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Aeg, mil tuleb lapsepõlvega 
hüvasti jätta ja astuda täiskas-
vanuellu, on igaühe jaoks eri-
line. Tegu on omamoodi tor-
mi ja tungi aastatega, mis pa-
kuvad ridamisi uusi kogemu-
si ja unustamatuid elamusi, 
aga panevad noored inimesed 
ka tõsiste katsumuste ette.

Nii on olnud põlvest põlve. 
Jah, võrreldes mõnekümne 
aasta taguse ajaga on üksjagu 
takistusi vähemaks jäänud, 
aga tänases kiiresti muutuvas 
ja keerulises maailmas pole 
sugugi lihtsam hakkama saa-
da.

See, kuidas noorel „harjutu-
si iseseisvaks eluks“ välja tu-
leb, sõltub sageli tema pere 
võimalustest. Kui ikka raha-
puudus kummitab, siis pole 
sugugi kõik teed valla. Küllap 
teab enamik meist mõnda hea 
peaga andekat noort, kelle 
koht pidanuks pärast güm-
naasiumi olema ülikoolipin-
gis, kuid kelle elutee võttis 
teise suuna.

Viimasel neljal-viiel aastal 
hoogsalt kasvanud lapsetoe-
tused koos muude lastele suu-
natud sammudega on küll 
toonud läbimurde võitluses 
laste vaesusega: süvavaesuses 
elavate laste arv läheneb nul-
lile ja jõudsalt on paranenud 
kümnete tuhandete lastega 

perede elujärg. Teisalt hõre-
neb täiskasvanuikka jõudes 
oluliselt turvavõrgustik, mis 
on senini kaitset pakkunud.

18- või 19aastaselt kaovad 
ära lapsetoetused ja tasuta 
koolitoit ning ka ravikindlus-
tus, kui õppimise või tööl käi-
misega tuleb vahe sisse. Ka 
tasuta haridust ei jagu enam 
kõigile.

Iseseisvat elu alustavad 
noored ongi majanduslikus 
mõttes kõige haavatavamad, 
sest reeglina pole neil ei sääs-
tusid ega muud vara. Kohe-
selt süveneb ebavõrdsus ka 
noorte endi seas. Selgelt keh-
vemal positsioonil on just 
vaesemates peredes kasvanud 
noored. Mõelgem kasvõi 
maalt või väiksematest linna-
dest pärit üliõpilastele, kel tu-
leb Tallinnas või Tartus en-
dale turuhinnaga üürikorter 
muretseda. Ja ega ühiselamus 
elaminegi pole odav lõbu.

Eestis on umbkaudu 
100000 18-24aastast noort, 
kellest 7000 elas 2016. aastal 
absoluutses vaesuses. Ka töö-
tust esineb selles vanusegru-
pis kõige rohkem.

Seepärast ongi sotsiaalde-
mokraadid käinud välja noor-
te tuleviku fondi idee, et taga-
da iseseisva elu hakul olevate-
le noorele stardiraha ja seda 

ebavõrdsust siluda. Kui laps 
sirgub täiskasvanuks, siis saab 
ta fondi kogunenud summat 
kasutada õpingute rahastami-
seks, oma elu sisseseadmiseks 
ja muuks vajalikuks.

Tegu oleks riigi toel looda-
va lapse isikliku kogumisfon-
diga, kuhu kogutakse tema 
lapseea vältel raha, mis pan-
nakse sarnaselt pensionifon-
didega kasvama. Pangad ja 
kindlustusseltsid pakuvad 
küll ka täna laste tarbeks ko-
gumisfonde, aga need ei ole 
menukad. Oma laste parema 
hariduse tarbeks säästab iga 
kümnes pere.

Ühe ettepaneku järgi võiks 
riigi igakuine panus sellesse 
fondi olla 10 eurot. Olukor-
ras, kus esimese ja teise lapse 
toetus kerkib 2019. aasta jaa-
nuaris praeguselt 55 eurolt 60 
euroni, pean ma tulevikku in-
vesteerimist mõttekamaks, 
kui tõsta näiteks mõne aasta 
pärast lapsetoetust veel 10 
euro võrra.

Tulevikfondil oleks oma-
korda palju rohkem jumet 
siis, kui lähedased sinna vaba-
tahtlikult ja kindlasti tulu-
maksuvabalt juurde maksak-
sid. Kui riigi 10 euro kõrval 
paneksid vanemad või teised 
lähisugulased fondi 20 eurot, 
siis oleks noorel 18aastaseks 

saades koos 10000 euro suu-
rune algkapital, millega ise-
seisvat elu alustada. Selle 
summa toel on kindlasti palju 
hõlpsam kõrghariduseni jõu-
da.

Kriitikud leiavad nüüd, et 
antud fondi panustaksid vaid 
jõukad pered. Inglismaa ko-
gemus oli teistsugune. Kui 
sealsed leiboristid enam kui 
kümme aastat tagasi sarnase 
fondi käivitasid, siis oli see 
populaarne just kehvemal jär-
jel perede laste lähedaste ja 
iseäranis vanavanemate seas.

Samuti ei lähe fondi ellu-
kutsumine ja tööshoidmine 
riigile üleliia kulukaks. Oleme 
välja arvutanud, et kui käia 
iga lapse eest riigikassast välja 
kümme eurot, siis tähendab 
see aastas 30 miljoni euro 
suurust lisakulu, mis on eel-
arvele igati jõukohane.

Fondi üks lisaväärtusi on 
see, et see õpetaks noortele 
nii vastutustunnet kui pika-
ajalisi sihte seadma, kuna nad 
teavad õige varakult, et tegu 
on nende oma rahaga. Isikli-
ke säästude omamine aren-
dab ühtlasi finantsilist kirja-
oskust.

Usun, et sellel fondil on po-
tentsiaali aidata kaasa ka sün-
dimuse suurendamisele. Esi-
mese lapse sündi lükkavad 
noored pered edasi peamiselt 
seetõttu, et neil pole oma ko-
du ja puudub kindlus tuleviku 
ees. Arvestatav stardiraha 
kasvatab nii majanduslikku 
turvatunnet kui ka loodeta-
vasti soovi lapsi saada.

Edasiste arutelude käigus 
selgub, kuidas fondi toimi-
mist täpselt korraldada. Lah-
tisi otsi on üksjagu. Koos eks-
pertidega tuleb selgeks vaiel-
da, kuidas jaotada riigi ja pe-
rede panust, kas anda fondi 
kogunenud summa kohe 
noorele kätte või jaotada seda 
pikema aja peale ja siduda 
teatud juhtudel õpingute tu-
lemustega.

Loodame, et tulevikufondi 
idee võetakse laiemalt omaks. 
Võrdsemate võimaluste taga-
mine ja ebaõigluse tasanda-
mine pole mitte ainult noor-
te, vaid kogu ühiskonna hu-
vides. Liialt suured sissetule-
kute lõhed ja vaesuse nõiarin-
gi jäämine pärsivad majan-
duskasvu ja kogu Eesti aren-
gut.

Tehkem siis nii, et ka kesis-
tes majanduslikes oludes kas-
vanud noored saaksid täis-
ikka jõudes jalad alla, et neil 
oleks lihtsam oma unistusi el-
lu viia. Investeerigem koos 
nii meie laste kui kogu riigi 
paremasse tulevikku.

Kalvi Kõva,
Riigikogu liige, 

SDE peasekretär

Stardiraha aitaks 
elluastujatel jalad alla saada

Kauneid päevi sul soovime palju,
õnne, rõõmu ja kaaslasi häid,

olgu armastust, hellust ja valgust,
kõigil teedel, kus iganes käid.

Hea koolivend  
Herbert Punane 

Õnnitleme Sind  90. juubeli sünnipäeval 

Kooliõed –ja koolivennad Põdruse koolist

Meie saame Sind aidata!

Põhjalik nägemiskontroll

Silmarõhu mõõtmine

Tipptasemel tehnika

Suur valik prilliraame

Broneeri aeg:
 324 0301 või info@silmatervis.ee

Eesti Nägemistervisekeskus
pakub riigi toetusega
nägemisabivahendeid

vaegnägijatele.

Eesti Nägemistervisekeskus  
Laada 29, Rakvere

silmatervis.ee      
T–R 10–18, L 10–14
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MUST KROONIKA

Kaitseminister Jüri 
Luik ja Tapa vallavanem 
Alari Kirt allkirjastasid 
heade kavatsuste kok-
kuleppe, millega kinni-
tatakse koostöö jätku-
mist mõlemale osapoole-
le oluliste taristuprojek-
tide arendamisel.

Liisi Kanna

Teisipäeval Tapat külastanud 
kaitseminister Jüri Luik mär-
kis, et pikaajaline vastastikku 
lugupidav koostöö Tapa val-
laga on taganud selle, et kait-
seväelinnak on saanud arene-
da vastavalt riigikaitselistele 
vajadustele ning Tapa on saa-
nud juurde nii korrastatud ta-
ristu ning loodetavasti ka 
maksutulu.

„Tapast on saanud liitlaste 
seas tuntud Eesti kaitsepea-
linn ning Tapa linnakust 
kaitseväe kõige suurem baas,“ 
ütles kaitseminister. „Meile 
on oluline, et ka Tapa kogu-
kond saaks sellest kasvust 
osa.“

Tapa vallavanem Alari Kir-
di sõnul ongi lepingu mõte 
näidata, et hea koostöö on 
kõige alus. „Tänu heale koos-
tööle võidavad kõik. See tin-
gib selle, et meie soove arves-
tatakse ja meie elanike ettepa-
nekuid kuulatakse,“ lausus 
Kirt. „Lisaks saame me väga 
palju raha valla avalike objek-
tide korrastamiseks.“

Vallavanem märkis, et kok-
kulepe ei too omavalitsusele 
mingisuguseid täiendavaid 
kohustusi. „See, mis seal sei-
sab, on elementaarne käitu-
misviis iga omavalitsuse 
jaoks,“ sõnas Kirt, lisades, et 

TULEKAHJUD
2. juulil kell 19.43 said 
päästjad väljakutse Väi-
ke-Maarja valda Rakke ale-
vikku Faehlmanni teele, 
kus põlesid lahtise leegiga 
puukuurid. Päästjad kustu-
tasid tulekahju kell 21.10, 
pooled puukuurid hävisid. 
Tulekahju oletatav tekke-
põhjus on lapse tikkudega 
mängimine.
1. juulil kell 2.57 said 
päästjad väljakutse Tapa 
valda Sauvälja külla, kus 
põles sauna vahesein ja la-
gi. Päästjad kustutasid põ-
lengu kell 4. Hoones oli 
suitsuandur, mis rakendus 
tööle. Inimesed kannatada 
ei saanud.
1. juulil kell 21.15 said 
päästjad teada, et Kunda 
linnas Mäe tänaval põleb 
mahajäetud hoone. Tule-
kahju kustutati kell 22.54.
29. juunil kell 1.59 teatati 
tulekahjust Haljala vallas 
Kärmu külas, kus põles ka-
hekorruseline puidust elu-
maja. Tulekahjus hävis 
hoone katus ning kogu 
hoone sai suitsu- ja vee-
kahjustusi. Tulekahju loka-
liseeriti kell 5.29. Inimesi 
hoones ei olnud. Põlengu 
tekkepõhjus on selgitami-
sel.

PÕLES RATASTOOL
2. juulil kell 20.41 teatati 
tulekahjust Rakveres Tule-
viku tänaval, kus kolme-
korruselise kortermaja tre-
pikojas põles elektriline ra-
tastool. Kiirabi vaatas ko-
hapeal üle viis majaelanik-
ku, neist kaks viidi tervise-
kontrolliks haiglasse. Kus-
tutustööd lõpetati kell 
21.56. Tulekahju tekke-
põhjus on selgitamisel.

Tapa vald ja Kaitseministeerium 
sõlmisid koostöökokkuleppe

Kaitseminister Jüri Luik (vasakul) ja Tapa vallavanem Alari Kirt.
Foto: Kaitseministeerium

vallavalitsuse kohutus on nii-
kuinii neile laekunud doku-
mente menetleda nii kiiresti 
ja hästi, kui suudetakse.

Kokkuleppe kohaselt toe-
tab Tapa vald riigikaitselist 
tegevust valla territooriumile 
jääva riigikaitselise taristu 
väljaehitamisel vajalike pla-
neeringute ja lubade õiguspä-
rase, kiire ning asjatundliku 
menetlemisega. Kaitseminis-
teerium jällegi toetab oma 
võimaluste piires valla avali-
kest huvidest lähtuvaid ja rii-
gikaitset toetavaid projekte.

Kokku on Kaitseministee-
rium viimasel kolmel aastal 
toetanud Tapa valla taristu-
projekte peaaegu kahe miljo-
ni euro ulatuses. Kaitseminis-
teerium on toetanud mitme 
Tapa tänava rekonstrueeri-
mist ning vallale kuuluvate 
raudteelõikude uuendamist. 
Samuti on Tapa kaitseväelin-
nak liitunud linna tsentraalse 
soojavõrguga, mis on alanda-
nud kütte hinda kohalikele 

elanikele.
Eelmisel aastal korrastati 

ministeeriumi toetuse abil 
kahte suurt projekti, mille tu-
lemusena korrastati ning ra-
jati kõnni- ja kergliiklusteede 
võrgustik linnaku raudteejaa-
ma – keskuse vahel. Sel aastal 
toetab Kaitseministeerium 
230 000 euroga Läpi-Ojaküla 
tee projekteerimist ja Karja 
tänava katte taastamist.

„Järgmisel aastal, kui pro-
jekt valmis saab, läheb tõe-
näoliselt tegemisele Lä-
pi-Ojaküla tee ise. Seal on sel-
ge kaitseväe huvi, samas ka-
sutavad teed ka palju eraisi-
kud,“ märkis Alari Kirt tuleva 
aasta plaanide kohta.

„Tegeleme edasi ka ujula ja 
sauna rajamise mõttega – 
teostatavus- ja tasuvusana-
lüüs valmib õige pea. Meie 
huvi on leida erainvestor, kes 
selle valmis teeks ja meie 
saaksime teenust osta,“ lisas 
vallavanem tuleviku osas.
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1. septembril toimub Rakve-
res suur vanasõidukite näitus, 
paraad ja ralli. Vanasõidukite 
päeva raames toimub mitu 
üritust, mis saavad alguse ju-
ba 31. augusti õhtul Rakvere 
Turu platsil, kus tuuakse rah-
va ette imetlemiseks valik 
järgmisel päeval vanasõiduki-
te rallil ja näitusel osalevaid 
autosid.

Laupäev, 1. september al-
gab ralli stardiga, seejärel ko-
gunevad näituseautod ning 
kell 14 algab nende paraad. 
Paraadi käigus läbitakse ka 
Rakvere kesklinn ning selle 
lõpuks jõuavad autod Sil-
berauto Eesti Rakvere esin-
duse territooriumile, kus li-
saks näitusele toimub veel 
palju põnevat.

„Kokku ootame näitusele 
kuni 80 esinduslikku vanasõi-
dukit. Osaleda saavad vähe-
malt 35 aasta vanused sõidu- 
ja maastikuautod, ehk teisiti 
öeldes võib nende esmare-
gistreerimise aasta olla kuni 
1983. Autod peavad olema 
võimalikult lähedased musta 
numbri nõuetele: seega väga 
heas originaalkorras,“ rääkis 
Toomas Kreek, Vanasõiduki-
te päeva üks korraldajaid.

Kokkutulnud sõidukite 
hulgast valitakse selleks ots-
tarbeks moodustatud žürii 
poolt välja parimad-ilusa-
mad-uhkemad, kuid Kreegi 
kinnitusel pole kindlasti tege-

mist täppishindamisega, kus 
on oluline 100protsendiline 
täiuslikkus. Pigem hinnatakse 
vanasõidukite üldist taasta-
mise esteetilist kvaliteeti ning 
originaalilähedust.

Oma lemmikud saab valida 
ka kohaletulnud publik. Au-
tod jagatakse vanuse järgi 
nelja kategooriasse ning iga 
kategooria parimad ning sa-
muti publiku lemmikud saa-
vad ära märgitud ning auhin-
dadega pärjatud.

Ralli läbib kuulsaid 
kiiruskatseid
„Päeva planeerima asudes oli 
lisaks näitusele ja paraadile 
meie kindlaks eesmärgiks 
korralda ka tõsiseltvõetav va-
nasõidukite ralli, sest Eestis 
tehakse küll ajalooliste autode 
kokkutulekuid ja ühissõite, 
kuid võistlusliku iseloomuga 
üritusi on seni olnud mini-
maalselt,“ rääkis Kreek.

„Maailmas ja tegelikult ka 
meie lähiriikides on vanasõi-
dukite rallid aga väga popu-
laarsed ning meie eesmärk on 
Eestiski sellist autokultuuri 
arendada,“ lisas ta.

Vanatehnikapäeva rallile 
oodatakse kuni 55 sõidu-
autot, mille vanus on nagu 
näituselgi piiratud minimaal-
se 35 aastaga.

Kreegi sõnul on vanasõidu-
kite rallisid suures plaanis 
kahte sorti: sportrallid ja nn 

Tarkusepäeval vallutavad Rakvere vanasõidukid

Vanasõidukite rallit nautimas.
Foto: Pille Russi

regularity rallid, kus sõidetak-
se täpsuse peale – etteantud 
lõigud tuleb läbida kindlaks 
määratud keskmise kiirusega.

„Esimesed on vanasõidukite 
vastu väga karmid ning nen-
de käigus lõhutakse autod tei-
nekord päris ära. Meie soovi-
me vanatehnikasse suhtuda 
lugupidavamalt ning seepä-
rast korraldame regula-
rity-ralli. Küll aga täiendame 
seda mitme lisakatsega, milles 
pääsevad rohkem maksma ju-
hi meisterlikkus ja kus on eri-

nevaid vigursõiduelemente,“ 
selgitas korraldaja.

Põhjuseid, miks Vanasõi-
dukite päev just Rakveres ja 
selle ümbruses toimub, on 
palju. Üheks on muu hulgas 
just nimelt see, et Rakvere lä-
hedal on palju häid teid, mis 
eakatele autodele liiga ei tee. 
Lisaks on neil teedel läbi ae-
gade peetud väga palju olulisi 
rallisid. Kunagi toimusid 
need suures osas kruusakatte-
ga teedel, mis on tänaseks 
saanud kõva katte.

„Vanasõidukite päev on 
niikuinii nostalgiline üritus 
ning Lääne-Virumaa oma 
ajaloolise rallitausta ja paljude 
kunagiste legendaarsete kii-
ruskatsetega sobib selleks eri-
ti hästi,“ leidis Kreek ja lisas, 
et ühelt poolt tagab kunagiste 
põnevate kiiruskatsete ralli-
rajale planeerimine atraktiiv-
suse osalejate ja teisalt on 
need tänu korralikule kattele 
autode vastu leebed.

„Ühtlasi tegeletakse siin-
kandis palju vanasõidukite 

ning autospordiga ning oma 
mõttega välja tulles leidsime 
kohe palju kaasaelajaid ning 
toetajaid, kes olid nõus üritu-
sele õla alla panema,“ märkis 
Kreek.

Mitte ainult autofännile
Järgmiste suurte eelistena ni-
metab korraldaja, et siin asu-
vad mitu säärase autospordi-
ürituse korraldamiseks sobi-
vat rajatist, näiteks Kehala 
autospordikompleks ja Rutja 
lennuväli. „Kokkuvõtlikult 
võib öelda, et Rakvere ja Rak-
vere ümbrus on meie ürituse 
korraldamiseks suurepärane 
koht, kõik asjaolud rääkisid 
selle piirkonna kasuks,“ oli 
Kreek rahul.

„Vanatehnikapäevale pole 
oodatud siiski ainult pühen-
dunud ajalooliste autode fän-
nid, vaid ka kõik teised. Kü-
lastajate jaoks on see pere-
päev, mis on lisaks vanadele 
autodele sisustatud paljude 
erinevate perekesksete lisate-
gevustega, söögi-joogi ja esi-
nejate programmiga,“ kutsus 
korraldaja kõiki osalema.

Vanatehnikapäeva kohta 
leiab lisainfot juulikuu jook-
sul avatavalt kodulehelt 
www.vanasoiduk.silberauto.
ee.

Kuulutaja

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

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

ERITI HEAD HINNAD!
160*200hinnad PUHKEVAD õide!

KUUM HIND

79
€

VOODI

230*140*80
(200*125)
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€

LAUD + 4 TOOLI
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LAUD + 4 TOOLI L A U A D J A T O O L I D
T Ä I S P U I T S P O O N I G A !
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€
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LASTETOA KOMPLEKT
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MÕNE REAGA

Kuus Eesti omavalitsust 
said toetust piloteeri-
maks hoolduse koordi-
natsiooni mudelit, teiste 
hulgas sai 22 000 eurose 
rahastuse Rakvere lin-
navalitsus.

Liisi Kanna

Riik piloteerib keerulise 
hooldusvajadusega täiskasva-
nute hoolekandes uut lähene-
mist – sellega seoses kuulutati 
mais välja konkurss leidmaks 
riigile koostööpartneriks 
omavalitsusi. Nüüdseks on 
selgunud kuus taotlejat, kelle 
osalemist uue hoolduse koor-
dinatsiooni mudeli katseta-
mises Sotsiaalministeerium 
kokku 132 000 euroga toetab.

Lääne- ja Ida-Virumaa piir-
konnast sai rahastuse Rakve-
re linnavalitsus, lisaks osale-
vad pilootprojektis Tallinna 
linnavalitsus, Saaremaa valla-
valitsus, Tori vallavalitsus, 
Tartu linnavalitsus ja Tõrva 
vallavalitsus.

Ettevõtmise eesmärgiks on 
luua toimiv tugisüsteem suu-
re hooldusvajadusega inimes-
tele. Projekti läbiviimiseks 
luuakse omavalitsusesse hool-
duskoordinaatori ametikoht.

Koordinaator hoolitseb sel-
le eest, et temale suunatud 

Kuldpulmapaare 
oodatakse 
austamispäevale
Lääne-Viru Omavalitsuste 
Liit koostöös Rakvere 
kristlike kogudustega kor-
raldab austamisürituse 
Lääne-Virumaa kuldpul-
mapaaridele ja kutsub üles 
teavitama inimestest, kel 
on täitunud või täitumas 
tänavu 50 abieluaastat.

Samuti on oodatud üri-
tusele kõik need paarid, kel 
tänavu täitunud viieaastase 
sammuga (55, 65 jne) kuld-
pulmadele järgnevad pul-
ma-aastapäevad.

Kõik on oodatud austa-
misüritusele kirja panema 
oma tänavu väärikat pul-
ma-aastapäeva tähistavaid 
vanemaid, vanavanemaid 
või teisi lähedasi, teatades 
nendest hiljemalt 13. au-
gustiks, kas e-posti teel 
ingrid.parnamae@virol.ee 
või telefonil 53040823.

„Oluline on märgata neid 
inimesi, kes on kandnud 
pikki aastaid ühiselt selli-
seid tähtsaid väärtusi nagu 
usaldus ja andestamine, 
ning hoidnud pool sajandit 
ja rohkem lubadust seista 
teineteise kõrval nii heas 
kui halvas,“ sõnas VIROLi 
tegevdirektor Sven Hõbe-
mägi.

Kuulutaja

Rakvere osaleb pilootprojektis

suure hooldusvajadusega ini-
mene jõuaks vajaliku teenu-
seni, olgu see näiteks õendus-
teenus tervishoiusüsteemist, 
kohaliku omavalitsuse kor-
raldatav koduhooldusteenus, 
Sotsiaalkindlustusameti va-
hendusel rahastatav rehabili-
tatsiooniteenus või kombi-
natsioon nendest – selleks 
teeb ta vajalikud kokkulepped 
inimest abistavate osapoolte 
vahel ning jälgib, kas inimene 
saab talle vajalikke teenuseid.

„Oluline on, et inimene 
jõuaks õigel ajal õigele teenu-
sele ning erinevad valdkon-

nad töötaksid koos ühiste 
eesmärkide nimel,“ ütles sot-
siaalkaitseminister Kaia Iva.

„Kahetsusväärselt tuleb ette 
olukordi, kus abivajaja pere-
liikmed on sunnitud ise ole-
ma juhtumikorraldajad – 
pöörduma toe saamiseks eri-
nevate asutuste poole ning 
orienteeruma süsteemide rä-
gastikus. Koordinaatori abiga 
saavad inimesed vajalikke 
teenuseid õiges kohas, õigel 
ajal ning väheneb ka lähedas-
te hoolduskoormus,“ jätkas 
minister.

Rakvere linnavalitsus peab 

piirkonnas vastava ametiko-
ha looma hiljemalt 1. augus-
tiks. „Rakverelaste jaoks tä-
hendab pilootprojektis osale-
mine eelkõige seda, et saame 
abivajajaid abistada süsteem-
semalt ja toetada neid jõud-
maks kiiremini vajalike tee-
nusteni. Ühiselt töötavad sot-
siaal- ja tervishoiuvaldkond, 
et toetada võimalikult vara-
jast sekkumist abivajaja lähe-
daste hoolduskoormuse suu-
renemisel,“ märkis Rakvere 
linnavalitsuse sotsiaalosakon-
na juhataja Kersti Suun-De-
ket.

„Rakvere linnavalitsus teeb 
koostööd pilootprojekti raa-
mes Rakvere Haigla, Rakvere 
Laste Tervisekeskuse, Kersti 
Veidriku kabineti ja Tiiu 
Tandrega. Neil kõigil on või-
malik anda infot abivajavatest 
inimestest, kuid Rakvere lin-
navalitsuse poole on võimalik 
kõigil inimestel pöörduda, 
kui nad tunnevad, et nende 
lähedasi võiks antud projekt 
toetada,“ selgitas sotsiaalosa-
konna juhtaja, mil moel abi-
vajajad hoolduskoordinaatori 
juurde jõudma hakkavad.

Aastase pilootprojekti lõp-
pedes annab linnavalitsus ko-
gemusele tuginedes Sotsiaal-
ministeeriumile tagasisidet 
esmase mudeli sobivuse koh-
ta. Projekti tulemustest lähtu-
valt plaanib Sotsiaalministee-
rium teha 2019. aasta sügisel 
Vabariigi Valitsusele ettepa-
neku, kas ja milliseid samme 
astuda riikliku koordinatsioo-
nisüsteemi loomiseks.

Kas see tähendab, et piloot-
projekti hea õnnestumise 
korral luuakse sarnased ame-
tikohad üle Eesti? „Kahjuks 
sellele me ei oska hetkel veel 
vastata, kuid soovitakse hin-
nata, kuidas on võimalik pa-
remini toetada hoolduskoor-
musega inimese lähedasi, in-
tegreerides sotsiaal- ja tervis-
hoiusüsteemi,“ sõnas Suun- 
Deket.
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Ootame oma kollektiivi 
KÜLJENDAJAT/KUJUNDAJAT
Töö kirjeldus
• Trükiste kujundamine, kül-

jendus ja trükiettevalmistus 
• Reklaammaterjalide kujunda-

mine ja küljendamine
Ootame Sinult
• Head tehnilist oskust Adobe 

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

• Täpsus ja kohusetundlikkus
• Töökogemust minimaalselt 

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

Kandideerimiseks saada CV 
koos motivatsioonikirjaga 

info@ajakirjastus.ee
Kandideerimistähtaeg 

16.07.2018

Pakume tööd Väike-Maarjas 

KOKALE. 

Tööle asumine 30. juuli

Täistööaeg, võimaldame: 

tööandja elamispind - 

2toaline korter

või kuni 25 km tööle 

sõidu kompensatsioon.

Info: aivar@joosand.ee 

Tel 5345 6273

• Pakun tööd taksojuhile. Tel 5192 
0899

• Pakkuda tööd rekkajuhile Lää-
ne-Virumaal, Kunda linnas. Vajalik 
CE-kategooria juhiluba. Lisainfo tel 
523 7945

• Ilustuudio Mariell otsib oma 
meeskonda ripsmetehnikut, 
küünetehnikut ja meestejuuk-
surit. Lisaks anname rendile 
privaatse töötoa! Vaata lisa www.
ilustuudiomariell.ee. Tel 5687 
4264

• OÜ Traus-RAK Rohuaia kohviku 
pagaritöökoda Rakveres pakub osa-
lise tööajaga tööd pagaritoodete 
pakkijale. Tel 5342 1803

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

• Pakume tööd metallkonstrukt-
sioonide monteerijale, metallkonst-
ruktsioonide kokkupanek jooniste 
järgi. Tel 5307 0740

• Vajatakse klienditeenindajat Tapa-
le, rõivakauplusesse Evitra. CV saata: 
evixer@hot.ee. Tel 511 7039

• Dicro Eesti OÜ otsib koristajat, kel-
le tööülesandeks on tootmisruumide 
põrandate hooldamine (nii käsi- kui 
masinpesu). Töö õhtusel ajal (umbes 
4 tundi). Info tel 327 0720

• Hooajaline operaator PÜ Kevilis. 
Tööülesanded: teravilja kuivati ja 
elevaatori töö juhtimine, vajalike 
töörežiimide tagamine, seadmete ja 
mehhanismide kontroll ja hooldus, 
töödokumentatsiooni täitmine. 
Omalt poolt pakume: erialast tööd 
Eesti suurimas viljakasvatajate ühis-
tus, konkurentsivõimelist töötasu, 
kaasaegset, arengupotentsiaaliga 
töökeskkonda, väljaõpet. Asukoht: 
Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, 
Roodevälja küla. Vabade töökohtade 
arv: 2. Töötasu: 1100 - € (bruto). Tel 
5809 1910

• Pakun tööd korteri remontijale. 
Tapeedi vahetus, seinte ja lagede 
pahteldus, viimistlus, põranda vahe-
tus, parketi paigaldamine jne. Tapa 
linnas. Tel 518 5246

• Ehitusettevõte pakub tööd ehitus-
puusepale. Tegeleme karkass- ja 
elementmajade ehitamisega ning 
katuste ja fassaadide renoveerimi-
sega. Tel 521 0053

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

• Soome fi rma Agnemi Rakennus Oy 
otsib üldehitustöödele lisatöölisi. 
Firma on tegutsenud Soomes üle 
10 aasta. Palk on ametlik ja paberite 
tegemisel ning eluaseme leidmi-
sega aitame omaltpoolt kaasa. Kui 
paberid on korras, saab tööle asuda 
koheselt. Objektid asuvad Helsingis, 
Espoos ja Vantaal. Tegemist ei ole 
tööjõurendiga! Suhtleme eesti keeles 
tel +358 40410 5316

• Firma võtab tööle kohusetundliku 
kogemustega kallur-poolhaagise 
juhi. Tel 5693 9190

• Pakume tööd CE-kategooria veo-
kijuhile. Pideva või osalise tööaja 
võimalus. CE-kategooria veokijuht 
riigisisestele vedudele. Tel 516 5212

• Otsin poole kohaga tööd auto- või 
bussijuhina. Tel 506 0265

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib leida 
tööd. Tel 5565 4047

• 32-aastane noormees otsib uusi 
väljakutseid. Töökogemus erine-
vates valdkondades. Kogemusega 
sea- ja lambakasvataja, õppinud 
majandusinfo töötlemist, keevitus, 
lukksepp jne. BCET- kat. Väga hea 
inglise keele oskus, rahuldav saksa 
keel. Pakkuda võib kõike peale 
müügitöö. Palk alates 1700 € neto. 
Tel 5399 0038

• Suveks otsib tööd 17-aastane 
maapoiss. Varasem töökogemus on 
olemas maatöödes - niitmine, võsa 
langetamine jne. Füüsiline töö konti 
ei murra. Tel 5552 5385

Lugeja küsib: Töötan 
niitjana ja tööandja 
nõuab, et kannaksin 
praegu, suvel soojal ajal 
kõiki ettenähtud töö-
riideid ja kaitsevahen-
deid. Selliselt on aga ju-
be palav töötada. Kas 
ma pean ikka suvel soo-
ja ja päikselise ilmaga 
kogu varustust kand-
ma?

Vastab töökeskkonna 
konsultant Mari-Liis Ivask.

Isikukaitsevahendite 
kandmise vajadus ei sõl-
tu aastaajast ega ilmast. 
Isikukaitsevahendite 
eesmärk on kaitsta töö-
taja elu ja tervist tööga 
seotud ohtude eest. Näi-
teks kaitsevad kõrvakla-
pid töötajat müra kahju-
liku mõju eest, visiir 
kaitseb aga töötaja nägu. 
Ka tööriietel on oma 
eesmärk.

Kui töö on määriv, siis 
tuleb tööandjal anda töö-
tajale tööriietus. Töö-
riietuse valiku puhul tu-
leb tööandjal arvestada 
nii riiete mugavusega 
kui ka nende kasutusolu-
dega, sh erinevate aasta-
aegadega.

Näiteks on teeäärte 
trimmerdamisel tähtis, 
et töötajal oleks autojuh-
tide tähelepanu tõmba-
miseks kas korralik hel-
kurvest või signaalrii-
ded. Niitmisel on oluli-
ne, et kasutataks pikki 
riideid, sest need kaitse-
vad nii päikese kahjuliku 
mõju eest kui vähenda-
vad ohtu kokkupuuteks 
puukide ja karuputkega. 
Lisaks tööriietusele tuleb 
kanda ka kinniseid jala-
nõusid, mis kaitsevad 
jalgu (turvajalanõud).

Seega tööriideid ja isi-
kukaitsevahendeid tuleb 
kanda igal juhul, kui see 
on nõutud. Kui töötaja 
tunneb, et olemasolevad 
tööriided ei ole soojale 
ilmastikule vastavad, siis 
tuleb tal sellest teavitada 
tööandjat. Tööandja 
peab arvestama töötajalt 
saadud infoga ja otsima 
üheskoos töötajaga pare-
maid variante.

Palavuse korral on 
kindlasti abiks lisa puh-
kepausid. Nimelt tuleks 
palavatel päevadel keha 
jahutamiseks teha töös 
tavapärasest enam puh-
kepause ja juua rohkelt 
vett. Sellega tuleb arves-
tada nii tööandjal töö- ja 
puhkeaja korraldamisel 
kui töötajal oma töö te-
gemisel.
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Korraldatakse
ettevõtlikkus-
konkurss
Haridus- ja Teadusminis-
teerium korraldab ette-
võtlusõppe programmi 
raames õppurite ettevõt-
likkuskonkursi Edu ja Te-
gu, kuhu on oodatud 
7-26aastaste noorte alga-
tatud ettevõtlike tegude 
kirjeldused koos foto- ja 
videomaterjaliga. Võist-
lustööde esitamise täht-
aeg on 14. september.

Ettevõtlusõppe prog-
rammi Edu ja Tegu juht 
Kristi Ploom märkis, et 
õppurite ettevõtlikkuse 
arendamine ja ettevõtluse 
õpetamine on Eesti pare-
maks muutmisel võtme-
küsimus. „Konkursiga in-
nustame noori oma ette-
võtlikke ideid ellu viima, 
soodustame õpilaste init-
siatiivi ja õhutame koos-
tööd tegema. Konkursil 
osaledes saab ka pikk su-
vevaheaeg põnevamalt si-
sustatud,“ sõnas Ploom.

Tööde esitamiseks tuleb 
täita veebivorm leheküljel 
ettevõtlusõpe.ee, lisada 
kuni 10 pilti või kõige 
rohkem 5 minuti pikkune 
videopilt töö käigu kohta.

Kuulutaja
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Varalaen

TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

Üleeile õhtupoolikul sai 
Rakvere keskväljakul 
imetleda õhuakrobaati-
de etendust ja näha mul-
lavallil hüplemas ära-
tuntavaid linnakoda-
nikke ning liibuvaid 
kostüüme kandvaid sa-
laduslikke inimesi.

Tõnu Lilleorg

Kroonikeskuse ja mullavalli 
vahel oli kraana ning inimesi 
kogunes aina purskkaevu ja 
istepinkide ümber. Punaseks 
värvitud pisikese veoauto 
kasti ronis kultuuriminister 
Indrek Saar ja ütles, et teatri-
festival pole mingi tilu-lilu, 
vaid tõend sellest, et meie va-
basse riiki mahub erinevaid 
väljendusi ja arusaami.

Järgmiseks siirdus kõnepul-
ti linnapea Marko Torm, kes 

kutsus rahvast nautima neid 
etendusi, mis festivaliks Rak-
verre kohale on toodud ja li-
sas, et teater võiks panna 
mõtlema.

Šampus ja roosa toss
Seejärel algas etendus, kus 
rahvusromantilise klaveri-
muusika saatel tulid mullaval-
lile kõndima tavarõivais ja 
kostümeeritud inimesed, kes 
püüdsid publikule etendada 
muljet tavalisest uitlemisest. 
Peagi muutusid uitlejad rahu-
tuks, hakkasid tantsima ja 
hüppama, millele leidus üksi-
kuid järgijaid publiku seas.

Siis tõstis kraana mullavalli 
tagant esile platvormi, kuhu 
kinnitatud mööblil ja kangas-
tel olid aset võtnud õhuakro-
baadid, kes hakkasid igasugu 
vigureid tegema, mida helesi-
nise taeva taustal tõesti kena 
vaadata oli.

Viimaks korkisid nad lahti 

Täna on tema 111. sünniaas-
tapäev, tuleval nädalal aga 
möödub tema surmast 64 aas-
tat. Ta sündis 6. juulil 1907 ja 
suri 13. juulil 1954. Tegemist 
on intrigeeriva eluloo ja šo-
keeriva loominguga kuulsaks 
saanud Mehhiko maalikunst-
niku Frida Kahloga.

Frida Kahlo tegelik nimi oli 
Magdalena Carmen Frieda 
Kahlo y Calderon, kuid 
kunstnikuna hakkas ta kasu-
tama lühemat varianti. Tema 
isa Guillermo oli Ungari pä-
ritolu Saksa juut, kellest Meh-
hikosse emigreerudes sai tun-
tud fotograaf. Ema Matilde 
oli aga kohalik mestiits.

Frida suurimaks eeskujuks 
oligi isa, kes õhutas tagant 
tütre intellektuaalset iseseis-
vumist ja teadmishimu. Fridal 
oli isaga parem läbisaamine 
kui emaga ja just isa oli talle 
mitmel puhul suureks toeks. 
Näiteks kui Frida põdes 
kuueaastaselt lastehalvatust, 
siis oli tema eest hoolitsejaks 
eeskätt isa. Lastehalvatuse ta-
gajärjel tüdruku parem jalg 

kängus, mistõttu kutsuti teda 
sageli Puujala-Fridaks.

Mõned aastad enne Frida 
sündi ehitas isa perekonnale 
maja, mida hakati kutsuma 
Siniseks Majaks (Casa Azul), 
millest sai Fridale peaaegu 
kõige tähtsam asi maailmas. 
Ta sündis, kasvas, elas ja suri 
selles majas.

Kui Frida asus 1922. aastal 
ettevalmistuskooli õppima, 
siis võltsis ta oma vanust. 
Ajaloolaste arvates valis ta 
oma sünniaastaks 1910. aasta 
seetõttu, et siis algas Mehhi-
ko revolutsioon, mille ideaa-
lidega sidus neiu end jäägi-
tult. Ta väljendas sidet Meh-
hiko rahvaga nii oma kunstis 
kui riietuses, käitumises ja 
kodu kaunistamises.

17. septembril 1925, kui 
Frida sõitis koos oma peig-
mehe Alejandroga koolist ko-
ju, põrkas buss kokku tram-
miga. Katastroofis hukkus 
mitu inimest. Frida jäi küll el-
lu, kuid vigastused olid kohu-
tavad.

Tema selgroog oli kolmest 
kohast katki, murdunud olid 
ka rangluu ja paar roiet. Pare-
ma jala sääreluu oli purune-
nud üheteistkümneks tükiks 
ja jalalaba oli lömastatud. 
Raskelt viga said ka õlg, käsi, 
vaagnaluu, siseelundid.

Ainult erakordne tugevus 
ning elutahe aitasid noorel 
naisel ellu jääda ja isegi para-
neda. Seda, et ta uuesti käima 
hakkas, peeti tollal suureks 
imeks.

Frida oli alles kooliõpilane, 
kui ta vaimustus Mehhiko 
ühe suurema kunstniku Die-
go Rivera töödest, aga ka te-
mast kui mehest. Juba 15aas-
tasena tõotas Frida: „Minu 
sooviks on saada Diego Rive-
ralt laps ja kunagi ma ütlen 
talle seda.”

Liiklusõnnetuse tõttu möö-

dus aastaid, enne kui Frida 
võis minna imetlema Rivera 
ülisuuri seinamaalinguid. 
Nende suhe arenes kiiresti ja 
ühel koosviibimisel Sinises 
Majas küsis Frida isa Riveralt: 
„Ma näen, et te olete minu 
tütrest huvitatud?” mille pea-
le mees vastas jaatavalt. Guil-
lermo Kahlo hoiatas muiates, 
et Frida on nutikas kui saatan 
ning andis paarile oma õnnis-
tuse.

42aastane Rivera ja 22aas-
tane Frida abiellusid 1929. 
aastal. Pruut oli indiaanirõi-
vastes, samal ajal kui peig-
mees kandis ülikonda. Abielu 
nimetati elevandi ja tuvi lii-
duks, sest Rivera oli suurt 
kasvu ja paks, Frida aga väike, 
sale ja väga ilus. Kõikjal, kus 
naine käis, jäid inimesed seis-
ma ja imetlesid teda.

Lapsi neil ei olnud ja nad 
elasid üpris vabameelset elu. 
Kummalgi oli hulgaliselt ar-
mukesi, kusjuures Fridal nii 
mehi kui naisi. Riveral oli 
näiteks suhe Frida noorema 
õega, Fridal jälle vene poliiti-
ku Lev Trotskiga ja prantsuse 
kirjaniku André Bretoni nai-
sega.

Lõpuks otsustasid nad 
1939. aastal oma abielu lahu-
tada. Kuid Rivera sügav ar-
mastus Frida vastu ei lakanud 
ja aasta pärast palus ta Fridat 
uuesti naiseks. 1940. aastal 
abiellusidki nad teistkordselt 
ja jäid nüüd kokku kuni Frida 
surmani.

Pärast liiklusõnnetust, voo-
disse kipsi aheldatuna, hakkas 
Frida maalima, millega ta te-
geles elu lõpuni. Tema emot-
sionaalsed maalid on lumma-
nud nii kuulsaid kunstnikke 
kui lihtsaid kunstihuvilisi. Ta 
valas lõuendile oma viha abi-
elu, raseduse katkemise, füü-
siliste valude pärast. Veel 
meeldis talle näidata sündi ja 

surma, laipu, maisest kehast 
vabastatud inimorganeid, 
ühesõnaga kõike inimese ja ta 
kehaga seotut.

Eriti ohtralt maalis Kahlo 
iseend, umbes kahesajast teo-
sest seitsekümmend on auto-
portreed. „Ma maalin ennast 
seetõttu, et ma olen tihti üksi, 
seepärast, et ma olen inime-
ne, keda ma kõige paremini 
tunnen,” ütles ta. Sageli jääd-
vustas ta end koos lemmik-
loomadega, öeldes, et need on 
talle kui lapsed.

Kriitikute arvates väljendas 
kunstnik autoportreede kau-
du oma biseksuaalsust ja les-
bilisust, sõprade meelest ole-
vatki tal kõige võimsam ar-
muafäär olnud iseendaga.

Teisalt on maniakaalset hu-
vi autoportreede vastu põh-
jendatud iselaadse ellujäämis-
teraapiaga, võõrutamisega 
füüsilistest ja vaimsetest pii-
nadest. Pidi ta ju taluma aas-
tate jooksul üle 30 operat-
siooni, kandma erinevaid 
raud- ja plastikkorsette. Ta 
tarbis rohkelt alkoholi, roh-
tusid, sigarette, et vähendada 
oma füüsilisi valusid. Veidi 
enne surma amputeeriti tal ka 
parem jalg. Seetõttu pole 
imestada, et Frida Kahlo püü-
dis end mitu korda tappa.

Frida ainus personaalnäitus 
toimus 1953. aastal. Arstid 
keelasid tal küll sinna minna, 
kuid kangekaelne daam laskis 
end näitusesaali viia kande-
raamil ja lebas avamise ajal 
voodis galerii keskel. Vähem 
kui aasta hiljem ta suri. Tema 
päeviku viimased read kõla-
vad: „Ma loodan, et minu lah-
kumine on rõõmus ja soovin, 
et ei peaks kunagi tagasi 
pöörduma.”

Allan Espenberg

1907: sündis ekstravagantne kunstnik Frida Kahlo

Reportaaž: Baltoscandal startis vingelt

Akrobaadid olid julged ja ägedad.
Foto: Gabriela Liivamägi

šampuse, lõid klaase kokku ja 
hakkasid laulma Rootsi 
popbändi Galantis laulu „Pea-
nut Butter Jelly“, mille sõnu 
oli pisut muudetud. Refrääni 
võiks tõlkida nii: „Hei Bal-
toscandal, me anname teile 
midagi teha, visualiseerige se-

da!“ Ja lõpus lasti roosat tossu 
ning kostsid paugud.

Võib öelda, et linnarahvale 
etendus meeldis, noormees 
Egert sõnas, et kraana oli oo-
tamatu ja sõu vinge. Vanemas 
keskeas Tarmo ütles nähtu 
kohta: „Normaalne,“ ja tema 

kaaslanna Ülle tunnistas, et 
meeldis hästi.

Muide, Tarmo ja Ülle kü-
lastasid ka seda Baltoscandali 
festivali, mis veerandsajandi 
eest esmakordselt Rakveres 
toimus. Tarmo sõnul oli va-
rasematel festivalidel tänu 
telklaagrile linnas melu roh-
kem ja seekordse festivali 
kohta ütlesid nad, et tutvuvad 
veel kavaga ning ehk leiavad 
külastamiseks mõne etendu-
se.

Balletti ja jalgpalli
Avamisetenduse lavastaja Ka-
ja Kann lausus, et oli enne 
etendust päris mures ega tuul 
kraana otsas rippuvat plat-
vormi väga kõigutama ei hak-
ka. Seda tänu vaiksele ilmale 
ei juhtunud.

Kann tänas abi eest etendu-
se korraldamisel Rakvere lin-
na ja ütles, et talle on varase-
mate festivalide käigus osaks 

saanud väga palju lahedaid 
isiklikke juhtumisi, mis tegid 
tema jaoks Lääne-Virumaa 
nii lahedaks kohaks, et ta aas-
tate eest Viru-Nigulasse maja 
ostis.

Üks spetsiaalne soov oli 
Kaja Kannil ka: nimelt oleks 
tore, kui laupäevasel jalgpalli-
matšil Rahvaaias romantiku-
te ja küünikute vahel võidak-
sid seekord ometi romanti-
kud, kui siiani on peamiselt 
skoorinud küünikud.

Avamispäeva õhtul sai teat-
rimajas vaadata ka tantsulist 
etendust „Gala“, kus osalesid 
20 rakverelast. Esinejad olid 
väga erinevad oma ea ja keha 
poolest ning nad tegid eten-
duse jooksul liikumisnumb-
reid, näiteks tantsisid valssi ja 
tegid balletiharjutusi. Rahvale 
esinemine meeldis, mida 
tõestas maruline kaasaplaksu-
tamine ja naerupahvakud.
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Rakverest pärit räppar 
Pärensoni (fotol) sõnul 
räägib tema populaar-
sust koguv uus laul „Su-
vepäike“ universaalse-
test asjadest.

Tõnu Lilleorg

Lugu on neljandat nädalat El-
mari tabelis, hoides praegu 
kolmandat kohta. Ja eelmisel 
nädalal sisenes see ka Suvere-
porteri muusikalisesse pinge-
ritta. Pärenson esitab lugu 
koos rühmitusega Def Räädu 
ja on sõnade autor.

Loo valmimine oli küllaltki 
omapärane, sest refrään, mis 
algab lausega „Suvepäike soo-
jendab ja jäätis sulab suus“, 
seisis räppari lauasahtlis ter-
velt kümme aastat. Kui bän-
dikaaslane Remi Prual andis 
mullu Pärensonile ühte viisi-
juppi kuulata, tuli räpparile 
kunagine tekst meelde ja koos 
otsustati nendest koostisosa-
dest lugu teha. See sai üsna 
küpseks juba mullu, kuid ku-
na suvi oli siis juba lõppemas, 
jäi see ootama tänavust suve 
ja jõudis kuulajate ette nüüd 
maikuus.

Kunagisele refräänile kirju-
tas Pärenson juurde salmiosa 
ning teda inspireerisid meel-
divad loodusnähtused nagu 

Snow Patrol, „Wildness“
Polydor

Omamoodi naljakast talvistele oludele viitavast nimest hoo-
limata ikkagi nimelt mõnus suvine kuulamine? Snow Patrol 
on Põhja-Iiri/Shoti bänd, kes alustas tegevust juba 1994. 
aastal. Sinna kuuluvad praegu Gary Lightbody (juhtiv vo-
kaal, kitarr), Nathan Connoly (kitarr), Paul Wilson (basski-
tarr), Jonny Quinn (trummid) ja Johnny McDaid (klahvpil-
lid, kitarr). Muide, grupi lugude lüürika autoriks, vähemalt 
sellel plaadil, on puhtal kujul Lightbody.

Muusikaliselt tiirleb Snow Patrol alternatiivroki, power 
popi, post-Britpopi ja indie roki üheselt määratlemata välja-
del. Plaadirindel Snow Patrol erilist aktiivsust senini üles 
näidanud pole, „Wildness“ on alles nende seitsmes stuu-
dioalbum. Kusjuures tähelepanuväärne, et eelmise tööga 
„Fallen Empires“ on vahe koguni seitse aastat!

Ärakulunud väljend „kaua tehtud kaunikene“ Snow Pat-
roli puhul ei näi kehtivat. „Wildness“, mille lindistused tehti 
tegelikult 2016-2017, mõjub esmakuulamisel väga tavalise-
na. Keskpärasena, absoluutselt mitte midagi omas žanris 
uudset pakkuvana. Kuigi jah, meloodiatel iseenesest pole vi-
ga midagi, pillidekäsitlus soovida ei jäta, laulja Gary suudab 
kahtlemata ja vaevatult vähemalt naispubliku südamed ära 
võita.

Mis mõnes mõttes üllatab, singlitena „plaati esindama“ on 
siit välja õngitsetud koguni neli lugu: „Don´t Give In“ (va-
hest albumi parim lugu), „Life On Earth“, „What If This Is 
All The Love You Ever Get?“ ja „Empress“. Ise tõstaks 
„Don´t Give In“ kõrvale, enam-vähem samale astmele, välja 
hoopis „A Dark Switch´i“, huvitavamate rütmilahenduste 
poolest.

Albumist on saadaval otse loomulikult luksväljaanne, mis 
sisaldab endas viit lugu rohkem kui nn standardväljaanne. 
Kuid midagi vältimatult vajalikku tegelikult seal pole, liht-
salt alternatiivversioonid vastavatest põhiplaadi lugudest.

Igati loogiline aga, et just Iirimaal ja Shotimaal kerkis 
„Wildness“ edetabelites esikohale ning Suurbritannia kui 
terviku omas hõbedakarva platsdarmile. Kui toodet hinnata 
püüda, siis üle kuue palli kümnest ei annaks mitte mingil ju-
hul.

Ülo Külm

ARVUSTUSPäär Pärenson: päikest ja suve tahame kõik

Foto: erakogu

soojus, valgus, vesi ja ka abi-
kaasa, kes laulab loos bäkki. 
„Me kõik tahame päikest ja 

suve saada,“ selgitas Pären-
son. Ja lisas, et tõeliselt hea 
kõla annab loole saatevokaal, 

kui ta oma laulmist nimetas 
tagasihoidlikult üsna sarna-
seks jorisemisega.

Asjaolu, et „Suvepäike“ on 
edetabelites edukas, teeb Pä-
rensonile heameelt. Räppar 
loodab, et tänu sellele leiavad 
Def Räädu muusika juurde 
tee uued inimesed. Muidugi 
on juba olemas palju publi-
kut, kelle jaoks Def Räädu 
muusika on „vana hea“.

Bänd on muusikaliselt mõ-
jutusi saanud Jamaicalt pärit 
regemuusikast ja nii on lood 
omapärase rütmiga, mis tei-
nekord paneb ka teksti uud-
selt kõlama. Pärensoni sõnul 
pakub sõnade ja meloodia üh-
te rütmi sättimine talle loo-
mingulist väljakutset. Ning 
pigem püüab ta sõnade harju-
muspäraseid rõhke mitte 
muuta.

Kuidas aga suhtub publik 
esinemistel Def Räädu muu-
sikasse? „Kividega pole siiani 
visatud,“ muigas Pärenson, 
„üldiselt on regesugemetega 
muusika väga kaasahaarav ja 
kui seda heal tasemel teha, siis 
see rahvast külmaks ei jäta.“

Def Räädult on sügisel oo-
data ka uut plaati ning Päär 
Pärensoni saab esinemas näha 
juba täna Võsu klubis Ukule-
le, kus mees mängib Bash-
menti pidudesarja peol tant-
sumuusikat ja ka laulab lugu-
de instrumentaalosade peale.

glasaken.ee

LÜKANDUKSED

UKSED
AKNAD
VÄLISUKSED

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

Rakvere: 
Võidu 97
Avatud: 
E-R 9-17

Tellimuste 
lühinumber 1501

UUS tapa tehas on avatud
betoon on kohal!betoon on kohal!

Betoonimeister AS Tapa tehas
Karja põik 8, tel 504 6109. tapa@betoonimeister.ee 
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

tel: 5554 5501

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23

14,8 m2, 25,7m2 , 
33,8 m2

I korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2,  I korrus

TURU KAUBAMAJA 
LAADA 16, RAKVERE

87 m2, II korrus

VÄIKEMAARJA 

48 m2, II korrus

PAASIKU 2A, 
TALLINN
28,9 m2

tel 5554 5501

RAKVERE, VILDE 6A

17,4 m2, II korrus

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

• Müüa 2toaline rõduga korter 
Rakvere kesklinnas. Tel 5343 3412

• Müüa soodsalt 2toaline remonti 
vajav korter renoveeritud majas, 
asub 3-korruselise maja II korru-
sel. Hind 5200 €. Lisainfo telefonil 
553 4603, meil: anne_merila@
hotmail.com

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

• Müüa 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakvere südalinnas, 
vaatega keskväljakule. IV korrus, 
40 m2. Hind 39 900 €. Tel 582 1842

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

• Müüa 2toaline korter Mõdrikus 
mõisa pargi kõrval. Tel 5834 4024

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

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

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

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

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

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

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

• Müüa 3toaline korter mere ää-
res Purtses. Tel 506 7195

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

• Müüa majaosa Rakveres, 4toali-
ne korter 90 m2. Tel 5566 7166

• Müüa maja Rakveres Välja täna-
val. Hind 70 000 €. Tel 5866 3210

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan odavama maamaja Lää-
ne-Virumaal, vastu võin pakkuda 
maja asulas. Tel 5670 2987

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

• Ostan garaaži Kundas. Tel 518 
4480

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

• Vahetada maamaja korteri vas-
tu Lüganuse vallas. Korter võiks 
asuda Rakveres. Tel 5551 6572

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

• Korralik, karske, keskealine 
mees otsib 1toalist mugavustega 
korterit üürile võtmiseks Rakvere 
linnas. Tel 5334 5930

• Soovin üürida 1-või 2toalise 
ahjuküttega korteri Rakveres. Tel 
5632 1816

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

• Võtan üürile 2-3toalise korteri 
Rakveres, ilma mööblita (sobiks 
eriti hästi Koidula 11). Tel 5357 
4984

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

• Üürile anda 1toaline korter 
Rakveres. Tel 5347 3267

• Anda üürile 1toaline korter 
Sõmerul, koos kodutehnika ja 
mööbliga. Hind 130 € + kommu-
naalmaksud. Tel 523 4376

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

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

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

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

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas 
(möbleeritud, külmik, pesuma-
sin). Hind 220 € + kommunaal-
maksud. Tagatisraha nõue! Tel 
5884 1029

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

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

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi. Hind 360 €. Tel 5831 
2342

• Müüa Audi A4, 1,6, 1995. a, ben-
siin, tumesinine metallik, sedaan. 
San 270 000 km, mootoril vaheta-
tud õli, ei võta palju õli, töötavaid 
osi vahetatud, kehtiv ÜV ja kind-
lustus aasta lõpuni. Heas korras 
auto! Soodsalt! Tel 5561 4491

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

• Müüa Iveco Turbodaily. Tel 
506 7195

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

• Müüa Nissan Almera 01, 2,2D, 
81kW, sedaan, 2 x suve- ja talve-
rehvid. Hind 690 € või vahetan 
7-kohalise või kaubiku vastu. Tel 
5463 1682

• Müüa heas korras Opel Astra 1,6, 
2003. a, 5 ust, bensiin, ÜV 06/2019, 
Saksast. Tel 517 4193

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

• Müüa Volkswagen Polo 1,9TDI, 
2007. a, 5 ust, väga heas korras. 
Hind 3200 €. Tel 5302 9943

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

• Ostan liikuva auto. Võib olla 
seisnud ja vajada remonti. Tel 
5878 6712

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



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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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

TEENUSED

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

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

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

Info tel 504 0118

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

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

• Remondime autode ja trak-
torite startereid ning gene-
raatoreid. Saadaval uued ja 
vahetusfondist. Tel 526 0545

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

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

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

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

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

• Teostame kaevetöid ekska-
vaatorlaaduriga. Tel 564 2183

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 
517 5480

• Veo- ja kolimisteenus kauba-
bussiga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

• Koristan vanametalli. Tel 558 
7000

• Lammutustöö. Transporttee-
nus. Tel 5685 6320

• Teeme kõiki lammutustöid, 
samas teeme ka puhastustöid. 
Tel 5450 5198

• Teostame kõiki lammutustöid. 
Tel 5330 5970

* 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

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Plaatimistööd. Tel 5606 9271

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

• Palkhoonete taastustööd. Pal-
khoonete taastamine, vanade 
palkide vahetamine ja vajunud 
seinte tõstmine. Tel 5834 4024

• Terrassile lükanduksed ette 
ja katus peale. Valmistame ja 
paigaldame meie Põhjamaa 
ettearvamatusse kliimasse 
alumiiniumist ja liimpuidust 
terrassimaju. Selleks, et su 
pere saaks nautida väljas ole-
mist - tuule, vihma, külma ja 
putukate eest. Materjalile ja 
tööle garantii 30 kuud. Aitame 
ka ehitusdokumentidega. Meie 
poolt mõõdistamine, materja-
lid ja paigaldus. Vaata lisainfot 
ja küsi endale lahendus. www.
terrassikaubamaja.ee. Valmi-
mise järjekord ca 4 nädalat. Tel 
5344 1811 

• Kõnniteede paigaldamine ja 
kaasnevad tööd. Tel 5606 9271

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

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

• Ehitustööd. Tel 5834 4024

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

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

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

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

• Vanade majade renoveerimine 
ja uute ehitus. Tel 5685 6320

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 
5349 6065

• Väikeettevõte valmistab täis-
puidust mööblit - kummutid, 
lauad, kapid riiulid. Samuti pak-
kuda mööbli taastamise teenust. 
Tähtajad lühikesed ning hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 7945

• Pehme mööbli riide vahetus 
ja muu remont. Tel 322 7822 või 
506 1547

• Pottsepp ehitab ja remondib 
küttekoldeid. Tel 506 9683

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

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

• Korstnapühkija ja pottsepa-
tööd. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

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

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

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

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

Info 5373 4876

PUURKAEVUDE 
RAJAMINE JA 

PUHASTAMINE
Vee- ja kanalisatsiooni-

torustike, septikute ja 
süvaveepumpade paigaldus. 

Maaküttesüsteemide rajamine. 

Tel 564 1485, www.htr.ee
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

SMIRLINE OÜ   
• ÜLDEHITUS
• KATUSED
• MAJADE  FASSAADIDE 

SOOJUSTAMINE JA 
VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS
• PLAATIMINE
• TERRASSID
• ELEKTRITÖÖD 

Tel 5342 9733, 
ruslan.smirline@gmail.com

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

Pakume laias valikus 
üldehitustöid nii eramute, 

paarismajade, rida- ja 
korterelamute kui viilhallide 

ehituseks ja renoveerimiseks:

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

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357

E-mail: info@rolux.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused
VIHMAVEERENNID

ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID JA 

LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5373 4876

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• Hauaplatside ehitamine ja kor-
rastamine. Tel 5834 4024

• Ohtlike puude likvideerimi-
ne. Tel 554 9113

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

• Võsatööd, valgustusraie, 
alusmetsa raie. Tel 5815 5500

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

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

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

• Felix Bänd – parim ja soodne. 
Tel 5559 3419

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

• Lugupeetud vanemad. Korralik 
keskealine hoidja vaatab lapsi, 
kui teil on vaja ära käia või aega 
endale, ka õhtuti. Kui kohale tulla, 
siis hea piirkond oleks Lilleoru, 
Linnuriik, Piira, Kondivalu. Võin 
ka lastega jalutada ja enda juures 
hoida. Helista ja küsi julgelt lisa! 
Tel 5741 1944

• Raamatupidamis ja nõusta-
misteenus. Tel 525 8477
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• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan hõbe- või kuldkella. Tel 
5590 6683

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

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

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 

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

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

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

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

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

Rollerite, mopeedide, ATVde 

REMONT

Tel 5341 5771

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD
EHITUS

OST

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

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

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega 

kasebriketti 1,83 € pakk. 
Hind koos transpordiga. 

Pakis 12 briketti. 
Min tarnitav kogus 

48 pakki.

Info ja tellimine 
tel 5851 5859 

www.viruhalud.ee

Kuivad lepahalud 
konteineris ja 40l võrkkotis

PIKKUSED: 
30cm, 40cm, 50cm.

Täpne kogus
kindel kvaliteet!

Info: 555 60 240
www.viruhalud.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Viru Halud OÜ ostab 
metsakinnistuid 
ja –raieõigust. 

Teostame 
metsamajanduslikke töid 

liigniisketes ja raskesti 
majandatavates 

metsades. 

Tel 5815 0152
liis@viruhalud.ee 

www.viruhalud.ee

PÕLLUMAJANDUS

MÜÜA 
SÕELUTUD ja 

SÕELUMATA MULDA, 
LIIVA, KRUUSA, 

FREESASFALDIT ja 
KILLUSTIKKU.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

LOOMAD

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

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

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

•  M ü ü a  k u l d k e t t  B i s -
mark  76g/64cm/0.8cm/585, kä-
sitöö, topelt lukk. Hind 1970 €. Tel 
504 0123

• Müüa 32-tolline LCD TV Sam-
sung ja DVD mängija Samsung. 
Hind kokku 99 €. Tel 502 5069

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

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

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

• Müüa valge korralik nahkdiivan 
150x100. Hind 79 €. Tel 502 5069

• Müüa tv-alus riiulitega 118x50 
kõrgus 55. Hind 29 €. Tel 502 5069

• Müüa punakast puidust lahtikäiv 
söögilaud 145x95 ja 5 tooli. Hind 
149 €. Tel 502 5069

• Müüa valge kummut, klaasist 
diivanilaud, põrandanagi, pee-
gel (40x160 cm). Tel 5561 9793

• Müüa antiikses stiilis korralik 
diivanilaud 115x65. Hind 99 €. 
Tel 502 5069

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

• Ostan roostevaba õlleankru. 
Tel 507 9984

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Väikese tasu eest pakun muna-
karpe ja koori. Tel 5833 0153

• Odavalt anda sõnnikut. Tel 5685 
8009

• Müüa komposteeritud sõnni-
kut. Tel 5878 2304

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

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

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

• Müüa tuhkru kutsikad. Tel 5833 
0153

• Ära anda ilusad kassipojad. Tel 
5685 8009

• Müüa hiidküülikuid. Tel 5833 
0153 

• Müüa siiami kassipojad. Tel 
5863 8137

• Pakun küüliku puuritarvikuid. 
Tel 5863 8137

VANAVARA

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

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

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

TEATED
TUTVUS

MUU

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

 Põhjaranniku Suvelaat

Toimub 08.07.2018 
Viru-Nigula vallas, 

Rannu külas, 
Rannu pargis,

Tallinn-Narva maantee 127 km 

Rakverest tulles paremat kätt.

Kellaaeg: 9:00-15:00.

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

ei võeta.  Olemas lasteala.

Kauplejate registreerimine:

arno.kodu@mail.ee  
telefon: 503 0845

ulleleillepea@hot.ee 
telefon 5662 1985

Korraldajateks on MTÜ Rannu 
Külaselts ja MTÜ Kõrtsialuse 

Küla Selts.

Täiendav info: 
www.laadakalender-ee

EESTIMAISED MAASIKAD JA
KÖÖGIVILJAD TURUL

IGAL PÄEVAL!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 5. juulil 2018

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

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul (import) kg 1,50

Värske kartul (Eesti) kg 1,50 2,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 7,00

Petersell kg 8,00 10,00

Herned (Eesti) kg 6,00

Värske kapsas (Eesti) kg 1,50

Värske porgand (Eesti) kimp 2,00

Kaalikas (Eesti) kg 2,00

Suvikõrvits kg 2,00

Tomat (import) kg 2,50 3,00

Tomat (Eesti) kg 3,00 4,00

Kurk, väike (Eesti) kg 2,00

Salatikurk (Eesti) kg 1,50

Maasikas (Eesti) kg 5,00 6,00

Metsmaasikas kg 20,00

Murelid (import) kg 4,00

Kirsid (import) kg 3,00

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad (Eesti) liiter 6,00

Vaarikad (import) kg 8,00

Vaarikad (Eesti) kg 10,00 12,00

Mustsõstrad (Eesti) kg 6,00

Arbuus (import) kg 1,50

Küüslauk (import) kg 10,00

Hapukurk kg 6,00

Mesi, värske 700g purk 5,50 6,50

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

• Tsentrumi ostukeskuse teisel 
korrusel avab uksed uus Moetäi-
ka, nädalane rendihind 12 € (ole-
nemata, kas tooted on uued või 
kasutatud). Tule too oma seisvad 
riided meile müüki ja teeni raha!

• 50-aastane mees tutvub toreda 
endast ja teistest lugupidava nai-
sega. Tel 5878 6730

• 55-aastane mees tutvub sobivas 
vanuses naisega. Huvialad: aian-
dus ja tervisesport. Tel 5617 8754

• www.toonklaas.ee

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 

linnud unelaulu laulavad. 

Kallid Ilmar, Maie, Heiki, 
Marina, Aivar, Riina 

avaldame sügavat kaastunnet kalli 
REGINA

kaotuse puhul.

Svetlana, Marina, 
Aleksander, Matti

Tunde tasa lööb aegade kell, 

jääb alles mälestus hea ja hell. 

Siiras kaastunne 
Estale ja lastele

KALLI ABIKAASA JA ISA 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased 
Terje ja Merle

Südamlik kaastunne 
Annelile ja Allanile peredega 

kalli isa
 AARNE ARANDI

kaotuse puhul. 
Vilve ja Tõnu

Elad edasi meeltes ja mõtetes, 
oled alati meie seas.
REGINA IVANOVA

Mälestab perekond Masing

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea. 

LEHTI EESPERE
12.11.39-26.06.2018 
Kasemäe 13 naabrid 

avaldavad sügavat kaastunnet 
perele ja poegadele

 Indrekule ja Tarmole.

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja, 
veel kaua heliseb mälestuste kaja. 

REGINA IVANOVA
südamlik kaastunne 

lähedastele. 
Lia ja Imre

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

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

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

Kuulutaja puhkab
9. juulist kuni 29. juulini

Viimane leht ilmub 6. juulil

Esimene leht pärast puhkust
ilmub 3. augustil
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MÕNE REAGA

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

Suvel mõnule rannas!
Ära raiska aega!

Telli Kuulutaja 
endale KOJU!

Internetist tellimine.ee
või telefonil 617 7717

„Kui vaatame korraga eesti 
keelt, kultuuri ja loodust, 
siis kõige parema tervise 
juures on neist kolmest täna 
eesti kultuur. Eesti keelel 
võiks muidugi paremini 
minna, aga mingit eksis-
tentsiaalset ohtu ma ei näe. 
Kõige halvemas seisus on 
kindlasti Eesti loodus. Siin 
tuleb võidelda iga jalatäie 
maa pärast,“ ütles kirjanik 
ja semiootik Valdur Mikita 
kohtumisel Viimsi Kogu-
konna Klubi rahvaga.

Millised Valdur Mikita 
mõttearendused kõige ere-
damalt meelde jäid?

• Metsa tuleks hoida nagu 
pereliiget. Metsast sõltub 
suuresti meie vaimne ter-
vis.

• Protsentuaalselt on Eesti 
metsadega justkui kõik kor-
ras. Samal ajal on metsade 
üldine elurikkus kiiresti 
kahanenud, osa metsatüü-
pe on ülemäärase ja jätku-
suutmatu raiemahu tõttu 
väga kehvas olukorras. Ees-
ti maastikes on katkemas 
vanad ja põlised rohevõr-
gustiku ühendusteed, see 
tähendab metsa elusooned.

• Eesti ajaloos pole olnud 
kunagi nii suurt metsa-
maastike kadu kui viimase 
paarikümne aasta jooksul. 
Metsade tagastamisel ja 
edasimüümisel raiuti lühi-
kese ajaga maha meeletu 
hulk meie hingemaastike 
üht peamist sümbolit – ko-
dumetsa.

• Eesti on selles mõttes hu-
vitav paik, et enamik asju 
kipub siin ühes või teises 
kontekstis metsa minema. 
Suvelavastused on siinko-
hal hea näide – kuidas kul-
tuur kõige paremas mõttes 
metsa läheb.

• Maagiliste Eesti suvede juu-
res hakkab mulle viimastel 
aastatel tunduma, et need 
muutuvad siiski liiga lärma-
kateks. Eesti kultuur kipub 

Teatris saab kaeda kunsti
Rakvere Teatris on sügiseni avatud kaks väljapanekut: Re-
gina-Mareta Soonseina näitus pealkirjaga „SEE, MIDA SA 
EI NÄE“ ning Reigo Kuivjõe kunstikogu väljapanek peal-
kirjaga „Ma Ei Tea Mis“.

Teatri fuajees ja väikses majas on välja pandud Reigo 
Kuivjõe erakunstikogu. Reigo on tänaseks korraldanud viis 
näitust pagulaskunsti teemadel, kuid umbes sama palju aas-
taid tagasi hakkas tema juurde leidma tee ka kaasaaegsemat 
kunsti. Tema sõnul just selliseid kergelt napakalt sürrealist-
likke ja abstraktseid töid, nagu talle meeldivad.

„Kuigi igast tööst ei pruugi kas esmapilgul aru saada, ning 
mõnele ei saa pihta isegi mitmekordsel vaatamisel, on igas 
näitusetöös sees midagi sellist, mis on mind piisavalt mõju-
tanud, et tahtsin neid endale soetada,“ rääkis Kuivjõe.

Näituse segasena tunduv pealkiri „Ma Ei Tea Mis“ on 
ajendatud prantsuse kunstiteadlaste terminist je ne sais quoi 
(tõlkes: ma ei tea mis), mis tuli laialdaselt kasutusele 17. sa-
jandi lõpus Prantsusmaal, muutudes kunstiteoreetiliseks 
terminiks ning leides kasutust ka Briti autorite poolt. Selle 
järgi ei peagi igast kunstiteosest otsima laiemat mõtet, sest 
seda ei pruugigi seal olla. See väljend tähistab mingit oma-
dust, oskust või võimet, mida on võimatu seletada, kuid 
mille olemasolu annab kunstiteosele või selle esitajale mida-
gi sellist, mis lisab meeleliselt tajutava, erakordse kunstilise 
lisaväärtuse. Teose vaatamisel võib saada kunstilise naudin-
gu ka ilma leitava mõtteta,“ selgitas ta.

Näitusel on eksponeeritud kunstnike nagu Leonhard La-
pini, Jüri Arraku, Raul Meele, Enn Põldroosi, Marko Mäe-
tamme, Kaido Ole, Kiwa, Jaan Toomiku, Peeter Alliku ning 
paljude teiste tööd.

Teatrikohvikus on üleval Regina-Mareta Soonseina näi-
tust. Naine on lõpetanud Tartu Kunstikooli illustraato-
ri eriala ja jätkab õpinguid Tartu Kõrgemas Kunstikoolis 
maali erialal. Eneseväljenduse otsingud on aga juhatanud ta 
graafikasse – linoollõikeni, mis võimaldab manipuleerimist 
tundliku lõikejoonega kujutamaks mateeria ja valguse igi-
muutuvas sümbioosis sündivat vormi.

Teatri seinte vahel avatud näituse kohta ütleb ta järg-
mist: „Graafiliste tööde fookuses on vormi otsiv voolav 
mateeria – inimkeha, mis on oma puhtas ilus ja dünaami-
lisuses üks lummavamaid orgaanilisi vorme. Me pole vaid 
eraldiseisvad üksikud indiviidid, vaid lakkamatus dialoogis 
enese ja ümbritsevaga moodustades koodi, mida ehk pal-
ja silmaga ei näe, kuid tajume sügaval hingelisel tasandil. 
Kompamine tunnete ja kujutistega tundmatuses – kohas, 
mida teadus alles hakkab avastama – valguse ja energia mõ-
jutamist inimeste energiaväljas. Analüüsida enda taju ning 
tundeid ja selle muundumist metafüüsilises ja sotsiaalses 
tandemis. Olulisim on see, mida me ei näe.“

Kuulutaja

Reigo Kuivjõe ja Rakvere Teatri peakunstnik Eveli Varik.
Foto: Helen Solovjev / Rakvere Teater

Valdur Mikita: 
Eesti märk võiks olla mets

EESTLANE ON PIIRIINIMENE

Foto: Peeter Laurits

Igas eluvallas, kuhu Eestis oma pilgu pöörame, näeme häm-
mastavat euroopalike ja läänemeresoomeliste elementide põi-
mingut. Nendes võluvates mustrites avaldub eesti kultuuri 
unikaalsus. On kultuure, mis on meist palju enam euroopa-
likumad, on kultuure, mis on soomeugrilikumad. Kuid meie 
missioon on elada nende kahe maailma piiril.

Paljud meie vaimuelu lemmikvormid on kahe maailma 
hübriidid. Siin tajume õrna ja hurmavat tasakaalu eri maa-
ilmade vahel. Raamatu lugemine metsa veerel. Rohelusse 
uppuv suvelavastus. Laululava küla servas. Siin avaldub või-
mas servaefekt. Eestlane on piiriinimene, tema elutunnet pole 

võimalik mõista, mõistmata seda rebestavat-rikastavat serva-
joont. Ühelt poolt ülikiire ja vabastav moderniseerumine, tei-
selt poolt arusaamatu tung arhailise maailma järele. See on 
meie õnn ja hingevalu ja vist ka peamine põhjus, miks oleme 
alatasa hädas oma neetud identiteediga. See kipub kogu aeg 
paigast nihkuma nagu korvpalluri hüppeliiges. Tüüpilisel 
eestlasel on ikka ühes käes nutitelefon ja teises väike seene-
nuga.

Katkend Valdur Mikita raamatust 
„Kukeseene kuulamise kunst” (2017).

muutuma festivaliks, kõiki 
asju ei tohiks siiski metsa 
viia.

• Meil on veel selliseid met-
samaastikke, nagu need 
mujal Euroopas võisid välja 
näha umbes keskajal. Eesti 
on omamoodi ökoloogiline 
ajakapsel.

• Eesti märk võiks olla mets. 
Eestlase identiteedist suure 
osa moodustavad maasti-
kud. Rändrahn jääb lõu-
naeestlasele kaugeks, kui 
miski ühendab põhja- ja 
lõunaeestlasi, siis on selleks 
männimets.

• Palumännikud on soo-
me-ugrilaste sümbolmaas-
tikud.

• Öeldakse, et suuline kul-
tuur on eestlaste pühakiri, 
minu meelest võiksid sel-
leks olla ka meie maastikud. 
Kohapärimuse kaudu on 
need loomuldasa seotud ka 
suulise kultuuriga.

• Metsa- ja merevaated on 
meie kõige ürgsemad mälu-
vormid. Jagame neid mitte 
ainult 3000 aasta eest siia 
tulnud läänemeresoomlas-
tega, vaid tõenäoliselt ka 
Kunda kultuuri asukatega.

• Eestlase identiteet ja usu-
tunnistus on niivõrd ti-
hedalt seotud metsaga, et 
selles mõttes on metsasõda 
paratamatult ka ususõda. 
Paljud inimesed tunnevad 
praegust metsamajandus-
poliitikat jälgides, et keegi 
on läinud nende usu kallale.

• Lühikese ajaga on Eesti 
maastikest kadunud paljud 
kaunid ja suurejoonelised 
metsavaated. Maastik on 
muutunud inetuks. Kui 
kaovad lapsepõlvemaasti-
kud, kaob ka see hingekeeli 
puudutav metsatunne, te-
kitades paljudes inimestes 
mingisuguse irratsionaalse 
kaotuse tunde.

• Iga rahvas vajab müü-
ti. Müüt ja muinasjutt on 
kultuuri alustalad. Kui ini-
meselt tõde ära võtta, siis 
paljud ei pane tähelegi, et 
maailmas on midagi muu-
tunud. Aga kui temalt ära 
võtta müüt, siis puhkeb 
mäss, sest inimesed tajuvad, 
et keegi on läinud nende 
elu mõtte kallale.

• Eestis on palju asju, mil-
le müütilist jõudu me veel 
rahvana väga hästi ei taju, 
näiteks kasvõi meie kuul-
sad rahvaluulekogud. Me 
oleme oma kogudega maa-
ilmas esiviisikus – need on 

väga autentsed, meie rah-
vaarvu arvestades on need 
väga suured, me oleme tõe-
poolest Euroopa indiaanla-
sed, nagu kunagi ütles Jaan 
Kaplinski.

• Eesti kultuur on üks vii-
maseid suulise pärimuse 
asualasid Euroopas, sellest 
pärineb ka meie erk maas-
tikutunnetus. Rahvaid, 
kes intuitiivselt tajuvad, et 
kodu loomulikuks osaks on 
ka maastik ja mets, kus igal 
perel on traditsioonilised 
seene- ja marjakohad – sel-
liseid rahvaid pole Euroo-
pas enam kuigi palju järele 
jäänud.

• Jaapanlased on uurinud, 
kuidas metsas jalutamine 
mõjutab inimese tervist. 
Mõne inimese puhul on 
metsa teraapiline efekt ülla-
tavalt suur. Eriti tugeva te-
raapilise toimega on vanad 
metsad ja küpsed kooslused.

• Eesti metsadest kaovad ära 
suured metsamassiivid. 
Meil ei ole enam kuigi pal-
ju põlislaasi, metsad muu-
tuvad üha väikemaks ja 
nooremaks. Liiga palju ra-
jatakse metsateid, kust saab 
autoga läbi sõita.

• Kodumets puhastab ja ülen-
dab hinge, sellest on paljude 
jaoks omal kombel saanud 
kunagiste hiite tänapäevane 
järeltulija.

• Mulle näib, et maailmast 
hakkab tasapisi ära kaduma 
üks väga oluline tunne – 
see on kodutunne. Maailm 
ei ole enam kuigi kodune 
paik, see muutub üha võõ-
ramaks. Siin avanebki Eesti 
võlu: meil on keskmisest 
rohkem võimalusi leida 
omale üks paik, see aega-
misi kodustada, luua endale 
väike paradiis. Isegi kui see 
unistus kunagi päriselt ei 
täitu, on see ikkagi üks väga 
ilus unistus.

Kaire Kenk
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KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pilet 2 eurot (va 7. juuli)
6. juuli uusi ja vanu hitte keerutab DJ Mark Kitajev (Hit FM)
7. juuli ansambel Kapriiz, DJ Ailan Kytt, pilet 5 eurot
13. juuli mõnusa feelingu loob tantsuplatsile DJ Aivar Havi
14. juuli retrodisco DJ Margus Teetsov (Hit FM)
20. juuli 90ndate diskokunn DJ Märt Rannamäe
21. juuli muusikat igale maitsele DJ Magnus Volar
27. juuli tantsuplatsi kütab kuumaks DJ Tõnu Tiks
28. juuli suvise meelolu loob DJ Alvar Orula

Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühing
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu ekskursioon Kuremäe Kloostrisse ja Mäetaguse 
mõisa toimub 13. augustil. Väljasõit kell 8 Rakvere bussijaama tagumisest parklast. Giiditasu 
4 eurot + toitlustus omaosalusena. Registreerida tel 516 4349 (Piret Lulla) või 5342 9043

Rakvere kultuurisündmused
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ EELK Rakvere Kolmai-
nu kirikus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite kunstitööde näitus Lää-
ne-Virumaa Keskraamatukogus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi 2018:

• 7. juuli kell 12 Anneli Klaus
• 14. juuli kell 12 Aivar Sõerd

5. juuni-19. juuli Rahvusvaheline karikatuurinäitus „Juubel – Eesti Vabariik 100“ 
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
7. juuni-7. juuli Lapua kunstnike Jaana Kortelaineni ja Minna Rajala OODIDOO 
näitus „Nähtamatu päevik“ Rakvere Galeriis
28. juuni-28. september Regina-Mareta Soonseina näitus pealkirjaga „See, mida sa ei 
näe“ Rakvere Teatri suure maja kohvikus
28. juuni-28. oktoober Reigo Kuivjõe kunstikogu näitus „Ma Ei Tea Mis“ Rakvere 
Teatri suures ja väikses majas
4.-7. juuli rahvusvaheline etenduskunstide festival Baltoscandal Rakveres
10.-28. juuli Karola Ainsare näitus „Nõlvak“ Rakvere Galeriis, näituse avamine 10. 
juulil kell 17
12. juuli kell 10-11.30 infotund „Tööta ja õpi“ Eesti Töötukassa Lääne-Virumaa osa-
konnas 
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RMK Sagadi metsakeskus

Tel 676 7888    www.sagadi.ee

SAGADI LOODUSKOOLI 
PEREPÄEVAD

12.07 Linnupäev

19.07 Mets toidab

kell 11-16

Igas eas loodushuvilised leiavad mitmeid 

tegutsemisvõimalusi. Avatud on kohvik. 

TASUTA!

Mõlemal päeval:

temaatiline väljapanek 

looduskooli õppeklassis

mikromatk laboris 

meisterdamine

tegutsemine looduses

juhendajate selgitused

VABA AEG

Rakvere linnuses etendub 21. 
juulil Kaari Sillamaa Muusi-
kateatri muinasjutt-muusikal 
„Merineitsi“.

See on lugu Hans Christian 
Anderseni maailmakuulsa 
muinasjutu ainetel, kus mit-
mes maa- ja merekuningriigis 
on valitsejate peredes sarnane 
mure – nimelt ei taha järeltu-
lijad abielluda neile valitud 
kaasadega.

Kaks neist kannavad An-
derseni muinasjutu liini: me-
rineitsi Pärlike ja maine 
prints Patrick. Kuigi viimane 
on kihlatud naaberkuningrii-
gi printsessi Claudiaga, ar-

mub ta näkineidu. Kõigi ku-
ningriikide hirm – merenõid 
Must Mõrd – tahab enesele 
samuti Patrickut ja nii see 
võitlus algab, sest sõjas ja ar-
mastuses on kõik lubatud. 

Muusikali peaosades män-
givad Johanna-Elise Kabel ja 
saatest „Eesti otsib superstaa-
ri“ tuttav Jaagup Tuisk, lisaks 
muusikateatri 42 noort näit-
lejat. Lavastab Janika Silla-
maa, libreto ja muusika on 
kirjutanud Kaari Sillamaa.

„Lugu valmis meie esimese 
lavastuse jaoks 2005. aastal, 
mõni aeg hiljem jäädvustasi-
me selle ka muusikafilmina. 

2012. aastal tuli „Merineitsi“ 
teistkordselt lavale Muusika-
teatrite Festivali galaetendu-
sena, Pärlikest mängis siis 
Rosanna Lints, Musta Mõrda 
Teele Viira ja prints Patrickut 
Mihkel Ratt,“ rääkis Kaari.

„Iga järgmise lavastuse tule-
kul on veidi libretot muude-
tud ja muusikanumbreid 
juurde tehtud, vastavalt uute-
le osatäitjatele,“ lisas ta ja lu-
bas ka nüüd ühe uue roman-
tilise dueti kirjutada – Johan-
nale ja Jaagupile.

Kuulutaja

Rakveres etendub 
muinasjutt-muusikal „Merineitsi“

Johanna ja Jaagup.
Foto: Andrus Muuga
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku värsket sealiha

Müügil grillkoodid, lihased
grillribid, erinevad saslõkid ning
grill- ja saslõkivorstid

al /kg

al

2,45

3,50

€

/kg€

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €
ÕHKSOOJUSPUMBAD

ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD
KESKKÜTTESÜSTEEMID

Küsi pakkumine info@calidum.ee

55614554; 5110229

MÜÜK, HOOLDUS,
PAIGALDUS

Avatud T-R 10-17, L 10-14

Tel 322 3141

mob 525 1919

KOGU KAUP

VÄHEMALT

-50%

Sõiduautod, pakiautod, veoautod, bussid, traktorid

KLAASIDE MÜÜK, VAHETUS, PARANDUS,
KLAASIKAHJUDE KÄSITLEMINE

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

www.autotehnika.ee
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