalune pole 

lõkke tegemiseks, grillimiseks ega suitsuko-
nide mahaviskamiseks.
Kui teist möödub rohelise vilkuriga auto, 
alles siis on võistlustrass avatud tavaliiklu-
seks, sõltumata algsest väljakuulutatud sul-
gemisajast.
Kui kiiruskatsel juhtub õnnetus ja on 
näha, et võistlejad vajavad kiirabi sekkumist 
ning seal ei ole läheduses turvameest, siis 
anna sellest teada telefonil 112. Nemad juba 
võtavad ühendust korraldajatega.
Kui raja ääres elavatel inimestel on vaja 
kiirabi või päästeameti abi, siis helistage 
112. Kokkuleppel häirekeskusega kiiruskat-
se peatatakse ja teid abistatakse võimalikult 
ruttu.
Rakvere linna elanikud, ärge palun par-
kige oma autosid kiiruskatsena sõidetavate 
tänavate äärde alates laupäeval kella 18-st. 
Kõik kiiruskatse äärde jäävatel tänavatele 
parkivad autod oleme sunnitud teisaldama 
kella 18 ja 18.30 vahel.
Kiiruskatse marsruut Rakveres: Linnuse 
tn – Vallikraavi tn – Annemäe tee – Tõusu 
tn – Pikk tn – Silla tn – Kastani pst – Silla 
tn – L. Koidula tn – Gümnaasiumi ringtee – 
Võimla tn – Kastani pst.

Head autospordi sõbrad!
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MITSUBISHI. NAGU PÕHJAMAALE LOODUD.

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

SINU TÄIESTI UUS L200.
Erihind al 24 900 €

Hinnavõit 2400-6500 €
Kuumakse al 219 € *

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

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

Eclipse CO
2
-emissioon 151-159 g/km ja keskmine kütusekulu 5,7-8,2 l/100 km.

L200 CO
2
-emissioon 200-206 g/km ja keskmine kütusekulu 7,6-7,9 l/100 km.

VIRU RALLI

Viru ralli 
teede 

sulgemise 
info

VINNI VALLAS
SS 1/6 Sonda – Lavi – 
Ohvriallika, tee suletud 
laupäeval 04.07 kell 9.00–
17.30.

SS 2/4 Sae – Aravuse – 
Männikvälja, tee suletud 
laupäeval 04.07 kell 9.30–
15.30.

SS 3/5 Vinni – Saueaugu - 
Kehala, tee suletud laupäe-
val 04.07 kell 15.00–17.30.

RAKVERE 
LINNAS
SS 7 Rakvere linn – täna-
vad suletud 04.07 vastavalt 
kaardil toodud skeemile 
kell 18.00–20.00.

Palume mõistvat suhtu-
mist!

Viru Ralli korraldusmeeskond

K odune autoralli 
hooaeg saab sel aas-
tal alguse 4. juulil, 

kui antakse start Lääne-Vi-
rumaa teedel toimuvale 14. 
Grossi Toidukaubad Viru 
Rallile. Möödunud nädalal 
teatasid oma osalemisest ka 
valitsevad autoralli maail-
mameistrid Ott Tänak ja 
Martin Järveoja, kelle võist-
lusmasinaks on Hyundai i20 
Coupe WRC.

Andrea Adamol 
on Eestist 
head mälestused

Hyundai Motorsporti di-
rektor Andrea Adamo mär-
kis pärast Ott Tänaku osa-
lemisuudise avalikuks saa-
mist: „Sõltumata sellest, et 
tänavune WRC hooaeg on 
endiselt veel pausil, oleme 
otsustanud alustada testide-
ga, kuna tahame olla valmis 
eesootavateks etappideks. 
Grossi Toidukaubad Viru 
rallil osalemine on kogu tii-
mi jaoks väga oluline, sest 
see aitab meil minna tagasi 
oma tavapärasesse rutiini.“

Ning lisas: „Olen seda juba 
ka varem öelnud, aga mul 
on Eestist ainult head mä-
lestused ning usun, et Oti 
ja Martini osalemine Viru 
rallil Hyundai i20 Coupe 

Ott Tänak ja Martin Järveoja 
stardivad Viru rallil

WRC-ga valmistab rõõmu 
paljudele rallifännidele.“

Tänak sõitis viimati Vi-
rumaa teedel võistlusoludes 
2013. aastal, kui koos kaar-
dilugeja Martin Järveojaga 
jäädi toona alla vaid WRC 
autol sõitnud Georg Grossile 
ja Raigo Mõlderile. Sel aastal 
on kavas seitse kiiruskatset 
kogupikkusega 88,40 km.

Ott Tänak ootab 
Virumaa ralli-
radadele naasmist

„Mul on hea meel, et tiim 
võimaldab meil kodustel tee-
del võistlusoludes kätt uues-
ti soojaks sõita. Lõpetasime 

äsja produktiivse testi Soo-
mes ning nüüd on oluline 
ka ennast võistlusrütmi ta-
gasi saada,“ sõnas Ott Tänak 
eesootava koduse ralli kohta.

„Virumaa teed on alati 
olnud omamoodi väljakut-
suvad ja seda on meil just 
hetkel vaja. Oma karjääri al-
gusaastatel veetsin palju aega 
Kehala rallikompleksis ning 
ootan huviga, et saaksin neid 
teid proovida ka uue põlv-
konna WRC masinaga,“ lisas 
Tänak.

Tekst ja foto: autor Jaanus Ree / 
allikas Hyundai Motorsport
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Raudvere
Vaeküla

SS1

SS3
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KIIRUSKATSED
A utot tohib parkida 

vaid tee parempool-
sesse serva suunaga 

kiiruskatse poole. Vasakul 
pool parkimine on keelatud, 
sest see takistab kiirabiauto 
väljapääsu võimaliku õnne-
tuse korral. Parkimisreeglite 
rikkumine võib põhjustada 
õnnetusse sattunule väga ras-
ke, võib olla ka pöördumatu 
olukorra!

 Hoolduspark on COVID-19 reeglite tõttu publikule suletud.
 RALLIPASSID
Rallipasse müüakse kiiruskatsetel hinnaga 15 eurot. Varuge aega piletiostuks!
Rallipassid on sama hinnaga eelmüügis alates neljapäevast järgnevates Grossi 
Toidukaubad kauplustes:
Rakvere Turu Kaubamaja – Laada 16, Rakvere
Raja kauplus – Ilu pst 2, Rakvere
Ly joogid – Vilde 6a, Rakvere
 RALLIRAADIO – Tre Raadio Lääne-Virumaal sagedusel 97,0 MHz
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LK/SS 1 Ehmofix Autohooldus
Algus kell 10.38

LK/SS 6 Hõbenool
Algus kell 17.09

Lisakatse start on Sonda lähistel.
Pealtvaatamiseks on mõeldud alad:
1. 90kraadine mahapööre vasakule peale kiiret metsa-
teed. Juurdepääs Sonda kaudu. Peale raudteeülesõitu on 
mahapööre paremale N59°20’ 46,3’’ E26°49’ 7,0’’, sõitke 
läbi küla u 4 km ja oletegi kohal.
2. Mahapööre paremale. Juurdepääs Rakvere – Ranna-
pungerja teelt.

LK/SS 2 Revin Grupp
Algus kell 11.11

LK/SS 4 JMW Motors
Algus kell 14.06

Lisakatse start on Sae külast Aravuse suunas.
Pealtvaatamiseks on mõeldud alad:
1. Terav tagasipööre paremale. Ligipääs Roela – Anguse 
tee kaudu 59°13’09.4”N 26°39’34.0”E.
2. Hüpe üle Võhu – Aravuse tee. Kiiremad autod peaksid 
ka rattad maast lahti saama. Ligipääs Küti – Võhu kaudu. 
NB! Pargi ainult paremale poole ja hästi tee serva, muidu 
segad kiirabiauto läbipääsu!

LK/SS 3 Bauroc
Algus kell 13.28

LK/SS 5 Rakiste Tehas
Algus kell 16.14

Legendaarne Vinni katse läbi Baltikumi suurima au-
tospordikeskuse Kehala rallikompleksi.
1. Terav mahapööre vasakule.
2. Vaatamiseks soovitame Kehala rallikompleksi, kus on 
korralikud parklad ning ülimalt turvaline pealtvaatajate-
le ja katse ka hästi vaadeldav. Kehalas töötab ralliraadio, 
saab osta süüa.

LK/SS 7 RAKVERE LINN
Algus kell 19.00

Kiiruskatse start on linnuse lähistelt suunaga Tõrma 
poole, seejärel teevad autod järsu vasakpöörde Tõusu tä-
nava suunas ja liiguvad sealt Pikale tänavale. Pikalt täna-
valt vasakpööre kitsale Silla tänavale, sealt edasi üle Kas-
tani puiestee Koidula tänavale. Autod läbivad terve güm-
naasiumi ringi ja teevad enne Kastani puiesteele naasmist 
efektse 360kraadise pöörde ümber takistuse. Katse lõpeb 
Kastani puiesteel spordihoone vastas. Parimad kohad lin-
nakatse jälgimiseks on Linnuse jalamilt, Silla tänava ja 
Kastani puiestee lähedusest, gümnaasiumi ringtee ümb-
rusest.
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NR JUHT RAHVUS KAARDILUGEJA RAHVUS AUTO KLASS REGISTREERIJA

2 GEORG GROSS EST RAIGO MÕLDER EST FORD FIESTA WRC EMV 1 OT RACING

3 RAUL JEETS EST ANDRUS TOOM EST ŠKODA FABIA R5 EVO EMV 2 TEAM TEHASE AUTO

4 PRIIT KOIK EST KRISTO TAMM EST FORD FIESTA R5 EMV 2 OT RACING

5 ROLAND POOM EST KEN JÄRVEOJA EST HYUNDAI NG I20 R5 EMV 2 ROLAND POOM

6 EGON KAUR EST SILVER SIMM EST FORD FIESTA EMV 1 KAUR MOTORSPORT

7 RANNO BUNDSEN EST ROBERT LOŠTŠENIKOV EST MITSUBISHI LANCER EVOLUTION 7 EMV 4 A1M MOTORSPORT

8 OTT TÄNAK EST MARTIN JARVEOJA EST HYUNDAI I20 COUPE WRC EMV 1 HYUNDAI MOTORSPORT N

9 ROLAND MURAKAS EST KALLE ADLER EST FORD FIESTA EMV 1 MURAKAS RACING

10 SIIM AAS EST VALLO VAHESAAR EST FORD FIESTA R5 EMV 2 TH

11 EDIJS BERGMANIS LAT EDGARS GRĪNS LAT MITSUBISHI LANCER EVO IX EMV 4 RALLYWORKSHOP

12 SAKU VIERIMAA FIN MIKA RAJASALO FIN MITSUBISHI LANCER EVO X EMV 4 SAKU VIERIMAA

14 MARGUS MURAKAS EST RAINIS NAGEL EST AUDI S1 EMV 1 MURAKAS RACING

15 ARNIS ALKSNIS LAT KASPARS ZUĢICKIS LAT PEUGEOT 208 EMV 3 RALLYWORKSHOP

16 VLADAS JURKEVIČIUS LTU AISVYDAS PALIUKĖNAS LTU PEUGEOT 208 R2 EMV 3 VLADAS JURKEVIČIUS

17 JUSTAS SIMASKA LTU TITAS SIMASKA LTU FORD FIESTA R2T19 EMV 3 VIADA-MULTI FX

18 KASPAR KASARI EST JAKKO VIILO EST FORD FIESTA R2 EMV 3 OT RACING

19 GEORG LINNAMÄE EST TH TH EST PEUGEOT 208 R2 EMV 3 ALM MOTORSPORT

20 GREGOR JEETS EST KAURI PANNAS EST FORD FIESTA R2T EMV 3 TEAM TEHASE AUTO

21 REINIS NITISS LAT ANDRIS MĀLNIEKS LAT FORD FIESTA R2T19 EMV 3 RN KOMPONENTS

22 LAURI JOONA FIN ARI KOPONEN FIN FORD FIESTA R2T EMV 3 LAURI JOONA

23 ROBERT VIRVES EST SANDER PRUUL EST FORD FIESTA R2T EMV 3 CRC RALLY TEAM

24 AIKO AIGRO EST KERMO KÄRTMANN EST MITSUBISHI LANCER EVO VIII EMV 4 A1M MOTORSPORT

25 EDGARS BALODIS LAT AL AL LAT MITSUBISHI LANCER EVO VIII EMV 4 RALLYWORKSHOP

26 MARKO RINGENBERG EST ALLAR HEINA EST BMW M3 EMV 7 CUEKS RACING

27 RAIKO ARU EST VEIKO KULLAMÄE EST BMW 1M EMV 7 MRF MOTORSPORT

28 RENE UUKAREDA EST JAN NÕLVAK EST BMW M3 EMV 7 MRF MOTORSPORT

29 TOOMAS VASK EST TAANIEL TIGAS EST BMW M3 EMV 7 MS RACING

30 SEPPO KOPRA FIN TAPIO SUOMINEN FIN MITSUBISHI LANCER  EVO EMV 1 TAPIO SUOMINEN

31 SIIM LIIVAMÄGI EST EDVIN PARISALU EST MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV 4 KUPATAMA MOTORSPORT

32 MIRKO USIN EST JANEK TAMM EST MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X EMV 4 ALM MOTORSPORT

33 MART TIKKERBÄR EST GENRI PÄHNAPUU EST MITSUBISHI LANCER EVO 9 EMV 4 TIKKRI MOTORSPORT

34 HENRI FRANKE EST ARVO LIIMANN EST SUBARU IMPREZA EMV 4 CUEKS RACING

35 DAVID SULTANJANTS EST SIIM OJA EST CITROEN DS3 EMV 6 MS RACING

36 KRISTEN KELEMENT EST TIMO KASESALU EST CITROEN C2 R2 MAX EMV 5 RS RACING TEAM

37 OTT MESIKÄPP EST RAIKO LILLE EST BMW M3 EMV 7 BTR RACING

38 LEMBIT SOE EST KALLE AHU EST TOYOTA STARLET EMV 7 SAR-TECH MOTORSPORT

39 KRISTO LAADRE EST ANDRES LICHTFELDT EST TOYOTA STARLET 4AGE EMV 5 THULE MOTORSPORT

40 TOMI RÖNNEMAA FIN TERO RÖNNEMAA FIN TOYOTA COROLLA 1600 GT EMV 5 TOMI RÖNNEMAA

41 TEEMU KIISKI FIN PATRIC ÖHMAN FIN FORD FIESTA EMV 5 TEEMU KIISKI

42 VALLO NUUTER EST ALAR TATRIK EST SUBARU IMBREZA STI EMV 4 MS RACING

43 JANEK VALLASK EST KAUPO VANA EST SUBARU IPREZA EMV 4 MS RACING

44 PATRICK JUHE EST RAINIS RAIDMA EST HONDA CIVIC EMV 5 BTR RACING

45 MARKUS MOREL EST TANEL PAUT EST MITSUBISHI LANCER EMV 4 KUPATAMA MOTORSPORT

46 CHRISLIN SEPP EST TH TH EST MITSUBISHI EVO9 EMV 4 MURAKAS RACING

47 PEEP TRAVE EST INDREK JÕEÄÄR EST HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 PIHTLA RT

48 ERKKO EAST EST MARGUS BRANT EST HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 OT RACING

49 KRISTJAN OJASTE EST TÕNU TIKERPALU EST BMW 328 EMV 7 KAUR MOTOSPORT

50 KRISTEN VOLKOV EST ERKI EKSIN EST BMW 316I EMV 7 G. M. RACING

51 SANDER ILVES EST LAURI VESO EST VAZ 21051 EMV 5 MILREM MOTORSPORT

52 PRANKO KÕRGESAAR EST PRIIT KÕRGESAAR EST BMW 318TI  COMPACT EMV 6 BTR RACING

53 TERO PELLINEN FIN JARMO MURSULA FIN BMW M3 EMV 7 TRUTEC OY

54 RENEE LAAN EST MARKO MEESAK EST SUBARU IMPREZA EMV 4 CUEKS RACING

55 BOGDAN ŠEMET EST SVEN ANDEVEI EST BMW E30 EMV 7 MRF MOTORSPORT

56 ALEKSANDRS JAKOVĻEVS LAT VALERIJS MASLOVS LAT HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 ALEKSANDRS JAKOVĻEVS

57 TARMO KIKKATALO EST URMAS REIGO EST OPEL ASTRA EMV 6 VILSPORT

58 RAIGO UUSJÄRV EST KRISTO PARVE EST HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 MURAKAS RACING TEAM

Võistlejate nimekiri
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NR JUHT RAHVUS KAARDILUGEJA RAHVUS AUTO KLASS REGISTREERIJA

59 JANEK OJALA EST KAIDO KABRAL EST NISSAN SUNNY GTI EMV 5 MURAKAS RACING

60 KEIRO ORGUS EST JANAR LEHTNIIT EST HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 TIKKRI MOTORSPORT

61 ERKO SIBUL EST KEVIN KEEROV EST LADA VFTS EMV 5 A1M MOTORSPORT

62 IMRE RANDMÄE EST TH TH EST VW GOLF 2 EMV 6 BTR RACING

63 VYTAUTAS KAZIUKONIS LTU ALGIRDAS PRANCKŪNAS LTU BMW 323TI EMV 7 AUTORIKONA ASK

64 MAREK TAMMOJA EST MARKUS TAMMOJA EST BMW 316 EMV 7 MAREK TAMMOJA

65 ERKKI JÜRGENSON EST JAANUS PILLER EST BMW 318IS EMV 6 MS RACING

66 SIIM NÕMME EST INDREK HIOVÄIN EST HONDA CIVIC EMV 5 MILREM MOTORSPORT

67 KATI NÕUAKAS EST ARGO KÄSTIK EST HONDA CIVIC TYPE-R EMV 6 BTR RACING

68 MARTIN ABSALON EST TIMO TANIEL EST BMW M3 EMV 7 KAUR MOTORSPORT

69 OTT KUURBERG EST SAIMON KÖST EST BMW 325 EMV 7 BTR RACING MTÜ

70 STERN ILVES EST JONAR ILVES EST IZ 412 EMV 5 MILREM MOTORSPORT

71 JOONAS PALMISTO EST MARKO RANDMA EST VW GOLF 2 EMV 6 TIKKRI MOTORSPORT

72 TAAVI NIINEMETS EST ESKO ALLIKA EST GAZ 51 A EMV 8 JUURU TEHNIKAKLUBI

73 TARMO SILT EST RAIDO LOEL EST GAZ 51 EMV 8 MÄRJAMAA RALLY TEAM

74 RAIK-KARL AARMAA EST ALO VAHTMÄE EST GAZ 51 EMV 8 JUURU TEHNIKAKLUBI

75 RAINER TUBERIK EST RAIDO VETESINA EST GAZ 51 EMV 8 JUURU TEHNIKAKLUBI

76 VEIKO LIUKANEN EST TOIVO LIUKANEN EST GAZ 51 EMV 8 MÄRJAMAA RALLYTEAM

77 TARMO BORTNIK EST RAIN KALJURA EST GAZ 51A EMV 8 JUURU TEHNIKAKLUBI

78 ATS NÕLVAK EST MAIRO OJAVIIR EST GAZ 53 EMV 8 MÄRJAMAA RALLY TEAM

79 MARTIN LEEMETS EST RIVO HELL EST GAZ 51 EMV 8 GAZ RALLIKLUBI

80 JANNO NUIAMÄE EST GABRIEL KERK EST GAZ 51 EMV 8 GAZ RALLIKLUBI

81 ALO PÕDER EST TARMO HEIDEMANN EST GAZ 51 EMV 8 VÄNDRA TEHNIKASPORDIKLUBI MTÜ

82 MARTIN KIO EST JÜRI LOHK EST GAZ 51 EMV 8 SK VILLU

83 TAAVI PINDIS EST AIVAR KENDER EST GAZ 52 EMV 8 A1M MOTORSPORT

84 RÜNNO NIITSALU EST AARO TIIROJA EST GAZ 53 EMV 8 GAZ RALLIKLUBI

85 ILLIMAR HIRSNIK EST ALLAN BIRJUKOV EST GAZ 51 EMV 8 A1M MOTORSPORT

86 PEETER TAMMOJA EST JANNO TAPO EST GAZ 53 EMV 8 JUURU TEHNIKAKLUBI

87 NEIMO NURMET EST INDREK SEPP EST GAZ 51A EMV 8 MÄRJAMAA RALLY TEAM
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Külasta meid!

JUULIS
AUGUSTIS

ja

on teenindus ning kauplus

avatud E-R 9.00-18.00

https://autoülevaatus.ee/aulevaatus/

ÜLDEHITUSTÖÖD

PROJEKTIJUHTIMINE

OMANIKUJÄRELVALVE

www.dektumehitus.ee
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KÜTE, KÜTTEPUUD

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm 40 L võrkkotis 2.50 €. 
Müüa kuiv kask 30 cm 40 L võrkkotis 3.00 €. 
Müüa kase-puitbrikett 96 tk alusel 960 kg 140 
€. Tasumine ülekandega, kaardiga, sulas. Vedu 
tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa küttepuid aastaringselt koos kohale 
toomisega, veokile laotult 5-15 m3. Kuivad 38, 
50 cm ja toored 30-50 cm, hinnad soodsad. 
Kontakt 503 0311

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid. Tel 
506 0177

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

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

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

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestaja, 
ripsmetehnik Agaate

tel 5612 7727

Juuksur Kati

Küünetehnik Kristina

HIND 20 €
Pediküür Zanna

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

MUUD TEENUSED
• Teostame trimmerdamist, võsalõikust ja 
ohtlike puude langetust. KMForest Group 
OÜ. Tel 5390 3689

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

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

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

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

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 5672 7600

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

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

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

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

• Kandlemees tuleb Sinu peole või üritu-
sele rahvalike viiside ja lauluga. Asendan 
õhtujuhti. On võimendi, CD, ++. Tel 5345 
5970, Heino

• KALEVBAND, tantsumuusika igale eale! Tel 
518 5318

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

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

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

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

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

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

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

• Kandlemeister müüb väikekandleid, 
lastekandleid jm. Tel 5345 5970, Heino

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

• Müüa kasutatud segumasin, vibraator, 
tikksaag, saag-höövel. Hind kokkuleppel. 
Tel 512 9689

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

• Müüa kalmistupinke, pliidiplated. Tel 
5590 7361

• Müüa kreissae ketas, 2 malm pada (062 cm, 
048 cm), 2 käsikivi (45 cm). Tel 5674 0905

• Müüa 200 L plekkvaate, 150 L plastik tünne, 
korralik nurgadiivan ja vihtidega kaal. Tel 
5660 3463

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

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 € (värv 
tume lakk). Tel 5688 8797

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

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

• Müüa soome pappi 3,2x1220x2440 - 1,50 €/
m2. Tel 5646 9294

• Ära anda kasutatud korralikud klaasitud pui-
dust kahekordsed aknaraamid 7 tk (54x158) ja 
ühekordsed klaasideta raamid 7 tk (52x123). 
Tel 508 3943

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

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

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alumiinium), 
paja ja kruustangid. Tel 503 1849

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

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 5555 5527

• Ostan töökorras dušikabiini, kõrgus max 1,15 
m. Tel 5301 2566

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

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

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553

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

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

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

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

www.kuulutaja.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

Ostan kaubaaluseid: 
euro, fi n ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

Riidepood Laegas Riidepood Laegas 
ootab külla.ootab külla. 

Palju uut 
suvekaupa 
ootab Teid 

Haljala tee 5, 
Tõrremäe. 

Avatud T-R 
11-18.00

Tule ja vaata üle, 
oma silm on 
kuningas!

HINNAD RAKVERE TURUL 2. JUULIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske  kartul (Eesti) kg 2,00 3,00

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Petersell kg 8,00

Värske küüslauk  (Eesti) kg 10,00

Tomat (Poola) kg 3,00 3,50

Tomat (Eesti) kg 5,00 6,00

Salatikurk (Eesti) kg 2,50

Väike kurk (Eesti) kg 3,00

Värske hapukurk kg 8,00

Värske kapsas (Eesti) kg 1,50

Lillkapsas (Eesti) kg 3,50

Kaalikas (Eesti) kg 3,00

Maasikad (Eesti ) kg 3,00 5,00

Metsamaasikad kg 20,00

Kultuurmustikad (Hisp.) kg 8,00

Vaarikad (Hispaania) 250g karp 2,50

Murelid (Hisp.) kg 5,00

Arbuus (Maroko) kg 1,00 2,00

Mesi 700g purk 6,50

Kodused vahvlid tk 1,00

Juuretisega käsitööleib 500g 2,50

ILUS VALIK SUVELILLI, AMPLITAIMI JA LILLEAMPLEID.  

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Müüa Rakveres 
lepaklotsi 

40 L võrgus! 
Hind kotil 1,50 €! 
Ise järgi tulemisel 

on soodsam! 
5567 5755

Müüa Rakveres 
lehtpuud! 

Halu pikkus 29-35 cm. 
Ruumi hind 30 €! 

Ise järgi tulemisega! 
5567 5755

EHITUS

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
freesasfalti, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinnapakkumise. 
Asume Lääne-Virumaal. Tel 5463 8919

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

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

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

OST
• Ostan torupainutus pingi. Tel 5687 5845

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

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

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

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

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

TEATED
• Suur soodusmüük Rakvere turul. Laupäeval, 
11. juulil kl 9-15, Selveri poolses letis. Riided, 
jalanõud (noortele ja eakamatele), kotid, kar-
dinad, kangad, majapidamis- ja kodukaubad, 
uut- ja vanavara, mänguasju, nõukaaegseid 
esemeid ning palju muud.

TUTVUS
• Mees 47/188/75 otsib kena huumorimeelset 
naist, püsisuhteks. Tel 5379 6646

MUU
• www.toonklaas.ee

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

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

EMA
surma puhul. 

Naabrid

Sügav kaastunne Virvele 
kalli ema  

LAINE ERALA
kaotuse puhul.
Silvia ja Elga

Armsat sõpra  
ANTS TAMME

mälestavad ja avaldavad 
kaastunnet Ivile 

Maie ja Mati

Kas kuuled kuis nutab su kodu, 
su puudumist leinates sääl. 

Siiras kaastunne 
perekond Dudar 

kalli ema ja vanaema 
ZOJA DUDAR
kaotuse puhul. 
Marija Vasilij 

Gavriljuk

Mälestame 
ELMO KUUSEMETSA

 ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Anželika ja Tõnu

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda Sind ikka meeles peab.

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

www.kuulutaja.ee

PAKUN TÖÖD

• Maxi Grupp OÜ otsib laadur-ekskavaa-
tori juhti. Tel 5827 1622

• Pakume tööd hakkeveoki juhtidele! Info 
telefonil 506 7437

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

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

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

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

• Pakun tööd abitöölistele alates 16-eluaastat 
turbarabades Tapal ja Vohnja kandis. Tel 
514 8115 

• Vajangu seafarm võtab tööle farmitöölise. 
Väljaõpe kohapeal. Transport Rakverest. Tasu 
kokkuleppel. Info tel 5348 9538

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

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

• Otsin autojuhti kallur poolhaagisele. Info 
telefonil 5805 5211

• Kadrina Hooldekodu (asukohaga Undla 
küla, Kadrina vald) vajab oma meeskonda 
pesupesijat ja koristajat. Ühendust meiega 
saad hooldekodu@kadrina.ee või telefonidel 
32 93952, 524 0548, 508 9634

• Metalliettevõte pakub tööd kogemustega 
keevitajale. Töökoht Vinnis. Info tel 5331 2527

OTSIN TÖÖD

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

Mõni aeg tagasi andis kol-
me lapse isa Illimar Pilt välja 
teose „Mees 4. Kõik on või-
malik”, mis õpetab elu-
põletajatele pereelu.

Kaire Kenk

„Ühel sünnipäeval tegin oma lastele ka-
russelli. Lihtsalt keerutasin neid nagu 
koduski kombeks on. Koheselt oli üle-
jäänud põnnide seltskond rivistunud jär-
jekorda ning lapsed sellest lihtsast asjast 
erakordselt elevil. Pärisin, kas nende is-
sid siis kodus keeru-keeru ei tee. Kahjuks 
sain mõnelt üksikult jaatava vastuse,“ 
meenutas Illimar Pilt esimest impulssi 
raamatu alustamise suunas.

„Küsisin, miks siis ei keerutata ning 
tüüpilised vastused olid „Ei tea“, „Issi on 
kogu aeg väsinud“, „Issi on telefonis“. 
Kurvastasin lapsi kuulates ja taipasin, 
et minu missioon on isasid inspireerida 
rohkem aega veetma oma lastega,“ jätkas 
menuraamatu autor.

„Raamatu kirjutamiseks sain rohkelt 
materjali omaenese vanadest blogipos-
titustest. Oma mälestustest. Aga üldiselt 
valmis raamat ikka nii, et istusin maha ja 
hakkasin lihtsalt kirjutama. See on väga 
tore tegevus. Soovitaksin iga inimesel 
läbi mõelda, mis võiks kirjas olla tema 
elulooraamatus,“ kõneles Illimar.

Nii saigi kokku „pöörane meheks-
saamise seiklus“, nagu Illimar ise ütleb. 
„Kutsun lugejad kaasa küladiskole, lennu-
jaama peldikusse ja sünnituspalatisse. 
Käime kindlasti ära ka võõraste voodi-
linade vahel. Saate olla tunnistajaks sel-
lele, kuidas potentsiaalsest külajoodi-
kust arenes isadust fännav pühendunud 
superpaps,“ muigas kolme tütre isa.

„Loodan väga, et mu raamat ei lähe 
tühja kohta, sest ka mina olen ju kuskilt 
alustanud. Ei ole ühelegi mehele an-
tud sündides kaasa õpikut, kuidas olla 
just oma lastele hea isa. Isa, kes oskab 
teha kurja häält kui vaja, aga samas olla 
mängupartner. Isa, kes on olemas, kui 
lapsel teda vaja,“ jätkas Illimar.

Ta nentis, et eks enamus kogemusi 

Menuraamat räägib isaks olemisest

saadakse kaasa anda isadelt ja nende käi-
tumismallidest. „Väga lahe on rääkida 
omavanuste inimestega, keda on kasva-
tanud superpapsid. Käidi koos kalal, ehi-
tati onne, mürgeldati nii, et higi lahmas. 
Paraku on neid käputäis. Rohkem on 
neid jutte, kus isa pani tina või oli üsna 
karmi käega. Koos mängimist või toi-
metamisi tuli loetud korrad ette. Sel ajal 

oli vähe teine kasvatuskultuur lihtsalt,“ 
tõdes Illimar.

„Oleksin lapsena kindlasti tahtnud 
koos isaga rohkem tegutseda. Õnneks 
teeb mul paps nüüd lastelastega järele-
aitamistunde ja on supervanaisa,“ rõõ-
mustas Illimar.

Ka nentis Illimar Pilt, et hea naine 
on heaks isaks kasvamisel üsna tähtsal 
kohal. „Mul on olnud õnne kohata oma 
eluteel naist, tänu kellele tahan olla mees, 
armastav elukaaslane ja super paps,“ 
kinnitas ta, lisades, et enne oma kaasaga 
kohtumist elas ta märksa teistsugust elu.

„Rahumeelse perepapa musternäidi-
se asemel käis pidu 24/7. Kevadel, kui 
muru rohelisemaks muutus, hakkas pih-
ta üks igapäevane grill ja chill. Seda kuni 
sügiseni. Nädala sees tegin tööd, et tee-
nistus nädalavahetusel huugama panna. 
Ma olin selline seltskonnahing ja valmis 
igasugust pulli tegema,“ meenutas teose 
autor.

Illimar nentis, et nii mõnigi „kaas-
põletaja“ on tema elust kadunud, sest 
nemad jäid enda rattasse kinni. „Kuid 
nende sõprade tuumik, kes ilmusid minu 
ellu kahekümnendate alguses, on jää-
nud. Ja see meestepunt muutub ainult 
tugevamaks. Just tänu ühiselt läbielatud 
sündmustele ja enam-vähem samal ajal 
saadud lastele. Kaasaga tuli mulle kaasa 
terve hunnik uusi huvitavaid hipidest 
sõpru. Näiteks Tom Valsberg on minu 
elule oma positiivset mõju avaldanud. 
Soovitan visata pilk peale ta viimasele 
raamatule „Eluterve pohhuist. Näpunäi-
teid stressivabaks eluks“,“ ütles Illimar.

Kaasa Katuga tuttavaks saamise het-
keks olid need hullumeelsed peod Illima-
ri jaoks ammendunud. „Kõik need peod, 
tegevused ja jutud kippusid korduma. 
See pani mindki igatsema muutuste järe-
le. Peale selle oli jätnud ebatervislik elu-
stiil oma jälje 20 lisakilo ja depressiooni 
näol. Oli aeg keerata elus uus lehekülg. 
Täitsa lõpp, kui tänulik ma Katule olen, 
et ta just õigel ajal, õiges kohas mu ellu 
ilmus,“ jätkas ta.

Illimar usub, et inimesed on võimeli-
sed muutuma, kuid nad peavad seda ise 
tõesti tahtma. „Kedagi teist vägisi muuta 
ei ole võimalik. Sulle võib pealtnäha tun-

duda, et oled saavutanud temas muutuse, 
aga seesmiselt jääb ta ikka selleks, kes 
ta tegelikult on. Kuid sa saad teisi kaa-
sa aidata muutuste teel,“ arutles vastne 
kirjanik.

„Ma panin kirja oma loo, sest tahan 
näidata, et ma ei ole olnud see pühen-
dunud lapsevanem, kes ma olen täna. 
Ma olin täiesti tavaline jorss. Me ei saa 
inimesi muuta, kui nad seda ise päriselt 
ei soovi, kuid me saame neid suunata ja 
sellel teel toeks olla,“ lisas ta.

„Ma tunnen ise ka, et olen äge paps, 
kes naudib lastega koos kasvamist. Kind-
lasti on mul veel kuhjaga arenguruumi. 
Näiteks vahel pingelisel päeval suudavad 
põnnid sihikindla jauramisega ikka kup-
li korralikult sõitma ajada. Vot siis tuleb 
papa Piltsbergi (Illimari blogija nimi –
toim) seest kõue kõminat. Pärast mui-
dugi kahetsen, et oleks võinud noot ma-
dalamalt selle asja ära lahendada,“ lausus 
mees lõpetuseks.

Illimar Pilti ajendas raamatut kirjutama soov inspireerida 
isasid oma lastega rohkem aega koos veetma. Foto: era-
kogu
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Sel nädalal jõudis kinodesse 
uus kodumaine mängufilm 
„Salmonid. 25 aastat hil-
jem“, mis on järg varastel 
90ndatel eetris olnud sama-
nimelisele teleseriaaalile.

Tõnu Lilleorg

36-osaline seriaal jooksis ETV ekraa-
nil aastatel 1993–1995 ja tõesti, tänavu 
täitub 25 aastat, mil publik pole selle 
Eesti rikkaima perekonna tegemistest 
osa saanud. Kunagise seriaali ja nüüdse 
filmi režissööri Toomas Kirsi sõnul oli 
seriaal loodud parodeerima kõrgklassi 
toretsevat ja enesekeskset elustiili, mida 
toonases Eestis esindasid uusrikkad ning 
välismaal seriaalide „Dallas“ ja „Dünas-
tia“ tegelased. Seriaali stsenaristiks oli 
Mihkel Mutt.

Tänaseks on need D-tähega seriaalid 
unustusse vajunud ja kõik inimesed saa-
nud kohaneda turumajandusega. Ometi 
näeme uues filmis, kuidas Salmonitel on 
õnnestunud säilitada eelmise sajandi el-
lusuhtumine ja hoiakud. Nad on elanud 
ühe suure mulli sees ja mõningatest vii-
detest selgub, et nende materiaalne hea-
olu ja mõjuvõim on aina kasvanud. Pere-
pea Ella (mängib erakordne Ita Ever) on 
vahepeal pidanud lausa Eesti presidendi 
ametit.

Filmi keskne intriig seisneb selles, et 
Ellal oleks võimalik saada Venemaalt 
tagasi presidendi ametiraha. Siin püüab 
parimat abi osutada asjalik Ella erasek-
retär Ants (Ain Lutsepp). Omalaadse 
ringkäigu Salmonite kodudes teeb noo-
ruke Aleksandra (Karolin Jürise), kes 
tegeleb videoblogimisega, nagu tema 

Sel aastal Eurovisiooni lau-
luvõistlust ei toimunudki. 
Teadagi miks. Kuid õnneks 
ei läinud osavõtvate riikide 
laulud ka kuhugi kaduma, 
neid kõiki saab kuulata Eu-
rovision 2020 duubelplaadilt 
Universali plaadifirma alt.

Ülo Külm

Albumile on peale kirjutatud tore pü-
hendus „A Tribute To The Artists And 
Songs“ ehk siis austusavaldus kõigile 
Eurovisioonist osa võtma pidanud artis-
tidele ja lauludele. Kokku 41 riiki, sama-
võrra laule.

Sel aastal on lugude tase küllaltki 
ühtlaselt keskpärane. Mis aga sugugi ei 
tähenda, et kaasahaaravaid palasid väga 

napiks. Pärast mitut kuulamisringi koo-
rus välja kümmekond täiesti tegijat lugu, 
kuid julgeks öelda, et täiesti selget favo-
riiti mitte. Või siiski ja see oleks täiesti 
paradoksaalne – üiltugeva looga tuli 
seekord välja Eurovisioonile „poogitud 
võõrkeha“ Austraalia – Montaigne esitu-
ses „Don’t Break Me“.

Balti riikidest on kahtlemata kõige 
etem lugu Leedul, mida Rotterdamis 
võitjanagi paljud näha soovinuks. Kol-
lektiiv The Roop, ekstraklassi rütmila-
hendusega „On Fire“. Ega meie esindaja 
Uku Suviste „What Love Is“ küll palju 
maha jää, kuid ikkagi.

Skandinaaviamaadest tulevad mõnu-
sate lugudega esile Soome, Taani ja Nor-
ra. Eriti jääb meelde Taani, BEN & DAN 
ja nende „YES“ – suurepärane rütmikas 
armastuslugu. Põhjanaabreid esindava 
Akseli „Looking Back“ pole küll liialt 
originaalne, kuid siinses seltskonnas igal 
juhul esikümne lugu.

Eksootilisematest Euroopa riikidest 
tuleb ära mainida Kreeka. Stefania „Su-
pergirl“ on hitt, kuigi liiga kõrgele po-
sitsioonile seda ka ei asetaks. Siinolevate 
suurepäraste naislauljate rida täiendavad 
veel Lesley Roy ja Eden Alene. Vastavalt 
Iirimaa ja Iisraeli lood „Story Of My Life“ 
ja „Feker Libi“.

Mis suurt idanaabrit Venemaad puu-
dutab, siis siinkirjutaja hinnangul on 
seekord tegu puhta klounaadiga, mida 
nendelt ausalt öelda ei oodanuks. Tava-
liselt tulevad sealtkandist Eurovisioonile 
täiesti arvestatavad artistid ja löögijõuli-
sed poplood. Aga Little Bigi „Uno“?

Näiteks Ukraina suudab Venemaa sel 
aastal Eurovisiooni laulurindel selgelt 
üle mängida. Nende kollektiiv Go_A tu-
leb välja eristuva palaga „Solovey“.

Silmapaistmatumate lugudena tooks 
veel välja Austria, Tšehhi, Gruusia 
(Georgia), Islandi, Portugali ja San 
Marino oma.

„Salmonite“ vaevaline 
taaselustumine

Salmonid silmitsi probleemiga, vasakult Guido Kangur, Karolin Jürise, Merle Palmiste, Eduard Toman ja Kersti 
Kreismann. Foto: pressimaterjalid

eeskuju, tõsielutelevisiooni staar Kim 
Kardashian.

Ekraanil näeb mitmeid tuntud näitle-
jaid, kes esinevad oma tuntud headuses. 
Paraku suutsin nende seast leida vaid 
kaks, kes tegid midagi uudset. Nendeks 
ongi ülalnimetatud Lutsepp ja Jürise. 
Lutsepa tegelane on ühtaegu truu ja al-
gatusvõimeline. Vaimukaks võib lugeda 
mõtte kleepida näitlejale nina alla mus-
tad vuntsid. Jürise jaoks algas mullu sü-
gisel toimunud filmi võtteperiood vaid 
mõned kuud pärast näitlejadiplomi saa-
mist Viljandi teatrikoolist ja tervitataval 
moel ilmutab noor näitlejatar ekraanil 
enesekindlust ning loomulikkust.

Saalis filmi vaadates tekkis mul küsi-

mus, kas ka nüüd parodeerib „Salmonid“ 
kedagi või midagi. Ja ma ei suuda ühte-
gi vastavat nähtust nimetada. Nii on ka 
pinge loost tublisti välja voolanud.

Siiski suudab film mingil määral ja 
üpris stiilselt taaselustada mälestuse ku-
nagisest seriaalist, selle justkui tuttava 
maailma taasluua ja selles on ka omapä-
ra, mis tuleneb tegelaste reljeefsest ellu-
suhtumisest. Ometi mõjuvad Salmonite 
pereliikmed tänase maailma suhtes üksi-
kutena. Kui esitada küsimused, kas film 
peegeldab midagi olulist tänases Eestis ja 
kas filmi tegelased on inimestena huvi-
tavad, on paraku kummalegi neist raske 
jaatavalt vastata.

Vaade: laulud, mis võistlustulle ei jõudnudki
Eestit esindab Eurovisiooni plaadil Eesti Laulu võitnud Uku Suviste. Foto: Aurelia Minev / ERR
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Grill-koot 3,50 €/kg

Grill-lihad ja saslõkid 6,99 €/kg

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 5647 3004

Rakvere,

Turu plats 5

KÕIK
SUVEKINGAD

* RIEKER

* REMONTE

* JANA

* TAMARIS

* ALPINA

* CAPRICE

-30%PVC aknad, rõdude klaasimine

Soodustused kehtivad kuni 31.07.20

Aknad kuni

-59%
•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

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

(Tapa teeristis)

MÜÜGIL RIKKALIK VALIK
heas korras kasutatud
mootorsaage, võsalõikureid,
ja murutraktoreid
Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,
hekilõikurid, saed,
oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee
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Viru-  

 

 

 

 , 

 00 kuni 9.00 

 Hommikukohv ilma koore ja suhkruta 

aga see-eest hea muusika ja tantsu 

saatel. Naudime hetke, mille koos 

loome.  Karin, Kersti ja Elle.  

NB! Vihma korral kohvikut ei toimu 

  

Koidu 45, Kunda linn 

avatud 10 -18 

-friikaid, 

pannukaid ja plaadikooki! Soetada 

saab . 

 KUNDA TSEMENDIMUUSEUMI KOHVIK 

Jaama 11, Kunda linn 

avatud 12-17 

12.00 n  - 

kunstnikud Kristi Leppik ja Triin Simson 

Kohvikukontsert viiuliga - Kaarin Lehemets (ERSO) 

 

 

Pakume kohvi, teed, soolaseid ja magusaid suupisteid  

Info: 322 2170 

 MALEVAKOHVIK 

Lasteaia 4, Kunda linn 

avatud 11 -  

Saab kergemat salatit ja pirukat aga 

  

 

 

 NOSTALGILINE kodukohvik MUHEDAD MUMMUD 

 

avatud 14   

Vaa

oskusi proovile panna seiklusrajal ning aega veeta vahvas 

-Nigula Mehed" 

ning jalga saab keerutada retrodisko saatel. 

NB! Meil saab maksta kaardiga! 

  

 

avatud 15   

Kodused suupisted,  

karulaugupihviga miniburks,  kodune tomatisupp, 

legendaarne kodune chillivein, kodusiider, Helme 

 

 

 KATKUSAARE TALU KODUKOHVIK 

 

avatud 10 - 18 

Pakume praadi, suppi, vanaaegset talutoitu-

kaerakilet e. kiislit. 

Lisaks kooki, pirukaid, kohvi ja muud 

 

Tantsutunnid algavad kell 12.00 ja 16.00. 

N  

Villavere  

avatud 14 - 22 

kooke jpm.  

Kell 15 vestlusring Reili Soppega teemal 

 

Kell 17 Uno Trummi loeng salapiiritusega 

kauplemise ajaloost Ranna-Virumaal. 

 

KODUKOHVIK ARMastusest 

 

avatud 11 - 17 

 

I KODUKOHVIK 

Mahu 

avatud 12  16 

Kell 12.00   

Kell 13.00   

Kell 14.00  -

merelauludega 

Kell 15.00  es -

lauludega naistest. 

Kella 12.00  

asuvat Leegi talu iluaeda. 

 

 

avatud 16 - ... 

 

 

 

Aktiivsed tegevused: Discgolf, 

korvpall, petank. 

kopratammile ja -pesale 

lemmikloomad koju! 

 KODUKOHVIK MAIEKAS 

Ruusalepa talu,  

avatud 10-18 

Pakume suppi, friikaid, praadi, hamburgereid, 

hot-

alkohoolseid jooke. 

Maksta saab ka kaardiga 

LOTTE KOHVIK 

 

avatud 11-  

Pakume mereande ja ka keelekastet. 

 ja  palju muud 

 

Vahtra 3, Rannu 

avatud 11- 15 

Pakutakse head ja paremat.

 

 

Lapsed saavad tutvuda koduloomadega 

Avatud suvepiltide stend 

 MEISTRITE KOHVIK 

avatud 11 - 20 

Maitseelamusi rikastavad Eesti grillimeistrid. 

Teenindavad Eesti meistrid lauatennises. Erinevaid 

spordialasid tutvustavad karatekad, lauatennisistid, 

korvpallurid jne. Hommikul kell 7.00 toimub 

.  

maitsta suviseid Wellness smuutisid! 

 

Tule ja naudi hetki nagu meister koos meistritega! 

 KIRIKUAIA KOHVIK

Eesti Metodisti Kirik Aseri kogudus 

Pargi 3, Aseri 

avatud 11 ... 

ooki 

 KOHVIK GLORIA 

Tehase 5, Aseri 

avatud 10  16

kohvi, tee, kakao, kodused koogid, kana- ja 

 

Viru Nigula valla 

 ja 

www.kundalinnaklubi.ee 

Meeldiva kohtumiseni III Viru-Nigula valla 

 

KOHVIK   

Silma allika, Koila  

avatud 13  16 

PS. Avatud ainut ilusa ilmaga! 
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