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90-aastase proua Elviine Rubeni mälestused

Noor neiu läks pealinna 
trükitööliseks õppima
1947. aastal astus Elviine Trükitööliste 4. kutsekooli, kus 
valmistati kaadrit polügraafiatööstusele. See oli tollal ainus 
kool Eestis, kuhu oli võimalik minna õppima viieklassilise 
haridusega.

Elviine: „Trükitööliste 4. kutsekoolis kestis õpe kaks aastat. 
Ühel päeval toimusid teooriatunnid, teisel praktika. Üldaine-
test õpetati eesti ja vene keelt, füüsikat, matemaatikat, joo-
nestamist. Erialaainetest värvitehnoloogiat ja paberite tund-
mist. Juhuse tahtel õpetas eesti keelt kunagine Kiltsi kooli 
õpetaja Rei.

Meid õpetati raamatuköitjateks, kes pidid tundma peen-
susteni nii käsitööd kui ka tolleaegset tehnikat. Minu tehtud 
raamatuid ning fotoalbumeid on paljudes Eesti peredes. Pa-
raku kuulus tööülesannete hulka ka Lenini ja Stalini teoste 
trükkimine.”

Elviine lõputunnistusel seisid peale kolme „nelja” kõik 
„viied” ja ta lõpetas kooli 6. ehk kõrgema liigiga. Peale tema 
omistati kõrgem liik veel ainult ühele neiule. 

Õpilastele tollal stipendiumi ei makstud, aga see-eest oli 
elamine ühiselamus ja riietus ning söök prii. Kool võimaldas 
õpilastel käia väga palju kultuuriüritustel – kinos, teatris ja 
kontserdil. Kuni varemeis Estonia teatrit taastati, esinesid 
estoonlased praeguse Vene teatri ruumides Vabaduse välja-
kul, kus esimese Eesti Vabariigi ajal tegutses kino.

Elviine: „Olen käinud kooli kulul isegi üleliiduliselt kuulsa 
ooperilaulja Muslim Magomajevi kontserdil. Saal oli puu-
püsti rahvast täis, aga tulevased trükitöölised mahutati ära.

Kuigi peale sõda oli väga vaene aeg ja minul polnud pen-
nigi hinge taga, saime koolist ka natuke taskuraha. Asutus, 
kuhu meid praktikale saadeti, maksis töötasu. 

Kinos käisime hästi palju. Kinos Helios, Vene ajal nime-
ga Oktoober, näidati esimesel korrusel filme. Majas oli ka 
söökla ja mõned üürikorterid. Kooli internaati pääses aga 
kino kõrvalt trepist teisele korrusele minnes. 

Kolmandal korrusel elas kinomaja direktor, hästi paks ja 
lahke mees, härra Vaindorf. Kui mõnikord head filmi näida-
ti, tuli vana Vaindorf meie ühikasse ja ütles, et „noh, tüdru-
kud, nüüd minge kähku kinno“. Pühapäeviti näidati seansse 
lastele, mille pilet maksis vanas vääringus üks rubla, aga meie 
saime tänu heale direktorile tasuta.”

Noored veetsid vaba aega ka Sakala tänava kultuurima-
jas, mis oli tollal Tallinna suurim kultuuritempel. Sissepääs 
tantsuõhtule maksis vanas vääringus 10 rubla. Praegu asub 
seal välisministeerium. Venestamise hoogustumisega muu-
deti tänav Lenini puiesteeks, kuid taasiseseisvunud Eestis Sa-
kala tänava nimi taastati.

Elviine: „Vabadussõjas võidelnud reaalkooli õpilastele pü-
hendatud ausammmaski oli tol ajal veel alles. Jalutasime kord 
tüdrukutega Estonia puiesteel, Draamateatrist mööda reaal-
kooli poisi juurde aeda. Aga seal oli julgeoleku valve väljas 
ning erariietes mehed küsisid, miks te siin kõnnite. Meie aga 
käisime edasi-tagasi ja narrisime neid mehi ja küsisime, et 
miks siin ei tohi käia, keelumärki ju pole ees. Nemad vastu, 
et siin ei soovitata käia. Meie aga käisime mitu korda neid 
valvureid narrimas. Mis põhjusel nad sammast valvasid, 
me ei teadnud. Võibolla kardeti rahva rahulolematust. Aga 
mõne aja pärast reaalkooli poiss eemaldati.

Tõnismäe ausambast kuulsin ka koolis käies, et enne olevat 
see hoopis puidust olnud. Räägiti, et mõned alaealised poi-
sikesed ja tüdrukud lasid puust samba õhku. Nad kõik saa-
di kätte ja küllap karistati kõige rängemalt nende vanemaid 
nõukogude võimu vastase tegevuse eest. Uus sammas aga 
ehitati minu mäletamist mööda 1946. aastal. Pärast valvasid 
igavest tuld nõukogude sõjaväelased ja pioneerid.

Nii et Tõnismäel on käinud sambasõda juba selle rajamisest 
saadik. Poleks eales uskunud, et 2007. aasta kevadel puhkeb 
venelaste ja eestlaste vahel justkui uus sõda. Minu meelest oli 
samba teisaldamine õige asi, aga poliitikud oleksid pidanud 
seda tegema natuke viisakamalt. Sinna olid ikkagi maetud 
sõdurid, kelle surnukehad jäid osaliselt Kaarli puiestee laien-
damise ajal tänava alla.“

(Jätkub 6. augustil.)

Ülle Kask

TÄNA MAAILMAS

1877: Inglismaal alustati 
Wimbledoni tenniseturniiriga
Täna 144 aastat tagasi, 9. juulil 1877. 
aastal peeti Wimbledonis esimene võist-
lus tennisemängijatele. Seejärel hakati 
seda korraldama igal aastal ja tänaseks 
on Wimbledoni turniirist saanud üks ihal-
datumaid võistluskohti, kus iga tennisist 
soovib oma oskusi demonstreerida.

Allan Espenberg

Tennise eelkäijaks peetakse Prantsus-
maalt pärit pallimängu jeu de paume. 
Veel oli olemas nn reaaltennis (real ten-
nis), mis sai alguse Inglismaalt. Sellest 
spordialast kirjutas William Shakespeare 
oma ajaloolises teoses „Kuningas Henry 
Viies“ (1599), kus vastavas stseenis saa-
dab prantsuse dofään brittide noorele 
kuningale tünni tennisepalle. 

Tol ajal mängisid tennist peaaegu kõik 
Prantsusmaa kuningad. Mingil ajaetapil 
sai mäng kättesaadavaks ka keskmise 
staatusega inimestele. Esimest korda on 
Inglise spordiajakirjanduses mainitud 
tennisemängu 29. septembril 1793. Juba 
19. sajandi alguses mängitigi tennist Eu-
roopa riikidest kõige usinamalt Inglis-
maal. Selle üheks põhjuseks olid Napo-
leoni algatatud sõjad, mistõttu mõned 
prantslased rändasid naaberriiki, kus 
nad võistlesid kohalike sportlastega. 

Enne „õige“ tennisemängu tulekut 
pärjati tugevamaid mängijaid nii tiitlite 
kui auhindadega. Enamasti selgitati need 
välja mõne harva sõprusmängu käigus, 
milles osalesid peamiselt Prantsusmaa ja 
Suurbritannia esindajad. Näiteks aastatel 
1819–1829 oli meistriks inglane Philip 
Cox. 

Tiitlirohke karjääriga oli ka prantsla-
ne Jacques Edmond Barre, kes võistles 
kuni 60. eluaastani. Ta oli erakordne ja 
huvitav inimene. Kord hoidis Barre ten-
nisematšil nõrga vastase vastu oma õlga-
del kohtunikku ja võitis ikkagi. Barre’i 
annet kõrgelt tunnustades käskis keiser 
Napoleon III kindlustada tennisisti va-
naduspõlve ja anda talle igas kuus 1200 
franki. Pärast keisri kukutamist ja Pariisi 
kommuuni võimuletulekut 1871. aastal 
kaotas Barre kõik oma eelised ning suri 
lõpuks vaesuses.

1873. aastal patenteeris Briti armee 
major Walter Clopton Wingfield ten-

nisemängu, millele ta pani kreekapära-
se nime sphairistikè. Ohvitseri peetakse 
tennise „isaks“, kuna ta koostas näiteks 
mängureeglid ja kirjutas mitu tennise-
raamatut, kuigi tema järgi polnud võist-
lusväljak mitte ristkülikukujuline, vaid 
keskelt kitsenev. Esimesed Wingfieldi 
reeglite järgi võistlused peeti 1874. aas-
ta kevadel, kuhu kutsuti sportlasi osale-
ma Londoni ajalehes ilmunud reklaam-
kuulutuse kaudu.

Finaalmäng kestis 48 minutit
1877. aasta juunis ilmus spordiajakir-
jas The Field kuulutus, milles Inglis-
maa kõiki tennisiste kutsuti osalema 
lahtistel meistrivõistlustel. Mängijatelt 
nõuti kontsadeta kingi, kuid pallid olid 
korraldajate poolt. Samuti lubas ajakiri 
anda võitjale auhinnaks spetsiaalse ka-
rika, mille väärtus oli 25 gini. On mär-
kimisväärne, et väljaande peatoimetaja 
oli John Henry Walsh, kes oli Inglismaa 
kroketiklubi (All England Croquet Club) 
asutaja ja juht. 

Kroketiklubi oli asutatud 1868. aastal 
ja aasta hiljem muretses klubi endale väl-
jaku, rentides Wimbledonis neli aakrit 
maad. Esimene kroketiturniir peeti 
1870. aastal. Mõni aeg hiljem, 1875. aas-
tal kiitsid klubiliikmed heaks Wimb-
ledonis ühe mänguväljaku eraldamise 
populaarsete suvemängude austajatele – 
sulgpallile ja hiljuti leiutatud tennisele. 
1877. aasta aprillis muudeti klubi nimi 
ametlikult Inglismaa kroketi- ja tennise-
klubiks. Sama aasta juunis otsustati esi-
mesed meistrivõistlused tennises korral-
dada kuu aega hiljem. 

Sel ajal olid klubil majanduslikult ras-
ked ajad: tuli maksta kõrget renti ja püsi-
külastajate arv langes. Nii et uue spordi-
ala laiema avalikkuse ette toomine tun-
dus hea võimalusena uut publikut ligi 
meelitada. Lisaks olid võistlejatele ette 
nähtud osavõtumaks ja pealtvaatajad pi-
did lunastama pileti, millega püüti klubi 
majanduslikku olukorda parandada.

9. juulil 1877 algaski esimene Wimb-
ledoni turniir üksikmängus, milleks oli 
end registreerinud 22 sportlast. Halva 
ilma tõttu lükati võistlusi, sealhulgas fi-
naalmängu, mitu korda edasi. Lõpuks 
sai Wimbledoni kõigi aegade esimeseks 

võitjaks 27aastane kohalik poepidaja 
Spencer Gore, kes alistas finaalis oma 
konkurendi William Marshalli eeskätt 
tänu uljale mängule võrgu juures. Gore 
suutis arhitektist vastase paika panna 
kõigest 48 minutiga, võites kõik kolm 
setti. Finaalmatši oli vaatamas ligi 200 
pealtvaatajat, kes kindlustasid oma pileti-
rahaga korraldajatele korraliku kasumi.

Huvitav on see, et turniiri lõpus ütles 
Gore teda intervjueerinud ajakirjanikele, 
et tema arvates on tennis väga keeruline 
mäng ja ta pole kindel, kas see võib tõe-
liselt populaarseks saada. Kuid nagu me 
nüüd teame, osutus Wimbledoni esime-
se tšempioni ettekuulutus vääraks. 

Tennis sõi kroketi välja
Aeg näitas, et kroketiklubi asutaja John 
Walsh tegi täiesti õigesti, andes tenni-
sistidele võimaluse oma keskuses mängi-
da. Juba 1882. aastal kvalifitseeriti klubi 
tegevus ümber uue spordiala esindajate 
vajadustele. Samal ajal otsustati ka kri-
keti- ja kroketimängijaid mitte solvata. 
Esialgu jäeti klubi nimetusest küll viide 
kroketile välja, kuid peatselt pandi taga-
si, kuid tennis jäeti nimetuses esimesele 
kohale. Nii sai 1899. aastal klubi uueks 
nimeks The All England Lawn Tennis 
and Croquet Club.

Ajalukku läks ka teine Wimbledoni 
turniir, kuna 1878. aastal hakkasid võist-
lejad pallima ülalt. Alguses oli võistluse 
põhikarikas rändkarikaks, kuid õnnes-
tumisel kolmel järjestikusel korral oli 
mängijal õigus karikas alatiseks endale 
jätta. Kuid kui 1886. aastaks oli William 
Renshaw võitnud turniiri kuuel aastal 
järjest, siis otsustasid korraldajad sellest 
ideest loobuda ja taastasid rändkarika. 
Kui võitjaks oli inglane, siis sai ta karika 
oma käsutusse ajutiselt. Karika viimine 
välismaale oli keelatud. 

Ka eestlased on Wimbledonis võis-
telnud ja Toomas Leius tuli 1959. aas-
tal koguni Wimbledoni noorteturniiri 
võitjaks. Veel on Wimbledoni turniiril 
osalenud Kaia Kanepi, Anett Kontaveit 
ja Kenneth Raisma.

Wimbledoni turniiri ei toimunud 
maailmasõdade ajal (1915-1918, 1940-
1945), kuid ka mullu jäi turniir pidama-
ta. Seekord koroonapandeemia tõttu.
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Kunda kalmistu surnuaia-
pühal õnnistas EELK pea-
piiskop koos teiste vaimulike-
ga sisse põhjalikult rekonst-
rueeritud tavandimaja. Väga 
kehvas seisus olnud vana 
hoone on tundmatuseni muu-
tunud ja pakub võimalust nii 
ilmalike kui vaimulike talituste 
korraldamiseks.

Katrin Uuspõld

Siseviimistlus on lihtne, la-
kooniline ja hele, suurt akent 
kaunistab klaasikunstnik Riho 
Hüti vitraaž „Elu habras oks“, 
ühes seinas on orelivilesid ku-
jutavad summutusmatid. 

„See on neutraalne paik, mis 
sobib nii vaimulikele kui ilma-
likele ärasaatmistele,“ kom-
menteeris EELK Viru praost 
Tauno Toompuu. „Aken näi-
tab elu haprust ja lootust, et kui 
kedagi ära saadetakse, paistab 
teiselt poolt valgus. Surm ei ole 
lootusetu sündmus.“

Kunstnik Riho Hütt rää-
kis, et kõige keerulisem oli 
leinamajja sümboli leidmi-
ne. „Ma ei tahtnud oma töö-
ga selles ruumis leinajale 
peale tükkida. Tahtsin, et 
töösse jääks kergus ja vää-
rikus. Aknal on taevane osa 
ja elu habras oks, leheke 
kaob puult üles taeva poole,“ 
rääkis Hütt. „Kuna lõuna-
poolsest aknast avaneb ilus 
vaade puudele, valisin läbi-
paistva paksema klaasi, mis 
on sinakat tooni. See murrab 
natuke taevasinist, päikese 
paistes löövad tähekesed sä-
rama. Oks ja lehed sümboli-
seerivad seda viivu, mil oled 
oksa küljes.“

Igal aastaajal on vitraaž eri-
neva varjundiga, justkui uus, 
täheldas kunstnik, kes on ki-
rikutesse ka varem vitraaže 
loonud, kuid elu ja surma si-
dumist tavandimajas ei ole tal 
varem ette tulnud. 

Peapiiskop Urmas Viilma 
sõnum oli, et lähedaste eest 
tuleb hoolitseda kogu elu-
kaare ulatuses. „Peame oluli-
seks seda, et kui inimene siia 
ilma sünnib, tuleks ta tur-

valisse keskkonda, kus teda 
ootavad inimesed, kes teda 
armastama hakkavad, kõik on 
puhas ja korras. Samamoodi 
peaks olema inimese viimane 
elutee, kuni ta maetakse. Ta 
peaks olema saadetud nen-
de inimeste poolt, kes temast 
hoolivad ja armastavad,“ rää-
kis Viilma. Ka see koht, kus 
viimane ärasaatmine toimub, 
peaks Viilma sõnul olema 
ilus, valge ja puhas, nagu 
me eeldame sünnitusmajast. 
„Seepärast on oluline, et sel-
liseid leinamaju taastatakse, 
korrastatakse ja renoveeri-
takse,“ lisas ta. 

Hoone kuulus varem Kun-
da kogudusele, seal elas ku-
nagi kalmistuvaht ning ühes 
ruumis osutati tavandi-
teenust. „Otsustasime selle 
hoone kinkida Viru-Nigu-
la vallale, sest see on kogu-
konna jaoks oluline ning 
omavalitsus lubas selle kor-
da teha,“ märkis praost 

Toompuu.
Viru-Nigula vallavanem 

Einar Vallbaum selgitas, et 
vanal hoonel olid uksed väga 
kitsad, keeruline oli kirstuga 
sisse pääseda, tualett surnu-
aial puudus. „Minu jaoks oli 
prioriteet, et surnuaed saaks 
avaliku tualeti ja tavandi-
hoone saaks korda, nüüd on 
see tehtud,“ ütles Vallbaum.

Leinamaja eest hoolit-

seb kalmistuvaht, matuse-
lisi mahub talitusele kuni 
viiskümmend.

Leinamaja õnnistasid sis-
se EELK peapiiskop Urmas 
Viilma, EELK Viru praost 
Tauno Toompuu, EELK Vi-
ru praostkonna vikaarõpe-
taja Margit Nirgi, MPEOK 
Rakvere ja Kunda kogudus-
te preester isa Aleksandr 
Lebedev.

Kunda sai põhjalikult uuendatud tavandimaja

Kunda tavandimaja on saanud tondilos-
sist väärikaks hooneks. Foto: Liis Krigul

EELK peapiiskop Urmas Viilma (vasakul) oli tulnud koos Viru praosti Tauno Toompuuga 
(paremal) Kunda leinamaja sisse õnnistama. Tagaplaanil MPEOK Rakvere ja Kunda kogu-
duse preester isa Aleksandr Lebedev ja kunstnik Riho Hütt. Foto: Liis Krigul
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Peapiiskop ja ettevõtja 
arutlesid matmiskommete üle

K unda tavandimaja sisseõnnistamise päeval arutle-
sid ettevõtja Oleg Gross ja EELK peapiiskop Ur-
mas Viilma Kundas mitme teema üle. „Ma ei ole 

usklik, aga usun, et kõrgemad jõud on olemas. Minule oli 
peapiiskopiga kohtumine väga arendav, nägin, et kirik ei 
ole konservatiivne ja suletud,“ märkis Oleg Gross.

Peapiiskop tõi välja, et kui praegu rajatakse põllupeal-
seid arendusi või laiendatakse linnu, siis tuleks mõelda sel-
lele, kuhu sealsed elanikud hiljem maetud saavad. „Urni-
matuste temaatika on siin kindlasti tulevik. Tuleks luua 
urnimatuste paiku ehk kolumbaariumeid, et inimeste 
juured jääksid paika. Kui inimesed maetakse võõrastele 
kalmistutele, paika, millega neil ei ole seost, sest kodu-
kohas matmiskoht puudub, siis me lõikame läbi oma juu-
red. Uute rahupaikade rajamine on väga oluline,“ rääkis 
peapiiskop.

Viilma tõi näite dokumentaalfilmist, mis näitas, kui-
das suures Jaapani kaubanduskeskuses oli eraldi piirkond 
kolumbaariumile ning linnakeskkonnas elavad inimesed 
said neid rentida kohta urnile. „Jaapani religioonis on us-
kumus, et 30 aastat tuleb palvetada inimese hinge pärast, 
et ta vabaneks ja kui ei ole lähedasi, kes seda teevad, on 
võimalik preestrilt tellida,“ selgitas Viilma. 

Ta leidis, et oleme kinni jäänud traditsioonidesse, 
mis on küll väärtuslikud, kuid olukorrad nõuavad va-
hel teistsuguseid lahendusi. Viilma tõi näiteks Toron-
tosse ehitatud Eesti kiriku, mille ümber on pooleteist-
meetrine müür – väljastpoolt telliskivimüür, seestpoolt 
aga urnimüür. „See on eestlaste kalmistu keset linna. Sel-
lised lähenemised on meile võõrad, aga need on jõukoha-
sed neile omavalitsustele, kus ei ole võimalik luua tradit-
sioonilist kalmistut,“ leidis Viilma.

Mõte, et Eesti kaubanduskeskuses võiks olla rahupaik, 
ei ole Viilma hinnangul sugugi välistatud. „Siin ei ole 
muid piiranguid kui kultuurilised hoiakud. Teatud asja-
dega on raske harjuda. Kui mõni ettevõtja võtaks riski ja 
sellise asja rajaks, siis seadusega ei ole see piiratud, sest 
inimene võib ka kodus kapis hoida lahkunu tuhka. Miks 
ei või see kapp olla suurem ja kohas, kus on rohkem urne 
kapis ja nende eest on hoolitsetud? Aga kultuuriliselt va-
jab see harjumist,“ rääkis peapiiskop. 

Mõte tundus arutlemist väärt ka ettevõtja Oleg Grossi-
le. „Ootaks selle kohta väga inimeste arvamusi ja tagasi-
sidet. Sest urni võid võtta ja viia teise kohta, kuni selleni, 
et puistad tuha laiali. See teema vajab laiemat arutelu ja 
reguleerimist. Miks mitte ei võiks urnide jaoks olla vää-
rikas koht ka kaubanduskeskuses. See saab olla ka digi-
taalne, lähed oma lähedase leheküljele, kus on su lähedase 
urn. Ja kui seda teeb pika ajaloo ja kultuuriga rahvas nagu 
jaapanlased, siis tasub seda kaaluda,“ arutles Gross. „Igal 
juhul tõstatub tulevikus urnimatuste teema üha rohkem, 
sest kalmistud saavad täis.“

Peapiiskop ja ettevõtja rääkisid ka kiriku ajaloolistest 
hoonetest. „Ühegi kiriku põhitegevuseks ei ole restau-
reerida ajaloolisi hooneid, eriti kui tegemist on riigi kait-
se all olevate hoonetega. Oleks loomulik, et riigi panus 
oleks nende restaureerimisel suurem. Praegu on suur osa 
kogudusi aga sundolukorras ja peavad sellega tegelema,“ 
märkis Viilma.

Eesti ettevõtjaid ühendab EELK Toetusfond ehk Ki-
rikufond, kuhu ettevõtjad on panustanud meie ajaloo ja 
kultuuripärandisse kuuluvate kirikute heaks. „Nii nagu 
omavalitsused hoolitsevad spordiobjektide ja raamatu-
kogude eest, kuigi kõik inimesed neid külasta, samuti 
võiks tähelepanu all olla ajaloolised kirikuhooned, mis 
ajaloo ja kultuuri juurde kuuluvad,“ leidis Viilma. 

„Ma ei olnud varem nii mõelnud, et hoonete säilitami-
ne on kogu meie rahva ülesanne, aga nii see on. Peame 
ühiskonnana laiemalt teadvustama seda, et kirikud on 
muinsuskaitsealused ja kultuurilised objektid, nende säi-
litamine ja renoveerimine ei pea olema ainult kiriku üles-
anne,“ leidis Oleg Gross. 

Spontaanselt pakkus Gross peapiiskopile ja teistele vai-
mulikele võimaluse väikeseks kopterilennuks, et näha 
ülaltvaates siinseid pühakodasid: Kunda ja Viru-Nigula 
kirikut, Vainupea kabelit, aga ka Toolse linnust, Lahe-
maad, Lammasmäed.
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väljaõpe kohapeal

Kontakt: haljala@sammigrill.ee

TÄISKOHAGA KOKALE

pakub tööd
Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle oskustega

EHITUSTÖÖLISI

Helistada 5091 299, 5788 0780
või tulla Rakvere, Narva tn 42

Konkurentsivõimeline palk!

www.reinpaul.ee

otsib Väike-Maarja hooldusbaasi

TÖÖKOJA JUHATAJAT
Lisaks tehnika tundmisele on vajalik arvuti kasutamise

oskus ja B- kategooria juhilubade olemasolu.

Pakume kaasaegset töökeskkonda ja sõbralikku

kollektiivi, stabiilset ja kindlat töökohta.

Esmase vestluse kokku leppimiseks palume saata

sooviavalduse ja CV e-postile: paul@reinpaul.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

• PAKKIJA • PAGARI
• KONDIITRI

• TRANSPORTTÖÖLISE-
KOMPLEKTEERIJA

Pakume Sulle:
tööalast väljaõpet, kindlat töötasu, tasuta transporti
Rakvere-Tobia-Rakvere

Oled sobiv meeskonnaliige kui: Sa oled füüsiliselt
vastupidav ja hea pingetaluvusega

Tööle asumine: esimesel võimalusel

Töökoht asub: Tobia küla, Rakvere vald,
Lääne-Virumaa

Töö on vahetustega graafiku alusel

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent.personal@ogelektra.ee või kandideeri
CV keskuse kaudu: www.cvkeskus.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame kulinaariatsehhi tööle:

GRILLTOODETE VALMISTAJAID
Sinu põhilised tööülesanded on:
• grilltoodete valmistamine, maitseainete kaalumine,

marinaadi valmistamine ja grilltoode komplekteerimine

Sobilikult kandidaadilt eeldame:
• head füüsilist tervist ja vastupidavust
• soovi valmistada kvaliteetseid grilltooteid
• kiirust, täpsust ja kohusetunnet
• Eesti keele oskust

Sind ootab:
• tööalane väljaõpe
• kaasaegsed töötingimused
• huvitav töö pidavalt arenevas ettevõttes
• kindel töötasu
• tasuta transport Rakvere-Tobia-Rakvere

Tööaeg: 08:00 - 20:00 graafiku alusel

Töökoht asub: Tobia küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa

Võtame ühendust vaid väljavalitud kandidaatidega!

KAS TÖÖPAKKUMINE KÕNETAS? (Oma cv saada
assistent2.personal@ogelektra.ee või kandideeri www.cvkeskus.ee kaudu)

OG Elektra AS
Tobia küla, Rakvere vald
info@ogelektra.ee
www.grossitoidukaubad.ee

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

KASTIPESIJAID
kelle põhilisteks tööülesanneteks on transporttaara
pesemine ja komplekteerimine
Sinu eeliseks on:
• füüsilise tööga toimetulek
• korrektsus ja kohusetundlikkus
• töötahe
• valmisolek töötamiseks graafiku alusel
Pakume Sulle:
• väljaõpet
• stabiilset tööd (täistööaeg, tähtajatu tööleping)

ja kindlat töötasu
• sõbralikku ja toetavat meeskonda
• tasuta transporti Rakverest tööle ja tagasi

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV
e-posti aadressile assistent2.personal@ogelektra.ee või
kandideeri CV keskuse www.cvkeskus.ee kaudu.

EGESTEN OÜ

otsib oma meeskonda

Tööülesanded:

- autojuhtide töö korraldamine

- tellitud vedude teostamise tagamine

- autojuhtide ja klientidega suhtlemine

Ootused kandidaadile:

- eesti keele oskus kõnes ja kirjas

- vene keele oskus suhtlustasandil

- analüüsivõime, kohusetundlikkus, pingetaluvus

- hea suhtlemisoskus

- arvutikasutusoskus

- kasuks tuleb eelnev töökogemus logistika valdkonnas

Pakume:

- tulemusliku töö eest väärilist tasu

- kaasaegseid töötingimusi

- huvitavat ja vastutusrikast tööd

Küsimuste korral 502 7811

TRANSPORDIKORRALDAJAT

Tule ja realiseeri ennast transpordivaldkonnas!

kuulutab välja konkursi Tudu kooli

DIREKTORI

Nõudmised kandidaadile:

Magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon ning

juhtimiskompetentsid

Kandidaadil esitada komisjonile järgmised dokumendid:

• Motiveeritud avaldus,
• elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik,
• ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide

koopiad,
• konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Tööle asumise aeg: 23. augustil 2021

Dokumendid palume esitada Vinni Vallavalitsusele1. augustiks 2021

aadressil, Pajusti, Tartu mnt 2, 46603 või elektrooniliselt e-posti

aadressile vallavalitsus@vinnivald.ee

Lisainfo 325 8655, haridusnõunik Margit Diits

vaba ametikoha täitmiseks

Tudu Kool tegutseb Tudu alevikus, Rakvere mnt 13.
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www.kuulutaja.ee
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PAKUN TÖÖD

• Katela saekaater otsib: tõstukijuhti 
(platsi peal materjali ladustamine, 
tõstmine ja komplekteerimine), FH 16 
metsa-auto juhti (palgivedu, platsi 
peal estakaadide täitmine, saepuru 
laadimine). Tööaeg E-R 8.00-16.30. 
Lisainfo: Toomas Hiielaid, tel 504 8960. 
CV palume saata aadressile katelapuit@
gmail.com

Mevot Invest OÜ võtab tööle

Põhitöö: 
Komatsu 3D-masinaga (23 t) teede ja 
platside ehitus.
Nõuded:
•  Vähemalt kaheaastane töökogemus  
 samas valdkonnas
•  Oskus töötada iseseisvalt 
•  3D-automaatika tundmine 
•  Hea pingetaluvus, täpsus ja   
 korrektsus 
•  Valmisolek komandeeringuteks üle   
 Eesti ja hooajal ka pikemateks   
 tööpäevadeks
Tööauto ettevõtte poolt.

Kontakt: tel 5347 7840,
mevotinvest@gmail.com

Mevot Invest OÜ 
võtab tööle 

BULDOOSERIJUHI

Töö kirjeldus
• Teede-, tänavate- ja 

platside ehitus ning pin-
naste teisaldamine 
ja planeerimine 
3D-buldooseeriga;

• Seadme tehnilise 
seisukorra jälgimine ja 
lihtsamate hooldetööde 
teostamine.

Vajalik 
• Varasem töökogemus 

samas valdkonnas 
(vähemalt 2a);

• Oskus töötada 
iseseisvalt;

• Eelnev kokkupuude 
3D-automaatikaga;

• Hea pingetaluvus, täpne 
ja korrektne.

Tel: +372 5347 7840
mevotinvest@gmail.com

E  evõte otsib 
oma meeskonda 

kogemuste ja oskustega 
TÄNAVAKIVIDE 
PAIGALDAJAID. 

Tööde teostamise piirkond 
on üle Ees  . 

Tel: +372 5347 7840

• Pakkuda tööd kojamehele. Tel  5827 1622 

• Veteran tule aita rohu niitmisel ja ehitada 
keldrit. Tel 5689 3372

• Pakun aiarohijale mõned päevad 
nädalas tööd. Kiire! Tel 554 6490

• Vajatakse abilist talusse, Levala küla Rak-
vere vald. Lisainfo tel 505 1079

• Otsin Tapale rõõmsameelset lille-
müüjat, kes tunneb ametit ja oskaks ka 
midagi teha. Tel 5333 0773

• Eakate kodu Villa Alfred Kundas võtab 
tööle hooldustöötaja. Lisainfo telefonil 
5343 4528

• Veisefarm Pajustis võtab tööle lüpsja ja 
karjaku. Töö vahetustega. Tel 552 6723

OTSIN TÖÖD

• Naispensionär otsib ajutiselt suvetööd: 
koristamine, vanurite hooldamine. Tel 
5808 5260 
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Psühholoog ja koolitaja Heivi 
Mäekivi annab nõu, kuidas 
tööaasta jooksul kogunenud 
pinged maha laadida, mida 
saame oma heaolutunde suu-
rendamiseks ise teha ja üht-
lasi juhib ta ka vanemate tä-
helepanu sellele, kuidas aida-
ta oma lastel suvel puhata. 

Katrin Uuspõld

Kuidas puhata nii, et end 
ka tõepoolest välja puh-
kaks ja tööle naastes oleks 
akud laetud?

See protsess algab juba 
enne puhkusele jäämist. Olu-
line on teadlikkus: kui enne 
puhkust on tunne, et kõik on 
üle pea, siis tuleb puhkusele 
jäädes olla kohe hästi aktiiv-
ne, sest on oht vajuda diivani-
nurka või teleka ette. Kui 
tuleme hästi suure pinge alt, 
siis on raske end ümber lü-
litada ja paljud ei leiagi selli-
ses seisus enda jaoks mingit 
tegevust. 

Vähesed inimesed suuda-
vad kolme päeva diivanil ko-
nutamist nautida ja seejärel 
aktiivselt puhkama hakata, 
enamusel võib see protsess 
jätkuda. Seepärast on vaja 
teha endale teadlikult plaan 
puhkusepäevadeks.

Muidugi, puhkuse ajal 
peab olema ka planeeri-
matuid päevi, kus saab 
lebotada, aga need päe-
vad võiksid jääda pigem 
puhkuse keskpaika. 

Üks nüanss veel: kui me ole-
me puhkuse ajal elamuste 
mõttes väga hästi puhanud, 

kuid und ei ole täis maga-
nud, siis tööle naastes väsi-
me kiiresti. Seepärast tuleks 
teadlikult jälgida ka oma 
uneaegu. Enne töölemine-
kut tuleks kindlasti unerütm 
paika saada. Samuti kipub 
puhkuse viimastel päevadel 
pähe mõte, et „appi, puhkus 
on kohe läbi, pean tööle mi-
nema!“. See mõte tekib ka 
siis, kui on imetore kollektiiv 
ja armastatud töö. See mõte 
tuleks peatada ja sellele mit-
te keskenduda! Just seepärast 
oleks hea kohe puhkuse algu-
ses ka viimane puhkuse nä-
dal enda jaoks toredate tege-
vustega ära planeerida. Sama 
trikk, mis puhkuse algusega: 
ma tean, mida homme teen.

Mida saame enda heaks 
teha?

Enamus asju, mis tekitavad 
heaolu, on meie enda sees. 
Kui meil on aga toss väljas, 
siis need ei toimi. Küll saa-
me appi võtta heaolutunnet 
suurendavad välised vahen-
deid. Neid on vähe, aga kõige 
universaalsem on sotsiaalsed 
kontaktid. Uuringud näita-
vad, et sõltumata sellest, kas 
inimene on introvert või 
ekstravert, heaolu suureneb, 
kui suhtleme teiste inimes-
tega. Sõbrasuhted annavad 
seda veelgi rohkem. Kui me 
suudame hoida oma sotsiaal-
seid suhteid, on heaolutunne 
suurem kui diivaninurgas 
konutades. 

Teiseks aitavad aktiivne 
liikumine ja piisav uni. Küm-
me tuhat sammu päevas on 
mõnes mõttes laest võetud 
number, aga kui jälgida, et 

üleüldine liikumine oleks vä-
hemalt kümme tuhat sammu 
päevas, millest minimaalselt 
20 minutit oleks kiire kõnd 
või jooks, ning seda igapäe-
vaselt järgida, siis enesetunne 
paraneb. 

Kaks välist faktorit, mis 
heaolutunnet toodavad, on 
veel, aga need ei ole kõigile 
kättesaadavad: nimelt paari-
suhte kvaliteet ja seksi sage-
dus. Need, kes paarina koos 
puhkavad, võiks teadlikult 
sellele mõelda. 

Kuidas need kolm kuni 
viis välist faktorit meie 
organismis toimivad?

Meie kehas tekivad ained, 
mis panevad meid end pa-
remini tundma. Sotsiaalsed 
kontaktid, piisav uni, aktiiv-
ne liikumine, seksi sagedus 
ja lähisuhtekvaliteet val-
landavad meie organismis 
oksüdotsiini ja meie heaolu-
tunne suureneb. 

Kui inimene tunneb end 
üksi ja ei ole see tüüp, kes 
loob suhteid, siis soovitan 
lihtsalt minna kontserti-
dele. Muusika loob samuti 
heaolutunnet. 

Oluline on mitte mõelda 
rahale, vaid võimaldada 
endale just meelepärane 
kontserdielamus. 

Me tunneme end hästi, kui 
meie organismis on piisavalt 
oksüdotsiini (seda annab sot-
siaalne suhtlus ja lähedus nii 
inimeste kui lemmiklooma-
dega. Samamoodi suurendab 
oksüdotsiini väikeste lastega 
tegelemine, nii et kui keegi 

palub sugulaste lapsi hoida, 
siis tasub seda teha!), seroto-
niini (tekib näiteks looduses 
liikudes), endorfiini (tekib 
treenides) ja dopamiini. 

Füüsilise liikumise käigus 
muutub enesetunne pare-
maks, kui aga liidame liiku-
mise treeninguga, suureneb 
organismis lisaks serotoniini-
le ka endorfiini hulk. 

Dopamiin aitab meil tunda 
motiveerituna. Kui dopamii-
nitase on madal, on meil kee-
ruline end liikuma saada, aga 
tuleb lihtsalt sundida. Kui me 
algatame ja lõpetame tege-
vusi, siis eraldub dopamiini. 
Alusta tillukesest asjast, näi-
teks korista oma sahtlid ära. 
Kui see valmis, on dopamii-
niga paremini. 

Endorfiine saab lihtsalt ka 
külma dušši all ja „planku“ 
(harjutus, mis haarab selja-, 
kõhu- ja käelihased – toim.) 
tehes. Väga hea tervisega täis-
kasvanud võivad hakata au-
gusti lõpus käima igapäeva-
selt välitingimustes vees, kui 
võimalik siis iga päev ja ke-
vadeni välja. See toimib väga 
hästi! Mehhanism on selli-
ne: keha saab šoki, kehal on 
külm, verre paisatakse kor-
tisooli (stressihormoon „põ-
gene ja võitle!“) ja endorfiine, 
mis on valuvaigistid. Kui me 
kastame end iga päev külma 
vette, siis iga korraga jääb 
kortisooli hulk vähemaks – 
keha harjub stressiga toi-
me tulema. Ja kui keha tuleb 
stressiga toime, siis tuleb aju 
päriselus oleva stressiga sa-
muti toime.

Kaheksandal päeval on kor-
tisooli tase külmast veest väl-

Psühholoog ja koolitaja Heivi Mäekivi ütleb, et kaks nädalat puhkust on miinimumaeg, kus end välja puhata. See on tõhusam, kui asuda kohe aktiivselt puhkama, sõites näiteks reisile. 
Foto: Erakogu

ja tulles väiksem kui esimesel 
päeval ja ka väiksem kui sa-
mal päeval vette minnes. Lõ-
puks kortisooli organismi ei 
paisata, küll aga endorfiine ja 
see kandub üle igapäevaellu, 
stressisituatsioonidesse.

Spordiga on samamoodi: 
enne treeningut on meil tea-
tud kortisoolitase, treening 
tõstab seda, pärast treenin-
gut langeb see madalamale 
kui oli enne treeningut. Kui 
me regulaarselt treenime, 
siis kortisoolitase treeningu 
ajal ei tõuse, aga pärast tree-
ningut on see madalam kui 
enne. See on reaktsioon, mis 
on kehas. Ja kui tuleb ülemus, 
kel on paha tuju, siis jään ra-
hulikuks, vaatamata sellele, et 
olukord tekitab minus stres-
si. Külm vesi ja treening on 
meie stressile reageerimise 
süsteemi treeninud.

„Planguga“ on samuti – see 
on kehale nii raske! Aga kui 
hoiad minut aega „planku“ ja 
langed põrandale, on see nii 
elus tunne!

Koroonaaeg lõi meie argi-
päevade töö ja puhkuse aja 
väga sassi, kuidas mõjutab 
see nüüd, kui on võimalus 
võtta pikem suvepuhkus?

Inimesed jagunevad koroo-
na-aja tõttu kolmeks: ühed, 
kes on justkui kogu aeg puha-
nud, sest said kodukontorist 
asjad mugavalt aetud, teised, 
kes on suure pinge all tööta-
nud, sest töö iseloomu tõttu 
oli see kodukontoris väga 
keeruline ja kolmandad, kelle 
jaoks on kõik sama.

Need, kes kodukontori 
ajal tegid tööd ja nokitse-
sid omi asju, võivad tunda 
end puhanuna, aga see 
tunne on petlik. 

Kui võetakse puhkust välja 
vaid kaks nädalat, siis seda on 
vähe. Kaks nädalat on mii-
nimum ja toimib vaid siis, 
kui tõesti sõitagi kohe ära ja 
puhata aktiivselt kohe algu-
sest peale vähemalt kolm neli 
päeva.

See, kui hästi me puhka-
me, sõltub sellest, kui vähe 
me lükkame puhkamist eda-
si. Kui olla puhkuse alguses 
passiivne, siis võib juhtuda, 
et ei saada tööasjadest lahti. 
Minul oli aastaid selline takti-
ka, et puhkuse esimesed kolm 
päeva lugesin raamatuid. Kui 
ma terve aasta loen erialast 
kirjandust, siis need kolm 
päeva lugesin hommikust 
õhtuni neid raamatuid, mille 
lugemist olin edasi lükanud 
ja mis mulle väga huvi pakku-
sid. Kolmanda päeva lõpuks 
tundsin end täiesti väljapuha-
nuna – see läheb juba aktiiv-
se puhkuse alla, kuigi istud ja 
loed. Lugemine viib mõtted 
tööst eemale ja aitab välja 
lülitada. 

Soovitan võimaldada en-
dale puhkuse ajal midagi 
toredat. Koroona suletud 
tingimustes eriti midagi ei 
toimunud, aga nüüd, suvel, 
on rohkelt võimalusi, mida 

kasutades tekib tunne, et ma 
päriselt elan. 

Tooksin eraldi välja ka need, 
kes on värskelt kaitsnud oma 
magistri- või doktoritöö – 
seda ei ole võimalik teha ilma 
väga hea ajakasutuseta. Pika 
perioodi jooksul pühenda-
takse iga vaba hetk töö kir-
jutamisele. Kui töö lõpuks 
kaitstud saab, siis on väga ras-
ke puhata – inimene on hästi 
efektiivne, planeerides oma 
aega tihedalt edasi. Kuid si-
semisest pingest on raske va-
baneda vabane. Efektiivne on 
äge olla, aga inimene ei suuda 
seda lõputult – ta vajab puh-
kust ja pinge maha laadimist. 
Suvi on antud puhkamiseks, 
esmane eesmärk võiks olla 
pingest vabanemine. 

Kuidas ekraanid ja puh-
kus kokku kõlavad?

Sõltub, mida seal teha. Mi-
nul näiteks ei ole sotsiaal-
meedias midagi teha, kui ma 
sinna satun, siis ma tean, et 
see on maha visatud aeg – 
olen sinna millegipärast kin-
ni jäänud. Aga kui ma olen 
töö pärast midagi edasi lüka-
nud, millesse tahan süveneda 
ja puhkuse ajal seda teen, on 
see aktsepteeritav. Aga kui 
ekraan on ajaviiteks, siis on 
sellest ajast kahju. Ja kas me 
vabandame end ekraani taga 
istumise põhjusega välja või 
see on päriselt. 

28 päeva puhkust, mis ena-
miku inimeste jaoks on mak-
simumpuhkus, on ikkagi lü-
hike aeg. Ja sellest võiks võtta 
maksimumi.

Mis nõu annate algklassi-
laste vanematele oma laste 
puhkuse korraldamiseks?

Parim puhkus selles eas las-
tele on olla koos teiste oma-
vanuste lastega ja mängida. 
Meie ühiskond on iga aasta-
kümnega aina individualist-
likumaks muutunud, laste-
vaheline hajutatus on suur. 
Kui vähegi võimalik, kor-
raldage, et laps läheb kellegi 
juurde mängima või tuleb 
keegi tema juurde, et laps 
ei oleks oma nutiseadmes ja 
üksinda. Eriti hea kui lapsed 
mängiksid õues. 

Selles eas lapse heaolu sõl-
tub suhete kvaliteedist ja 
kontaktide arvust. Ka laste 
puhul tekib heaolutunnet 
tekitav oksüdotsiin suhe-
te kaudu. Nädalavahetusel 
ja õhtuti pärast tööd tuleks 
vanematel olla lastega koos, 
mitte nii, et ülekoormatud 
vanem lükkab lapse kõr-
vale. Algklassiealise lapse 
jaoks on parim ajaveetmise 
viis koos oma vanemaga – 
mida rohkem nendega koos 
olla, seda enam ennetame pu-
berteedieas tekkida võivaid 
emotsionaalseid probleeme. 
Lapsed võivad kõigega leppi-
da: et meil ei ole nende jaoks 
aega, et nad on ainult eakaas-
lastega või on üksinda. 

Aga puberteediiga on lak-
muspaber, mis näitab, mi-
da oleme tegemata jätnud. 
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Viru Folk tuleb tänavu ida-slaavi-hõnguline
A ugustikuu teisel nädalavahe-

tusel ootab põhjamaise muu-
sika koguperefestival Viru 

Folk taas muusikanautlejaid Käs-
mu rannakülas. Seekord on kesk-
mes ida-slaavi rahvad oma muusi-
ka, filmikunsti, köögi ja muudegi 
nüanssidega.

Kui mõned aastad tagasi – Viru 
Folk tuleb juba neljateistkümnendat 
korda – küsiti Käsmu inimestelt mil-
list rahvast ja maad soovitakse festi-
validel luubi alla võtta, siis üsna üle-
kaalukalt kosteti Vene poolt. „Kuna 
ainult Venemaaga ei tahtnud piirdu-
da, otsustasime teha slaavi aasta. Aga 
kuna slaavi mõiste on väga lai, siis 
taandasin selle ida-slaavi peale, sest 
festival on nii väike, et me ei suudaks 
igast slaavi riigist isegi ühte bän-
di võtta, seepärast tuli kitsendada,“ 
rääkis festivali peakorraldaja Peep 
Veedla. 

Ühtlasi tõdes ta, et ajastus ida-
slaavile on praegu ääretult halb – ko-
roona tõttu. „Venemaalt ei saa keegi 
esinema tulla,“ nentis ta ja lisas, et 
küll on juba järgmiseks folgiks kau-
bad koos sealse folkansambliga Otava 

Yo ja folkrokkbändiga Dobra Notch.
Välisesinejatest on tänavu tule-

mas aga Ukrainast kaks bändi – Kyiv 
Ethno Trio ja Go_A – ning vene 
muusikat harrastav Soome bänd 
Shaika Balalaika.

„Lisaks kohalikud tugevad slaav-
laste bändid Peipsi äärest, Tallinnast, 
Narvast ja mujalt Eestist, sest meil on 
siin tugev slaavi kogukond. Sellised 
nimed nagu Aleksandr Ivaškevitš ja 
AveNue kuuluvad kindlasti siinse 
slaavi kogukonna absuluutsesse tip-
pu,“ lisas Veedla. 

Kui eelmise aasta Viru Folgile pani 
oma kontserdiga punkti Alexander 
Rybak, siis publiku seas oli rohkelt ka 
slaavi noori. „Nii et paljudele kohali-
kele slaavlastele on tee Viru Folgile 
tuttav,“ arvas Peep Veedla.

Staažikamatest Viru Folgil esine-
nutest on tänavu tulemas taas Svjata 
Vatra, aga ka Jää-äär ja Puuluup. Oma 
20. juubelikontserdi annavad Tuu-
lelõõtsutajad koos paljude külalis-
esinejatega – Juss Haasma, Reigo Ah-
ven, Maarja Soomre. Kohal on Uu-
rikad, Lõõtsavägilased, Moonaküla 
Muusikakiirabi ja paljud teised.

Muusikagurmaanide jaoks ilm-
selt üks põnevamaid kontserte saab 
Veedla hinnangul olema Kyiv Ethno 
Triolt, ta ise ootab ka Go_A üles-
astumist. „Eurovisioonil oli nende 
lugu üks minu lemmikutest. Olen 
kuulnud, et paljude jaoks on olnud 
positiivne šokk uudis nende folgile 
tulekust,“ rääkis Veedla.

Kuna tegemist on kogupere-
festivaliga, siis on oma programm 
ka lastele. Polina Tšerkassova ja Pi-
ret Päär, kes on põhiprogrammis, 
teevad lastele jutuvestjatena oma 
programmi, samuti etendub Vene 
Nukuteatri „Lumehelbeke“. 
Koos Sankt-Peterburi muu-
sikaõpetaja Jegor Sömki-
niga õpivad lapsed vene 
rahvalaule.

Huvilistele kõne-
leb Aleksei Turovs-
ki loomadest slaavi 
mütoloogias ning 
Peep Veedla paja-
tab slaavi riikide 
s ü m b o l l i n d u d e s t . 
Veedlal ilmus märt-
sis, kus raamatupoed 

olid koroona tõttu suletud, raa-
mat „Rahvuslinnud ja sümbol-
linnud Euroopas ja kaugemal“ – 
Viru Folgil seda ka esitletakse. 

Koroonapassi ei ole vaja kontser-
ditele tulles esitada ja masstestimist 
ei ole, küll on vabatahtlik testimis-
võimalus kohapeal. „Kohustuslik 
testimine on vajalik, kui inimesi on 

korraga üle viie tuhande, aga 
meile nii palju ei tule,“ selgi-

tas Veedla. 

Katrin Uuspõld

Kui laps ei saa hakkama oma 
emotsioonidega, on tal väga 
keeruline puberteet.

Mida teismelistele ja noor-
tele koolivaheajal soovita-
da ja mille eest hoiatada?

Koolilastel oli väga pikk 
distantsõppeperiood, mil-
le jooksul paljud sotsiaalsed 
suhted langesid ära ning pal-
jud ei oska nüüd vaba ajaga 
midagi peale hakata. Aga kui 
sotsiaalsed suhted on ära va-
junud, on raske puhata.

Introvertsemad ja äreva-
mad noored, kes näost-näkku 
ei taha suhelda, teevad seda 
netis. Nad suhtlevad inimes-
tega, keda nad ei tunne ja 
kellega päriselt kokku ei saa. 
Sealt võib tulla väga palju 
haiget-saamisi. 

Hea oleks päriselus kontak-
te luua. Ka noorte jaoks on 
olulised sotsiaalsed kontaktid, 
liikumine ja piisav uni. Su-
vel võib noor magada kasvõi 
poole päevani. Aktiivne liiku-
mine tuleb igal juhul lülitada 
ellu, muidu ei tule suvest mi-
dagi välja. 

Distantsõppe ajal lõin noor-
tele, kes end halvasti tundsid, 
grupi, kus eesmärk oli vähe-
malt pool tundi päevas lii-
kuda ja siis oma liikumisest 
pilt postitada. Kõik toetasid 
kõiki väga. Meeleolu läks pa-
remaks, neil tekkis omavahel 
suhtlus, kuuluvustunne. 

Soovitan liituda mõne selli-
se grupiga, näiteks „Jooks on 
lahe“ on üks selliseid gruppe, 
mis Facebookis tehtud.

Ühesõnaga: tuleb saada 
suhtlema, liikuma ja nutitele-
fonist välja. Kui lapsevanem 
näeb, et nende laps on kus-
kil „kinni“, siis võib suunata 
näiteks mõnda laagrisse. Või 
kutsuda teismeline endaga 
mõnel õhtul autoga sõitma ja 
fotosid tegema – teismelist on 
väga keeruline saada rääkima, 
kuid selles situatsioonis võib 
ta end avada ja täiskasvanuna 
saame aimu, mis talle muret 
teeb. 

Kui pere tahab koos puha-
ta, aga eelarve on napp?

Meil on alati valik: kas 
keskenduda sellele, mida 
saab või sellele, mida ei saa. 
Seni, kuni fookus on sellel, 
mida ei saa, ei teki ajus ruu-
mi mõelda olemasolevatele 
võimalustele. 

Kui meil on rajad teatud 
mõtlemises sees, siis uusi 
ideid tekib vähe. 

Soovitan perel teha ajurün-
naku. Näiteks: on kaks va-
nemat ja kaks last ja nelja 
peale on kasutada sada eurot 
ja kaks vaba päeva. Iga pere 
liige pakub välja kõikvõima-
likke mõtteid, mis pähe tule-
vad, keegi midagi selles faasis 
maha ei tee, vaid pannakse 
kirja. Siis teha väike paus ja 
pakutakse veel ideid. Alles 
siis vaadatakse paberile saa-
nud ideed üle ja analüüsitak-
se. Nii tekivad kõige paremad 
lahendused.

Go_A kontsert on täna-
vusel Viru Folgil ehk 

üks oodatumaid. 
Foto: Anastasiia 

Mantach
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Hobiaednik võiks suvel läbi 
astuda Tallinna Botaanika-
aiast. Eriti veel siis, kui plaa-
nis koduaia kiviktaimla uuen-
damine või soov aeda mõni 
uus ja huvitav puu istutada. 
Botaanikaaia teadus- ja aren-
dusosakonna metoodik Ur-
mas Laansoo soovitab rohe-
näppudel aeda istutada näi-
teks võlupuu ning rohkem 
kasvatada magnooliaid ja 
pereõunapuid.

Kaire Kenk

Botaanikaaias on käimas suu-
red ehitustööd. Hiljuti avati 
uuendatud palmimaja. Samu-
ti saab värske ilme botaanika-
aia mägiaed. „Varem nime-
tasime seda alpinaariumiks, 
nüüd mägiaiaks,“ tähendas 
Laansoo. Esimesed vahe-
merelised taimed on seal juba 
mulda pandud.

Mägiaed näeb ka poolenis-
ti täis istutatuna pilkupüüdev 
välja. Amfiteatri-kujuline, 
keskel sügav paisutatud tiik. 
Taimi uudistama pääseb ka 
ratastooliga, saab pinkidel 
istuda ja kasvõi piknikku pi-
dada. Rohenäpp näeb oma 
silmaga, milliseid taimi sobib 
istutada päikese kätte, milli-
seid varjulisemasse aianurka.

Mägiaia ühed suurimad 
juunikuised pilgupüüdjad on 
jumalatelilled (Dodecatheon), 
alpikanni sugulased. Kodu-
aias on jumalatelill pikaealine 
ja vähenõudlik taim, eelistab 
päiksepaistelist ja savika mul-
laga kasvukohta. Jumalatelille 
paljundatakse seemnetega või 
puhmiku jagamise teel keva-
del või augustis.

Kivirike arvukad liigid ja 
sordid on Urmas Laansoo sõ-
nul ihaldatuimad kiviktaimla 
taimed. Juba ainuüksi kiviri-
kest võib kujundada muljet-
avaldava kiviktaimla. Kivi-
rikud (Saxifraga) moodusta-
vad sageli igihaljaid pehmeid 
sammalt meenutavaid pad-
jandeid. Nad on asendamatud 
ka klibuse mullaga peenardes. 

Õitsemise ajal on kivirikud 
üleni kaetud õitega. Nende 
paljundamine on lihtne – 
peale õitsemist kaevatakse 
taim mullast välja, jagatakse 
väiksemateks osadeks ja is-
tutatakse uuele kohale. Peale 
istutamist on alati hea taime 
kasta, et tekiks juurte ja mulla 
vahel tihe kontakt.

Tihedaid kauneid halle, 
hõbedasi või rohelisi „siili-
padjandeid“ moodustavaid 
nelgiliike (Dianthus) on sa-
muti palju. Tihti kasvavad 
nad kiviktaimlates omasoodu 
isekülvist hakanuina ja mitte 
keegi ei tea ega mäleta nen-
de täpset nime. Vahel pole-
gi see määratav, sest nelgid 
hübridiseeruvad kergesti ja 
paljudes taimlates võivad kas-
vada just sellele alale omased 
uued hübriidid. Hästi teada 
ja tuntud on pikaealine hall 
nelk (Dianthus gratianopoli-
tanus) ja lühiealine nurm-
nelk (D. deltoides) oma mitme 
sordiga.

Muljetavaldav on botaani-
kaaia varjulisema osa kivik-
taimla taimevalik: trillium, 
harilik metspipar, talbjas ki-
virik, kevad-nabaseemik, ep-
deemium. Laansoo soovitab 
istutada kaukaasia iminõgest, 
mis püsib ilusasti peenras ja 
kasvatab lopsakaid suuri õisi.

Lisaks padjandtaimedele 
sobivad kiviktaimlasse kõik 
sibullilled. Nende puhul ei 
pea asukohale nii väga mõtle-
ma, neid võib panna südame-
rahuga igale poole. Sibullilled 
võivad jääda agressiivsete 
padjandite sisse, sellest ei juh-
tu midagi halba: nad õitsevad 
kevadel ära ja siis kaovad.

„Võib-olla peab vaid arves-
tama nende kõrgusega. Mõni 
õis kasvab 20 cm kõrgusele, 
mõni on kõigest 10 cm. Ta-
sub istutada kõrgemad taha-
poole, madalamad aga paigu-
ta ettepoole, kus on kitsamad 
kasvutingimused,“ soovitas 
Laansoo. „Sibullillede puhul 
tasub meeles pidada, et mä-
gitaimlates kasvatatakse loo- Kümneid küsimusi 

ja meile päevas
U rmas Laansoo (pildil) on Tal-

linna botaanikaaias töötanud 35 
aastat, hariduselt on ta bioloog. 

Ta on kirjutanud botaanikast ja taime-
de kasvatamisest nii erialaajakirjades 
kui ka ajalehtedes, rääkinud taimedest 
raadio- ja telesaadetes. Ta on 15 taime-
raamatu või -trükise autor või kaasau-
tor ja omamoodi Tallinna Botaanikaaia 
reklaamnägu, kes saab päevas kümneid 
meile ja telefonikõnesid. 

„Küsimused sõltuvad suuresti aas-
taajast. Talvel küsitakse raagus puude 
kohta, kevadel külvamiste ja seemnete 
ja väetamiste, suvel kahjurite ja nende 
tõrje, samuti mürgiste taimede kohta. 

Ka uued moodsad toataimed ja troopi-
kataimed on suhteliselt võõrapärased ja 
enamik inimesi ei tunne neid nii hästi 
kui botaanikud,“ rääkis Laansoo.

Näiteks idee kirjutada palmiraamat 
tekkist tal just inimeste sagedastest kü-
simustest palmide kohta. Palju küsitak-
se Laansoolt ka oma koduaias puude 
lõikamise kohta. „Radikaalset põõsaste 
noorendamist võib teha juhul, kui nen-
de õitsemine on vähenenud või noo-
ri võrseid enam juurde ei kasva. Kõik 
põõsad suurt okste tagasilõikamist ei 
talu. Näiteks rododendronid ja okas-
puud. Julgelt võib tagasi lõigata vanu 
ebajasmiine, kontpuid, forsüütiaid, 

sõstraid, 
pajusid, enelaid, põisenelaid. Intensiiv-
se mahlajooksuga puude (kask, vaher 
ja pähklipuu) okste lõikamist on parem 
teha suvel või sügisel. Põõsaste nooren-
damine on hea kevadel, enne pungade 
puhkemist, siis jõuab taim suvega uue 
tiheda võra kasvatada,“ jagas botaanik 
nõuandeid.

Hobiaednik saab botaan

duslikke tulpe ehk selliseid, 
kes on madalad ja keda ei 
võeta üles. Hollandi kultuur-
tulpide kasvukohaks jäägu 
ikka harilikud peenrad.“

Adoonised ja tulbid
Üks esimesi kevadisi rõõm-
said õitsejaid on adoonis. 
Kevadadoonis (Adonis ver-
nalis) on meil vähe levinud 
püsilill. Õitsemise alguses on 
varred madalad, hiljem aga 
kasvavad kuni 40 cm kõrgu-
seks. Läikivkollaste õite lä-

bimõõt on kuni 8 cm ja need 
sulguvad õhtul või pilves il-
maga. Kord aeda istutatud 
adoonis kasvab ja õitseb ühes 
ja samas paigas paarküm-
mend aastat. Mida päikse-
paistelisem on kasvukoht, 
seda rikkalikumalt taim õit-
seb. Paljundada saab adoonist 
ettevaatliku jagamise ja seem-
netega, mis tuleks külvata 
kohe pärast valmimist juunis. 
Veelgi harvem kasvatatakse 
meil heledamate õitega ja va-
rasema õitsemisalgusega vol-

ga adoonist. Euroopa aedades 
on kõige populaarsem amuu-
ri adoonis ja tema sordid.

Lillepeenrasse soovitab 
Laansoo istutada hoopis uusi 
sorte: esimest õitsejat, talvist 
lumekuppu (Eranthis hyema-
lis) ja musta lumeroosi (Hel-
leborus niger). Kõige varase-
mad tulbid Kaufmanni tulbi 
(Tulipa kaufmanniana) sordi-
rühmast suudavad inimesi 
üllatada varase õitsemisaja 
ning suurte laialt avatud õite 
ja erksate värvidega. Kui roh-
kem tuntud darvinhübriid-
tulbid õitsemisega alustavad, 
on Kaufmanni tulpide aeg 
juba läbi.

Varajased Kaufmanni, 
Forsteri ja Greigi tulbi sordid 
võivad ühel kasvukohal ka 
mitu aastat õitseda. Darvin-
hübriid-, triumf- ja papagoi-
tulpe ning liht- või täidis-
õielisi, liiliaõielisi, narmas-
servalisi tulpe on parem igal 
aastal pärast maapealse osa 
kuivamist mullast välja kae-
vata, varjualuses kuivatada 
ja septembris tagasi istutada. 
Haiguste vältimiseks on pa-
rem valida tulbile selline koht 
või peenar, kus neid viimastel 
aastatel kasvatatud ei ole.

Prantsusmaa 
rahvuslilled iirised
Muljetavaldav on ka Tallinna 
Botaanikaaia iiriste kollekt-
sioon. Iiriste ekspositsioonis 
ehk iridaariumis õitseb juu-
nikuus 160 sorti aediiriseid 
(Iris x germanica). „Muide, 
aediirise stiliseeritud õis on 
Prantsusmaa rahvuslilleks. 
Kolm õielehte sümboliseeri-
vad tarkust, vaprust ja usku,“ 
jutustas Laansoo. Enamikul 
liikidel on maa sees risoom, 
kuid on ka sibulaga liike. 
Varakevadel pärast lume su-
lamist alustavad õitsemist 
eredavärvilised madalad si-
buliirised. Vahel käsitletakse 
neid omaette võrkiirise 

(Iridodictyum) perekonnas. 
Mais alustavad õitsemist ma-
dalamad kääbusiirised. Juunis 
õitsevad kõrgekasvulised ae-
diirise ja keskmise kõrgusega 
vahelmise iirise sordid.

„Aediirisele valige aias päi-
keseküllane ja soe kasvukoht. 
Iiris kasvab meelsasti ka maja 
lõunapoolse seina ääres, kus 
paljudele teistele taimedele 
liigse kuumuse ja kuivuse tõt-
tu kasvada ei meeldi. Iiris va-
jab viljakat, kuid mitte värske 
sõnnikuga pinnast. Väga häs-
ti sobib iirisepeenrasse umb-
rohujuurteta kompostmuld 
või hästi kõdunenud hobu-
sesõnnik,“ soovitas Laansoo.

Risoomi istutamisel on 
oluline, et lehekodarik jääks 
põhja poole ja risoom lõuna 
poole. Siis pole vaja karta, 
et risoom läheb mädane-
ma. Mida rohkem saab ii-
riserisoom päikest ja õhku, 
seda paremini taim õitseb. 
Risoomi ei maksa katta pak-
su mullakihiga, piisab mõnest 
sentimeetrist. Kui risoomid 
on aastatega täiesti läbisegi ja 
tihedaks kasvanud ning õit-
semine väheseks jäänud, tu-
leb taim pärast õitsemist üles 
kaevata, risoomid üksteisest 
lahti harutada ja hõredamalt 
tagasi istutada.

Istutamisel tuleb jälgida, et 
juured ei satuks mulda kahe-
korra, vaid sirgelt. Väga hil-
ja sügisel ei maksa seda tööd 
teha, sest halvasti juurdunud 
taimed võivad talvel hukku-
da. Ümberistutamiseks sobib 
ka augusti lõpp või septembri 
algus. Uut viljakat mulda on 
hea peenramulda segada või 
otse istutusauku lisada.

Õunapuu ilu, 
mitte õunte pärast
Botaanikaaia õunapuude 
„osakond“ paneb kevadel iga 

aiasõbra ah-
h e t a m a 

– nii 

Muljetavaldav on ka Tallinna Botaanikaaia iiriste kollektsioon. Iiriste ekspositsioonis ehk 
iridaariumis õitseb juunikuus 160 sorti aediiriseid. Foto: Urmas Laansoo
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palju erivärvilisi õitsejaid! 
Iluõunapuid on väga erine-
vaid: rippuva („Red Jade“), 
keraja, koonilise („Evereste“) 
või ebaühtlase võraga, kõr-
gemaid (ida-mariõunapuu) ja 
madalamaid (jaapani õuna-
puu), roheliste või purpursete 
lehtedega, valgete („Vered-
lung“), roosade („Hillieri“) või 
purpursete õitega („Royalty“), 
liht- („Rudolph“) ja täidisõie-
lisi („Van Eseltine“), punase- 
(„Veitch’s Scarlet“) ja kolla-
seviljalisi („Golden Hornet“, 
„Gorgeous“).

„Minu lemmik iluõunapuu-
de seas ongi „Van Eseltine“. 
Puhkedes on õied tumeroo-
sad ning muutuvad õitsemise 
jooksul heledamaks. Puu ei 
kasva väga suureks ning on 
meie talvede suhtes leplik,“ 
iseloomustas botaanik Laan-
soo. Aed-õunapuu sortidest 
on tema sõnul kõige uhke-
mad õitsejad „Lembitu“ ja 
„Auksis“.

„Koduaias on mõttekas kas-
vatada mitmesordilisi puid, 
nõndanimetatud pereõuna-
puid, kus ühe puu erinevatele 
okstele on poogitud erinevat 
sorti kultuurosad,“ soovitas 
Laansoo.

Kitsavõralist ehk balerii-
nõunapuud saab konteiner-
taimena kasvatada isegi rõ-
dul. „Minu lemmik on hondo 
õunapuu (Malus x zumi), 
suurte lumivalgete õitega ilu-
dus, kahjuks Eestis väga vähe 
levinud,“ kahetses Laansoo.

Õunapuu edeneb paremini 
viljakal parasniiskel mullal, 
aga liivase pinnasega aias saab 
alati istutusauku kompost-
mulda ja kõdusõnnikut lisada. 
Konteinertaimi võib istutada 
kogu vegetatsiooniperioodi 
vältel. Oluline on vaid pä-
rast istutamist puud kasta, et 
muld tihedasti ümber juurte 
kinni vajuks ning jälgida, et 
juurekael varasemast olulise-
malt sügavamale ei jääks.

„Noort puud tuleb toesta-
da. Siduma peaks jämedama 
paelaga nii, et mahlad tüve-

soontes liikuma pääseks. Va-
jadusel peab sidumiskohta 
järgnevatel aastatel üle vaa-
tama ja lõdvendama. Kui puu 
on korralikult juurdunud, 
pole teda enam vaja toesta-
da. Erandiks on vaid nõrga-
kasvulistele alustele poogitud 
istikud. Iluõunapuud ei vaja 
nii oskuslikku lõikamist kui 
aed-õunapuu sordid,“ märkis 
Laansoo.

Magnoolia 
minu koduaeda?
Magnoolia on Eesti aedades 
haruldane, kuid sellele vaata-
mata on mitmed magnooliad 
meie oludes üsna vastupida-
vad. Laansoo nimetab meie 
kliimas kõige vastupidavama 
sordina Loebneri magnoo-
lia. „Ta ei karda talvekülma, 
ükski lehepung või õiepung 
ei ole talvekülma võetud, aga 
kuna ta puhkeb nii varakult 
kevadel õide, siis hilise keva-
dise öökülma suhtes on õied 
tundlikud. Ka on meie klii-
masse hästi sobiv Jaapanist 
pärit magnoolia Hondo,“ üt-
les botaanik.

Põhja-Ameerika idaosast 
pärit kollakasroheliste õite-
ga teravalehine magnoolia 
(M. acuminata) õitseb suvel, 
kui puul on juba suured le-
hed. Eestis võib leida isegi üle 
kümne meetri kõrguseid selle 
liigi esindajaid. 

„Magnooliat ei tasu pügada, 
sest pügades lõikate ära õie-
pungad. Magnoolia õied te-
kivad ainult oksa tippu, need 
moodustuvad eelmisel aastal 
ja puhkevad õide varakeva-
del,“ selgitas Laansoo.

Eesti suurim magnoolia 
kasvab Laansoo sõnul Põl-
vamaal Maaritsas Karu järve 
ääres. „Muidugi pole see loo-
duslik puu, vaid on sinna is-
tutatud sada aastat tagasi. Puu 
on juba 16 meetrit kõrge. Seal 
on tegu teravalehise magnoo-
liaga Magnolia acuminata L.,“ 
täpsustas Urmas Laansoo.

Magnoolia perekonda kuu-
lub 219 liiki puid ja põõsaid. 

Osa neist on igihaljad troo-
pikataimed, teised parasvööt-
mest pärit heitlehised puud 
või põõsad. Magnooliatel 
on omapärased sülleptilised 
võrsed, kus samal kasvu-
aastal suvised pungad puhke-
vad ja arenevad võrseks. Sel-
line nähtus on omane sageda-
mini troopikataimedele, põh-
jamaa taimedest ka paplitele.

Hoolimata külmast ja lume-
rohkest talvest õitseb täna-
vu rikkalikult Jaapanist pärit 
tähtmagnoolia (M. stellata). 
Ka Jaapanist pärit hondo 

magnoolia (M. kobus) ja hüb-
riidne Loebneri magnoolia 
(M. x loebneri). Lõunapoolse 
päritolu ja igihaljaste lehte-
dega magnooliad Eesti oludes 
avamaal ei talvitu.

„Väikeseks puuks kasva-
vale magnooliale valige aias 
külmade põhjatuulte eest 
varjatud koht. Rikkalikumalt 
õitseb taim siiski päikesele 
avatud ja viljaka kompost-
mullaga kasvukohta rikasta-
tud paigas. Hallaöödel võib 
külm õisi kahjustada, muutes 
need pruuniks, seepärast on 

õitsvale taimele mitmekord-
se katteloori ööks peale pa-
nemine õieilu jätkumiseks 
tarvilik,“ selgitas botaanik. 
Istutusauku soovitab ta lisada 
haput turvast: see teeb mag-
noolia elu meelepärasemaks, 
sest nad kasvavad paremini 
nõrgalt happelises mullas. 
Pindmise juurestiku tõttu ei 
meeldi magnooliale tüve lä-
heduses labidaga kaevamine 
ega juurte vigastamine. Tal-
vitumisele tuleb kasuks hilis-
sügisel juurte katmine turba, 
tammelehtede, koorepuru või 
okastega. „Noor taim tuleks 
istutada kohe lõplikule kasvu-
kohale, sest pinnalähedase 
juurestiku tõttu juurte häi-
rimist, vigastamist ja ümbe-
ristutamist talub magnoolia 
halvasti. Esimestel aastatel 
pärast istutamist on hea talvel 
võra ümber ka kuhjata lund, 
mis kaitseb noort puud paka-
se eest. Hiljem vanemaks saa-
des magnoolia talvekindlus 
suureneb.

Kui võraalust pinda umb-
rohust harida, siis parem on 
abivahendina kasutada labi-
da asemel harki, et juured ei 
saaks vigastada. Vahel võib 
noor istik mitu aastat väga 
vähe kasvada. Sellega tuleb 
leppida, hiljem puu kasvu-
kiirus suureneb. 

Parukapuu 
ja võlupõõsas
Õitsvatest vähenõudlikest ke-
vadel õitsevatest põõsastest 
on Laansoo sõnul üks pari-
maid tuhkur enelas (Spiraea x 
cinerea) „Grefsheim“. Sel põõ-
sal on hallikasroheline vara-
puhkev lehestik, lumivalged 
õied ja graatsiliselt kaarduvad 
oksad. Pinnase ja kasvukoha 
suhtes on tuhkur enelas vä-
henõudlik, päris suurte puu-
de alla varju ei maksa teda 
siiski istutada. Päiksepaiste-
lises kohas õitsevad enelad 
rikkalikumalt. Külmakindla 
taimena sobib tuhkur enelas 
isegi suurde kasti või kontei-
nerisse, kus külmatundliku-

ma juurestikuga põõsad üle-
talve vastu ei pea. 

Huvitav on taim on ka võlu-
põõsas (Fothergilla) – Eestis 
vähetuntud, kuid põnevate 
pudelipesuharja meenutava-
te lõhnavate õisikutega taim. 
Nõiapuuliste (Hamamelidace-
ae) sugukonda kuulub kaks 
liiki heitlehiseid võlupõõsaid. 
Eestis on viimastel aastatel 
puukoolides pakutud kasva-
tamiseks kuni kahe meetri 
kõrguseks kasvavat mägi-võ-
lupõõsast (F. major). Lehtede 
poolest võiks seda pealis-
kaudsel vaatlemisel lepaks 
või sarapuuks pidada, kuid 
õitsemise ajal mais või juunis 
kattub põõsas tihedalt pikka-
de valgetolmukaliste õitega. 
„Eesti talvedele on võlupõõ-
sas ilusti vastu pidanud. Taim 
pole ka eriti nõudlik kasvu-
koha suhtes, õitsedes rikkali-
kult ka poolvarjulises paigas,“ 
nentis botaanik.

Parukapuud (Cotinus) tun-
takse inglise keeles hoopis 
suitsupuu (smoke tree) nime 
all. „Ta ei ole meil täiesti tal-
vekindel põõsas. Pakasega 
võivad oksad külmuda osa-
liselt või vahel maapinnani, 
kuid enamasti taim taastub. 
Pehmemate talvede järel 
võib parukapuu aga sirgu-
da rohkem kui kolme meetri 
kõrguseks. Parukapuul on 
väga kenad ovaalsed lehed. 
Õied on tillukesed, rohekad 
ja jäävad pealiskaudsel vaat-
lusel märkamata. Viljumise 
ajal on parukapuu aia pilgu-
püüdja. Roosakad karvased 
viljaraod jätavad mulje, et 
põõsas on puhkenud õitsema. 
Kaugemalt vaadates tundub, 
et tõuseb suitsu, kuigi põle-
mise lõhna ei ole,“ kirjeldas 
Laansoo. „Aiataimena ei ole 
parukapuu nõudlik mulla 
suhtes, küll aga võiks talle 
valida külmade põhjatuulte 
eest varjatud koha. Roheli-
selehist liiki paljundatakse 
seemnetega, värviliste leh-
tedega parukapuu sorte aga 
pistikutega.“

Magnoolia on Eesti aedades haruldane, kuid sellele vaatamata on mitmed magnooliad 
meie oludes üsna vastupidavad. Foto: Urmas Laansoo
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9. juuli - 15. juuli
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU:
VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.
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6.28

4.88
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0.98
1.28

6.53 €/kg

2.28
2.68

2.58
3.48

1.54
1.68

2.48
2.98

2.88
3.88

3.48
4.48

5.98
7.48

NÄDALAPAKKUMISED
9. juuli - 15.juuli

2.88
8.23 €/kg

3.48

3.88
6.47 €/kg

5.48

3.84
6.40 €/kg

4.48

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

Mustikane šašlõkk
kaelakarbonaadist
600g / Maks & Moorits

2.88
7.20 €/kg

3.48

1.64
10.25 €/kg

1.98

1.58
10.53 €/kg

2.18

Haugifilee tomatimarinaadis
330g / 150g
Peipsi Kalatööstus

Al 0.78
1.98 €/kg

al 1.04

2.38
5.95 €/kg

3.68

0.98
6.53 €/kg

1.28

Sulatatud lepasuitsu viilujuust
150g / Epiim

1.68
10.50 €/kg

2.28

1.98
al 15.84 €/kg

al 2.44
alates

1.04
5.20 €/kg

1.28

0.98
2.45 €/kg

1.14

1.78
1.94

Jaani grillvorst
kg

Moonistritsel
kg

Hapukoorekook
kg

Keedusalaami
(viilutatud)
150g

Slaavikotlet
küüslauguga
kg

Slaavikotlet
küüslauguga
kg

Slaavikotlet
küüslauguga
kg

Võsa grill-liha
kg

Keeduvorst
Võileiva
kg

Poolsuitsuvorst
Nevski
kg

Toorvorstid kanalihaga
Fitlap
400g

Juust Eesti
rasva 25,2%,
400g

Makaronid singiga
kg

Kodune hakklihasegu
Pere
kg

Seakoot
kg

0.64
4.27 €/kg

0.78

Kohupiimakreem Emma
4%, 150g
3 sorti
Tere

Fit Mix D´aucy (külmutatud)
400g / 2 sorti
Fit Mix D´aucy (külmutatud)
400g / 2 sorti
Fit Mix D´aucy (külmutatud)
400g / 2 sorti

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.54
al 6.06 €/kg

2.18

Jäätis Idüll
450ml / al 250g
2 sorti

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI 0.31

5.17 €/kg

0.44

0.78
4.46 €/kg

0.94

Jogurtine toorpuder
175g / 2 sorti
Farmi

Juustusnäkid piquant
cheddar
Pik-Nik
160g

Mee-tšilli broilerifilee
minutipihv
350g

Omletirullid suitsukana ja
sulajuustuga Mamma
160g

Valgehallitusjuust
Castello Danish
125g / 2 sorti

Välisfileešašlõkk
600g / Rannarootsi

Liisu kreeka jogurt
maitsestamata
400g

0.48
al 7.38 €/kg

0.68

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Jäätis Idüll 105ml / al 64g
3 sorti

Kodujuust Alma
(soolakurgi ja tilliga)
200g / Valio

Sarvesai Croissant 7 Days
60g / 3 sorti
Sarvesai Croissant 7 Days
60g / 3 sorti
Sarvesai Croissant 7 Days
60g / 3 sorti

A+ A+ A

A+ A+

A+ A
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

SOODUSPAKKUMISED!

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:

337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A

1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:

4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+

Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:

Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1b, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1,Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas:

A Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A. Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, TilaJärvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:

küla, . Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.A+ Viljandis: A Võrus: A+ Rakveres: Y Tapal: YViljandimaal: Võrumaal: GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:

Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

9.98
1  .94   8

1.78
2.98

7.12 €/kg

2.28
3.28

al 9.12 €/l

1.28
1.58

22.86 €/kg

0.78
1.  40

3.12 €/l

Apelsinimahl Pure
Harboe
0,25L

KPN vahuvein Casa Charlize
Prosecco D.O.C. Brut
11%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.98
al 3.18

al 13.20 €/l

1.38
1.98

0.17 €/tk

0.48
al 0.68
alates

al 0.96 €/kg

0.54
0.78

0.36 €/l

8.18
1  .41   8

2.18
2.58

0.04 €/tk

2.58
3.28

5.73 €/kg

Kakao O’Boy
(suletav pakk)
450g

0.54
0.78

1.64 €/l

2.48
3.18

9.92 €/l

2.68
3   8.4

0.15 €/tk

9. juuli - 15. juuli

1.28
1.98

9.14 €/kg

1.64
2.08

9.37 €/kg

1.64
1.98

0.68
0   8.9

3.40 €/kg
1.14

1.48

2.28 €/kg

1.78
2   8.4

0.89 €/tk

1.58
2.28

2.98
4   8.9

3.98 €/l

0.88
al 1.04

1.96 €/l
1.28
al 1.48

0.11 €/tk

2.68
3   8.4

10.72 €/kg

0.68
0 8.  4

1.36 €/l +0.10

4.98
5.84

66.40 €/l

1.88
al 2.44

7.52 €/l

1.44
1.98

0.36 €/rl

2.48
2   8.9

8.16 €/kg

1.38
1.98

13.80 €/l

1.48
2.18

5.92 €/l

3.18
4.18

2.72 €/kg

Geogr. tähisega
vein Hardys BIN
al 12%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Vein Dreamer
Anniversary
13%, 0,75L / 2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Präänikud Berniba
(šokolaadimaitselised)
1kg

Närimiskumm
Juicy Fruit
56g / 2 sorti

Täisterakreeker kiudainetega Arcor
200g

Suuvesi Colgate
Cool Mint
250ml

Laastmakaron Panzani
Nouilles Fines
500g

Looduslik mineraalvesi
Darida (karboniseeritud)
1,5L

Muu piiritusjook
Imperial XII V.S.
30%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

Lahustuv kohvijook piimaseguga
Jacobs 3in1
(20x15,2g) 304g

Hambapasta Sensodyne
Sensitivity & Gum Whitening
75ml

Raseerija
Gillette
1tk / 2 sorti

Kohvioad
Tasuja Tambet
1kg

Meresool joodiga
(peenike) 500g
2 sorti

Muu piiritusjook
Pipra Naps
35%, 0,2L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Vana Tallinn
Heritage Edition
40%, 0,5L / Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Absolut
40%, 0, L7
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Šampoon ja palsam
Elvital Extraordinary
al 200ml

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.18
1.38

5.90 €/kg

1.68
1.98

9.33 €/kg

Riisinuudlid 180g ja

200gmunanuudlid
Santa Maria

Riisinuudlid 180g ja

200gmunanuudlid
Santa Maria

Riisinuudlid 180g ja

200gmunanuudlid
Santa Maria

Röstitud maapähklid Estrella
140g / 2 sorti

Dušigeel
Old Spice
250ml / 2 sorti

Tampoonid Tampax Pearl
18tk / 2 sorti

Tualettpaber
Zewa Deluxe
3-kihiline / 4 rulli 29.07

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Hügieeniside Libresse
Ultra Thin
3mm / 8tk

Puhastusvahend
Cillit Bang 750ml
2 sorti

Kohv Jacobs Krönung
Decaff (kofeiinivaba)
250g

Karboniseeritud mineraalvesi
Borjomi 0,33L
2 sorti

+0.10+0.10 +0.10

Hambapasta Colgate
100ml / 2 sorti

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17kg / 2 sorti

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17kg / 2 sorti

Pesupulber Rex
(20 pesukorda)
1,17kg / 2 sorti

Üldpuhastusvahend
Ajax Floral Fiesta
Lilac Breeze
1L

Pralineekompvekid
Karakum
175g / Kalev

Piiritusjook Aramis
V.S.O.P. 30%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Deodorant Garnier
al 50ml
2 sorti

Keraamilise pliidi puhastussvamm
Vileda 2tk

Papptaldrikud
22cmØ

al 12tk

Geogr. tähisega vein
Old Gruzia Alaverdi
al 11%, 0,75L / 3 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Dušigeel Fa
250ml / 3 sorti

Energiajook
Hustler
0,5L

Gaseeritud puuviljavein
Sovetskoje  Zolotoje
10%, 0,75L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesukaitse Discreet
60tk / 4 sorti

Nõudepesuvahend Fairy
450ml / 6 sorti
Nõudepesuvahend Fairy
450ml / 6 sorti
Nõudepesuvahend Fairy
450ml / 6 sorti

Šampoon Neutral
250ml

Muu alk jook Hartwall.
Long Drink
5,5% 0,33L

Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

SUVEREHVE

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

• Müüa 1toaline ahjuküttega korter 
Rakveres. Renoveeritud, II korrusel. 
Dušš ja WC sees, Tingi! Helista õhtuti. 
Tel 5340 6016 ja 526 8773

• Müüa kiirelt 1toaline korter Tamsa-
lus, Sääse 8-8. Tel 5891 2653

• Müüa 1toaline korter, 3/3, Kundas, 
OTSE OMANIKULT. Uued aknad, maja 
soojustatud, uus katus, fonolukk. Hind 
6300 €. Lisainfo tel 513 1272

• Müüa 2toaline (41 m2 suurune) kor-
ter, Pikk 37 Rakvere. II korrus, aknad 
hoovi poole. Hind 26 650 €. Tel 503 
4972, info@ko.ee

• Müüa Tallinnast 1 tunni sõidu 
kaugusel Tapa kesklinnas kesk-
küttega 2toaline korter. Korter on 
vaba. Hind 24 900 €. Tel 511 0478

• Müüa renoveeritud 2toaline rõduga 
korter Tapa äärelinnas. Tel 5558 3686

• Müüa Rummu alevis 2toaline reno-
veerimist vajav korter. Tel 5624 4605

• Müüa Siimustis (Jõgevamaal) 3toa-
line renoveerimist vajav korter, III 
korrus. Tel 5624 4605

• Müüa Kundas 3toaline remonditud 
korter, osalise uue mööbli ja koduteh-
nikaga. Tel 5894 2895

• Müüa Pärnus Mere tänaval 3toaline 
renoveerimist vajav korter. Tulevikus 
võimalus välja ehitada ka teine korrus. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 2korruseline 
renoveerimist vajav maja otse oma-
nikult. Järelmaksu võimalusega. Tel 
5624 4605

• Müüa Vändras renoveerimist vajav 
2korruseline korterelamu. Järelmak-
su võimalus. Tel 5624 4605

• Müüa maja Kalana külas Jõgeva-
maal. Vajab renoveerimist. Tel 5624 
4605

• Müüa maja aastaringseks elamiseks 
Saaremaal. Meri, seene- ja marjamet-
sad ligidal. Küsi lisainfot. Tel 5383 8894

• Müüa renoveerimist vajav maja 
Aseriaru külas (Aseri lähistel). Tel 
5624 4605

• Müüa maja Tapal. Tel 5558 3686

• Müüa Võõpsu külas renoveerimist 
vajav suvila + kõrvalhooned. Räpinast 
10 km, krunt 3600 m2. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 1 hektar elamu-
maad. Tel 5624 4605

OST

• Ostan 1- või 2toalise kõigi mu-
gavustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

• Ostan 1- või 2toalise korteri Rak-
verre linna või lähiümbrusesse. Korter 
võiks asuda I korrusel ja olla keskküt-
tega. Tel 5301 2566

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

• Ostan maja Tartu linnas. Tel 5817 
2199

• Ostan talumaja koos metsa või 
põllumaaga. Hooned võivad vajada 
kapitaalremonti. Pakkumisi ootan üle 
Eesti. Tel 501 9917

• Ostan maja Rakveres või kuni 10 km 
eemal, kuni 120 000 € (võimalus vahe-
tada ahiküttega renoveeritud madalate 
kommunaal kuludega korteri vastu 
Rakveres + kompensatsioon. Korter I 
korrus, 3 tuba, oma aed ja sissekäik. 
Tel 5819 1258

• Soovin osta korteri või maja Rak-
veres või lähiümbruses, võib vajada 
remonti. Soodsa hinna puhul tehing 
kohe! Tel 522 6500

• Soovin osta korteri või maja Rakvere 
linnas või lähiümbruses. Võib pakkuda 
ka maatükki. Tel 5300 9000

• Ostan Tapa või Kadrina vallas maa-
maja või vana talukoha. Tel 511 0478

• Ostan maja, krundi või ridaelamu-
boksi (äärmine) Sõmerul või Näpil, 
võib pakkuda ka Rakveres. Pakkumised 
tel 5532743 (ka sms)

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisu-
kord pole oluline ja samuti võib sisse 
jääda kogu teie vana prügi või mitte-
vajaminevad asjad. Hind kokkuleppel. 
Tel 522 6500

• Ostan garaaži Vilde tn ja Mulla tn. 
Tel 5648 6638

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida elamispinna Kundas. 
Pakkuda ainult renoveeritud elamis-
pindasid. 2-3toalised vähemalt. Ei 
suitseta. Ei ole alkohoolikud. Tel 5340 
8550. Email: ktalis2@gmail.com

ANNAN ÜÜRILE

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

• Üürile anda 1toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt 
möbleeritud korter, üür 300 € + KÜ 
arve. Tel 5901 8193 

• Anda üürile Vinnis 1toaline möblee-
ritud korter, IV korrus. Tel 5624 4605

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 5358 
6829

• Anda üürile Vinnis 2toaline korter 
III korrusel, möbleeritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kundas 2toaline möb-
leeritud korter, otse omanikult. Tel 
5624 4605

• Anda üürile Paides 2toaline korter. 
Osaliselt möbleeritud, I korrusel. Va-
baneb 13. juuli. Tel 5624 4605

• Üürile anda elumaja alumine kor-
rus Tallinnas Ülemiste järve taga 
Järvekülas. Tel 5811 6238

• Üürile anda tuba elamu II korrusel 
Tallinnas Ülemiste järve taga Järvekü-
las. Tel 5811 6238

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Belarus haagis jm. Tel 5358 
6829

• Müüa GAZ 53 (vana kabiiniga, kõrge 
kastiga, kaasa varuosad), ÜV puudub, 
dokumendid olemas. Tel 5622 4605

• Müüa Ford Focus, 2004. a. 1,6. 74kW. 
Manuaal, luukpära, tumepunane. 
Läbisõit 132 000 km. Kõik lisad, põhja-
maade versioon. Eestist ostetud uuena. 
Autol vahetatud õlid ja rihmad. Kahed 
võtmed, hooldusraamat, naastrehvid 
velgedel kaasa. Autol kliima, konks, 
esiklaasi soojendus. Kindlustus ja 
ülevaatus aasta lõpuni. Auto väga heas 
korras. Hind 2400 €. Asukoht Harju-
maa, Kuusalu. Tel 5667 3749

• Rakveres müüa seisnud Moskvitch 
IZ 2715-011. Lisainfo saamiseks helis-
tada tel 5357 8162

VARUOSAD
• Ostan RS-09 kõiki osi. Tel 5558 5956

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

• Ostan seisvaid autosid ja romu-
sid! Ostan ka neid mida lammutus 
ei soovi. Sularaha kohe kätte! Vaja-
dusel registrist maha! Võib pakkuda 
absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja 
maastureid igas seisukorras! Raha 
kohe kätte! Vajadusel kustutame 
registrist! Helistage julgelt, maksan 
rohkem! Tel 5355 5848

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid üle Eesti. Võib pakkuda nii 
kaubikuid, maastureid ja sõiduau-
tosi. Lääne-Virumaal tulen kohale 
30 min jooksul. Raha kohe kätte. 
Tel 5309 2650

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/maastureid/kaubikuid! Huvi 
pakuvad ka vanad autod ja uuni-
kumid! Vajadusel puksiir! Arvelt 
kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan hea hinnaga auto! Võib olla 
seisnud, ilma ülevaatuseta või vajada 
väiksemat remonti! Hind kuni 1500 €. 
Tel 5682 2544

• Ostan igasuguses seisukorras sõi-
dukeid. Võivad vajada remonti, olla 
seisnud, avariilised, heas korras, ro-
mud jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head 
hinda. Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, 
avariilisi, heas korras jne sõidukeid. 
Maksan õiglast hinda. Sobiva pakku-
mise korral tulen kohe järgi. Arvelda-
mine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5376 2575

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee, www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 96 415km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 
71 000km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia, 12/2016a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 49 285km. 
Hind: 8490.-

Nissan Pulsar Acenta, 06/2015a. 
1.2 (85kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 80 080km. 
Hind: 8990.-

Peugeot 2008, 02/2017a. 1.2 (60kw), 
bensiin, manuaal, hall met. Sn: 
68 195km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai  Ac enta 4x4 , 
04/2015a. 1.6 (96kW), diisel, ma-
nuaal, nelikvedu. Sn: 86 835km. 
Hind: 11 990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 05/2018a. 
1.6 (73kw), diisel, manuaal, punane 
met. Sn: 33091km. 
Hind: 12 900.-

Peugeot Expert,  03.2017a. 1.6 
(85kw), diisel, manuaal, must met. 
Kaubik, Sn: 118 018km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai N-Tec, 03.2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 83085km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 308 Active, 08/2019a. 1.2 
(81kw), bensiin, manuaal, hall met. 

Sn: 18 000km. 
Hind: 13 990.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel, automaat, must met. Sn: 
115 120km. 
Hind: 15 490.-

Nissan X-Trail Acenta Xtronic, 
02/216a. 1.6 (96kw), diisel, automaat, 
must met. Sn: 120 125km. 
Hind: 15 690.-

Nissan Juke N-Connecta Tech Pack, 
10/2020a. 1.0 (86kw), bensiin, auto-
maat, hall met. Sn: 1200km. 
Hind: 20 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, nelik-
vedu, must met. Sn: 94 060km. 
Hind: 20 990.-

Kia Sportage GT-Line Plus 4WD, 
01.2018a. 2.0 (136kw), diisel, auto-
maat, hall met. Sn: 54 440km. 
Hind: 25 790.-

Peugeot 3008 GT-Line, 11/2018a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, hall met. 
Sn: 53 131km. 
Hind: 25 990.-

Renault Captur Intens 1,6 E-TECH 
160hj PLUG-IN hübriid, 10/2020a. 
1.6 (68kw), hübriid (bensiin / 
elekter), automaat, valge met. Sn: 
2800km. 
Hind: 27 990.-

Nissan X-Trail Tekna 4WD ProPi-
lot, 12/2020a. 1.7 (110kw), diisel, 
automaat, nelikvedu, pruun met. 
Sn: 2900km. 
Hind: 31 990.-

www.kuulutaja.ee
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

kuulutused.kuulutaja.ee

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

Info tel 504 0118

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

• Veo- ja kolimisteenus. Tagaluuktõs-
tuk. Kandejõud 3 t furgoon 6,1 m pikk, 
2,4 m lai ja 1,85 m kõrge. Tel 5810 5969

Anda rendile uus 
autoveo konn vintsiga.
Hind 5 €/h (miinimum 

tasu 15 €) või 25 €/24h.

Tel 509 4959

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

VEOTEENUS JA RENT

 

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

• 19 t ekskavaator  ja 8 t laa-
dur-ekskavaator otsivad tööd. 
Giljotiin, planeer- ja kaevekopad, 
Engcon pöördpea. Tel 504 1534, 
e-post: raviltos@gmail.com

• Kallurautoteenus (karjääri kallur 
ja 13 tonni kandejõud). Tel 503 2269

• Veoteenus: mööblivedu, väikses ma-
hus kolimine jne. Kauba ruumi maht 
3x1,5 m. Tel 503 2269

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja 
puurib kus vaja. On ka materjali 
veo võimalus Mitsubishi kalluriga. 
Tel 529 9356, Jaanus

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

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

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puu-
rimistööd miniekskavaatoriga. Tel 
5558 3686

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik) 

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

 

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust  ja 
kanalisatsioonikaevude tühjenda-
mist. Külmunud trasside sulatus. 
Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 4298, 
5381 9930

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. 
Teenindame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Kõik lammutustööd, keldrite ja pöö-
ningute koristus koos prahi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• A-TORU keskkütte süsteemid ja 
santehnilised tööd. Tel 5843 0997      

• Biopuhastite, septikute paigal-
dus ja müük. Tel 575 0202, erlend@
eestiseptik.ee

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

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Terrasside-, varjualuste- ja kuu-
ride ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Vee- ja kanalisatsjooni trasside 
ehitus (sise, välis). Septikute ja ma-
hutite paigaldus. Septikutel olemas 
eurosertifikaat. Santehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 5965

• Ottsepad OÜ tegeleb erinevate 
üldehitustöödega, katusetöödega, 
siseviimistlusega, pottsepatööd, 
vannitoad, fassaadid. Kevin Otti, tel 
5907 4076, kevinotti0@gmail.com

• Üldehitustööd, puukuurid, saunad, 
grillmajad, terrassid. Vanade majade 
renoveerimine ja uute ehitus. Tel 
5380 0863

• Teostame kõiki ehitus- ja remont-
töid nii eramutes kui korterites, van-
nitoad, siseviimistlus, soojustamine, 
fassaadid, vundamendid, katused, 
terrassid jne. Hinnad taskukohased. 
Info tel 5808 5965

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

• Teostame täiemahulisi katusetöid 
kui ka turvatoodete paigaldamist. 
Pakkumist võib küsida kõigele katu-
sega seonduvale. Rggrupp@mail.ee, 
tel 5875 5454

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

• Teostame ehitus- ja remonditöid, 
teeme kõiki siseviimistlustöid, maal-
ritöid, santehnilisitöid, elektritöid. 
Samuti vannitubade remonti. Tel 
518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

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

• Maalritööd, trepikodade remont, 
fassaadide värvimine, üldehitus, 
renoveerimistööd. Tel 5897 9293 
Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke 
vastavalt kliendi soovile. Automaat-
pink - kõik detailid õige kraadi ja 
mõõduga. Vajadusel mõõdame ja 
paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, sooja-
müürid, küttekollete remont. Tel 5647 
2716, email viruahjud@gmail.com

• Pottsepp ehitab ja remondib kütte-
koldeid. Tel 506 9683

• Korstnapühkija puhastab ja hool-
dab küttesüsteeme. Viru Küttesüstee-
mid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub küt-
tesüsteemide paigaldust ning 
hooldust (pottsepp, korstnapüh-
kija, keskküttespetsialist, soojus-
pumbaspetsialist). kyttesalong@
gmail.com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H. 
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474
MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 
Avatud E-R 9-19

    L 9-15

Müügil juuksehooldus-
vahendid

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220
Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

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

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

MUUD TEENUSED

• Janmarx OÜ teostab liivapritsi ja 
kõrgsurve värvimise teenust. Ole-
me ka mobiilsed ning teostame töid 
ka väljas pool maja. Kokkuleppel ka 
muud piirkonnad. Rohkem infot saab 
Facebookist: Janmarx OÜ. Telefonidel 
5323 8183/5614 5668. Asume Koha-
la-Eeskülas, Lääne-Virumaal 

• Traktor-niiduk, rohu-purustaja - 
võta ühendus. Tel 5689 3372

• Pööningute ja keldrite puhas-
tus, samas ka prahi äravedu. Tel 
5553 0770

• Kutsetunnistust omav massöör 
teeb koduvisiite Rakveres ja linna 
ümbruses. Tunnihind alates 30 
eurost. Helista ja broneeri aeg juba 
täna.  Massöör Ragnar, tel 5896 
1661, virumassaaz@gmail.com

• Rakvere kliima OÜ müüb, paigaldab 
ja hooldab! Kui otsid õhksoojuspumpa 
või konditsioneeri, mis täidab täpselt 
sinu vajadusi siis küsi meilt pakkumist! 
Õhksoojuspump on väga mugav, lihtne 
ja säästlik küttelahendus koju, garaaži 
või suvila. Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või www.rakverekliima.ee. 
Standard paigaldus 250 €. Hooldus 50 €

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

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). 
Tel 503 2269

• Vee vedu: haljasalade kastmine, 
tolmuteede kastmine jne. Tel 503 2269

• Muruniitmine: muruniitjaga, mu-
rutraktoriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Kümblustünni rent. Hind alates 
45 €/ööpäev. Rakvere piires trans-
port tasuta. www.saunatünn.ee. 
Tel 514 7518

• Hauaplatside korrastamine, piirete 
ja hauakivide käsi- ja survepesu, 
liiva ja kruusa vahetamine platsidel, 
hauapiirete ehitamine paekivist, tä-
nava äärekivist ja puidust ning muud 
kalmistutööd. Töötame üle Eesti. 
Tel 5592 3491, hauaplatsihooldus@
muhkel.ee

• Kululõikus ja Rohulõikus Lää-
ne-Virumaal. Töö kiire ja korralik. Tel 
514 8661

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. 
Meilt ostetud soojuspumpadel hool-
dus soodushinnaga. TASUTA konsul-
tatsioon. Calidum OÜ. Tel 5818 0046

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja kondit-
sioneere. Tel 502 4944

• www.arbotec.ee pakutavad tee-
nused: ohtlike puude raie, kän-
dude freesimine, võsalõikus, 
trimmerdamine, hekkide lõika-
mine. Võtke meiega ühendust, tel 
528 6976; e-mail: info@arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Aedade kujundus, puude-põõsaste 
istutus, viljapuude hooldustööd. Tel 
5380 0863

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril 5824 1050 või e-maili 
teel karlleopart@gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt, kaasa arvatud 
auto akud ja kodutehnika. Tel 
5672 7600

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Printerite müük, 
hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga ana-
loogtoonereid. Aadress E. Vilde 14/1, 
telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179, 
OÜ Mart Tali Kaubandus

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud laua- 
ja sülearvutite ost ja müük. Utilisee-
rime vana elektroonikat. Helista juba 
täna tel 551 2053. Vaata ka www.hss.ee

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaa-
žid. Tel 5672 7175

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE 
S3 (giljotiintüüpi) traktori külge (jõu-
võtuvõlli ülekandega). Tel 5624 4605

• Müüa odav laud, puhvet, vaibad 
2x3, valamu, laste voodi- vanker. Tel 
5594 7776

• Müüa suvila toolid 2 tk, 50 €/tk, 
seljatoega, käepidemed puidust. 
Tel 554 6490

• Müüa kangasteljed. Tel 552 3561

• Müüa kasevihad kohaletoomisega 
1,20 €/tk. Kuulutus ei aegu! Tel 5452 
0971

• Müüa meeste jalgratas „Basiac“ 
koos kiivriga ja lukuga. Hind 100 €. 
Tel 515 7161

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda eri-
nevaid täitematerjale (killustik, liiv, 
muld) võimalus tasuda ka vanametallis 
ja autoromudes. Tel 5627 2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid 
esemeid, ka mööblit ja väärisme-
talle. Tühjendusostud majapidamiste 
likvideerimisel. Raha kohe, kojukutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristallnõu-
si,- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mo-
peedi. Pakkuda võib kõike, ka varuosi. 
Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175
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*LASTE ATV=FERRARI - 50 
CC (punane, kõige rohkem 
ostetud) ja elektriline, KROSSI-
KAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240

•ROLLERID, ATV-D (suure 8-tollise 
rattaga)- 125 CC, 150 CC, 200 CC, 250 
CC
•KROSSIKAD 125 CC - erineva raa-
mi kõrgusega; 140CC - õliradiaator
•MOOTORID: sääreväristajale, mopee-
dile, rollerile, ATVle, krossikale.
•Uus MOPEED 72 CC
•JALGRATTAD  
•VARUOSAD, REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas; 3-käiguline ratas

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

Motopood

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

TEOSTAME: 






metsaväljaveo  
ja metsalõikuse 
teenust;
giljotiini lõikus;
võsalõikus;
saelõikus.

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

Müüa Rakveres 
kuiva lepaklotsi 

40 l võrgus! 
Ko  d korralikult täis! 

Hind 2.20. 
Müügil ka pilpako  d 

1.70 eur. 
PIIRATUD KOGUS!

Tel  5300 3606

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karah-
vine ja pitse. Samuti ostan Norma/
Salvo  mänguauto, rongi, trammi 
ja 1970–90. a cccp 1/43 mudelau-
tosid. Tel 529 1288

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan ENSV miilitsa ja kolhooside-
ga seotud ja kunsti. Tel 510 7541

• Ostan nõukaaegseid märke Moskva 
olümpiaga seotud meeneid. Plast-
nokaga mütsi, estoplasti lambi ja 
värvilisest klaasist nõusid. Tel 510 7541

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel seisma jäänuid esemeid: 
raamatust mööblini ja viin ära 
pesumasinad, pliidid jne kila-kola. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju, vana-
vara, vanakraami, kila-kola. Tel 
5555 5527

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puud on lao-
tud 5 m3 alustele, hind alates: hall 
lepp 280 €, sanglepp 300 €, kask 330 
€. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puud (ka kuiva). Pakkuda ka 30 
cm 40 L võrgus kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetuid ja lõhutuid küttepuid 
koos transpordiga. Pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, 
koos kohale toomisega. Tel 514 3328

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa erinevaid puitbrikette, 
Premium pelletit 6/8 mm, kivisüsi 
ja küttepuid. Transport hinnas. Tel 
5390 0545, soojus24@online.ee

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

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

• Müüa kuiv 30 cm lepp  võrgus, 
40 l, hind 2.50 €; kask, hind 3.00 €. 
Puitbrikett 960 kg alusel alates 140 
€. Premium pellet - 8 mm, 975 kg, 
hind 180 €. VEDU TAUTA. Tel 5373 
3626

• Müüa kuivi küttepuid (okaspuu) 37 
cm ja 46 cm. 36 €/ruum. Transport! 
Tel 507 7961

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolat-
sioon 15 l. Kokku on 2x15 l, ühe 
hind 55 €, kaks korraga ostes 100 
€. Tel 5326 7156

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehi-
tusliiva, täiteliiva, haljastusmul-
da. Suuremate koguste tellimisel 
koostame hinnapakkumise. Asume 
Rakveres. Tel 5463 8919

• Katuse- ja fassaadi tööd, ma-
terjalid otse tootjalt. Tel 5553 0770

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 
552 7322

• Saemeeste brigaad teostab raie-
teenust ja võsalõikust. Puhastame 
kraavid ja teeservad võsast ja suurtest 
puudest. Tel 506 0777

• Ralfi  Veosed OÜ ostab ladustatud 
ja kasvavat võsa, tel 511 6174. Samas 
müüa 3 m ja lõhutud küttepuud, tel 
504 3326

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine.  Info tel 5196 
2628 või  5354 3002

• Müüa nisu,18 senti/kg, oder 16 sen-
ti/kg, jahuna +5 senti/kg. Toon kohale 
Virumaal. Tel 520 0783

• Müüa sõelutud musta mulda, 
asukoht Rakveres, lisainfo telefonil 
526 1408

OST
• Ostan kasutatud mootorsae, ka 
suuremat remonti vajava. Tel 503 9650

LOOMAD

• Müüa väikese koera kutsikas. Tel 
5836 1490

• Pakkuda ristand partide tibusid 
(ruaan + peking, äsja koorunud ja 
3-nädala vanuseid), ristand kanatibud 
3-nädalased. Lihaliini vuti tibusid kuu 
keskel. Suve lõpul sorteeritud munema 
hakkavaid lihaliini vutte! Tel 522 6486, 
Lepna

VANAVARA

• Ostan tarbeklaasi värvilisest 
klaasist vaase kuni 100 €/tk, õhu-
mullidega klaasist vaase, nõukogu-
deaegseid ehteid, sõlgi, käevõrusid, 
merevaiku, karpides lusikaid, EW 
aegseid kohvikanne, piimakanne, 
serviise, Langebrauni ja Lorupi 
toodangut, Eesti linnapiltidega tu-
hatoose, vaase, topse, Eesti vapiga 
või lipuga esemeid, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte 
jne. Igasuguse huvitava vanavara, 
raamatute ja kunsti ost! Tulen ise 
kohale - raha kohe kätte!  Tel 5649 
5292

• Ostan igasuguseid nõukogude-
aegseid keraamilisi kujusid, ku-
jukesi, skulptuure ja seinaplaate 
kuni 50 €/tk. Naisefi guurid, memm, 
taat, Kalevipoeg jne. Paku julgelt! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan raamatu  „Oikumeeni 
äärel“ 30 €/tk. Samuti ostan vanu 
aabitsaid, piibleid, enne 1940. aas-
tat trükitud nahkköites vanu raa-
matuid (raamatu selg või kaaned 
on nahaga kaetud), ilusas köites 
raamatuid, teatmeteoseid, käsi-
raamatuid, maakaarte, linnaplaa-
ne, vanu dokumente, diplomeid, 
tunnistusi, plakateid, reklaame, 
silte, kommipabereid, tikutoose, 
õllepudeleid jne. Said päranduseks 
korteri või plaanid kolida? Ostan 
üleliigse vanakraami ja raamatud! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu ehteid, sõlgi, sõrmu-
seid, käevõrusid, kette, merevaigust 
ehteid ja kaelakeesid, müntidest 
tehtud ehteid, setu ehteid (suur 
sõlg kuni 1000 €), vanu mün-
te, hõberublasid, paberrahasid, 
hõbeuure ja kellasid, hõbedast 
tehtud esemeid - portsigareid, 
teeklaasihoidjaid, kannusid, kar-
pe-toose-topse, peekreid, pitse, 
lusikaid jne. Pakkuda võib igasu-
guseid esivanematest jäänud asju! 
Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292
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TURUL SUUR VALIK  HÄSTI HOOLDATUD SUVELILLI NII 
KODUAEDA KUI KA KALMISTULE!

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul, E. kg 2,50 3,50

Maitseroheline (r.sibul, till) kg 7,00 10,00

Värske küüslauk , imp. tk 1,00

Värske küüslauk, E. kg 15,00

Väike kurk, E. kg 3,00

Salatikurk , E. kg 2,00

Tomat, imp. kg 2,50 3,00

Tomat, E. kg 5,00 6,00

Mugulsibul, imp kg 1,00

Peakapsas, E kg 2,00

Suvikõrvits, E. kg 2,00

Porgand, E kimp 2,00 2,50

Kaalikad, E kg 2,50

Aedherned kg 5,00

Maasikad, E. kg 2,50 4,50

Vaarikad, E. kg 15,00

Metsamaasikad kg 30,00 40,00

Kultuurmustikad, imp. kg 7,00 10,00

Murelid, imp. kg 5,00

Kirsid, imp. kg 4,50

Ploomid, imp. kg 3,50

Arbuus, imp. kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Kukeseened kg 18,00 20,00

Mesi 700g purk 6,00 6,50

HINNAD RAKVERE TURUL 8. JUULI 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

• Ostan nõukogudeaegseid raa-
mitud seinapilte, graafi lisi lehti, 
maale, kujusid ja skulptuure. Muu-
da kasutuna seisev kunst rahaks! 
Kõik pakkumised oodatud! Tulen 
ise kohale - raha kohe kätte! Tel 
5649 5292

• Ostan vanu rinnamärke ja ri-
patseid kuni 200 €/tk. Huvitavad 
erinevad vanad medalid, ordenid, 
Kaitseliidu või sõjaväega seotud 
märgid, autasud, põllumajandus-
seltside medalid, koolimärgid, 
spordimärgid jne. Pakkuda võib 
ka nõukogudeajast pärinevaid or-
deneid, saadiku märke, erinevaid 
eesrindlase märke, koolimärke, 
märgivaipasid ja märgikarpe. Paku 
julgelt! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaeg-
seid mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
teie küttepuu ja briketi ning vanaraua 
ja muu kila-kola järgi. Tel 503 1849

• Ostan nõuka- ja vanaaegseid ese-
meid, ka vanametalli, kila-kola, enne 
müüki võta ka minu pakkumine. Tel 
503 1849

• Ostan enne 1961. a vene kopikaid, 
tsaari jm. vanu münte. Tel 5606 
8763, Arvo

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektii-
ve, vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215   

 TEATED

• Kasutatud riiete lõpumüük Kei-
las, Keldripood Keila, Paldiski mnt 
46 (7-kordse maja all) T, K, N, R kell 
11.00-17.00

KLUBI HÄMARIKU 
avaüritus toimub 

15. augus  l kell 12.00 
Rakvere Rahvamajas. 

Kohtume taas! 

Juhatus  

TUTVUS

• Romantiline odav öömaja Tallinnas. 
Tel 5590 7326, Viive

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Homme peetakse 
Kundas sõbralaata
K unda rannas toimuva sõbralaada juured 

on aegade tagant: kui soomlased tulid 
oma saartelt Eesti randa, toimus siin 

kaubavahetus. „Sõbrakaubanduse termin tu-
leb sellest, et raha kauba eest ei küsitud, vaid 
vahetati kaup kauba vastu. Soomlased tõid 
kala ja vastu said kartulit ja vilja. Kui kaubad 
olid tehtud, peeti pidu,“ rääkis Viru-Nigula 
kultuurimaja direktor Kristi Onkel. Tema sõ-
nul joodi vanadel aegadel „Norri“-jooki – kuu-
ma magusat kohvi tilga piiritusega ning seda 
traditsiooni jätkavad ka Viru-Nigula ja Soome 
sõprusvaldade delegatsioonid tänavu süm-
boolselt enne õhtust kontserti.

Tänapäevased sõbralaadad toimuvad alates 
aastast 2000 – vaheldumisi üle kahe aasta Soo-
mes ja Eestis. Vaheaastatel peetakse aga Kun-
das merepäeva. 

„Eelmisel aastal oli Kunda kord, aga kuna 
koroonaepideemia tõttu suurüritusi korralda-
da ei saanud, siis lükkus see tänavusse,“ selgi-
tas Kristi Onkel.

Oluline osa on laadal ning Onkeli sõnul 
on seekord lettidele tulemas rohkem talu-
kaupa: mett, suitsuliha, suitsukala, sinke, 
juuste, leibu. „Arvestades, et 10. juuli on väga 
populaarne laadakuupäev üle Eesti, siis meie 
oleme oma kauplejatega väga rahul, neid on 
tulemas üle kolmekümne,“ nimetas Kristi 
Onkel. 

Uudistajatele on avatud ka Kunda sadam, 
kuhu tuleb linna sõpruslaev Wambola. Pa-
raku tänavu laeva seestpoolt külastada ei saa, 
küll aga on võimalik lähedalt uudistada sada-
ma ning politsei- ja piirivalveameti rasketeh-
nikat, näiteks merepäästelaeva ja reostustõr-
jelaeva Raju. Oma missioonist räägivad vaba-
tahtlikud merepäästjad, vaadata ja proovida 
saab päästeülikondi, rannas on vetelpääste-
koerte demonstratsioon.

Traditsiooniline nii sõbralaada kui me-
repäeva puhul on sõpruskohtumine Viru-
Nigula valla ja sõpruslaev Wambola vahel 
jalgpallis, nii ka tänavu.

Nagu aastaid kombeks, on ka nüüd teok-
sil räimeküpsetamisvõistlus, mida korraldab 
Virumaa Rahvaülikooli Selts eesotsas Kaido 
Veskiga. 

„Kala ja eriti räim on üks sõbralaada süm-
boleid. Kui vanadel aegadel sõbrakaubandus 
toimis, tõid soomlased männi- või kasekoorel 
kuus tundi ahjus küpsetatud räime – tohu- 
või koorekala. Seetõttu ka räimeküpstamis-
võistlus,“ selgitas Kristi Onkel. 

Mõeldud on ka lastele, kellele muuhulgas 
tuleb kontsertetendus Lottelt ja Klausilt. Õh-
tul süüdatakse rannas tavade kohaselt lõke 
ning simmanil saab tantsida südaööni. 

Katrin Uuspõld

Naisrühm Kõkutajad tantsimas kolm suve tagasi, taustal staabi- ja toetuslaev EML Wambola, mis on Kunda sõpruslaev. Foto: Reti Kokk
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Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koda
Oleme puhkusel 12.07 - 
02.08.2021. Kaunist puhkust 
kõigile!

Augustikuu üritused:
Ligipääsetavuse projekti vol 2 
käigus külastame töörühmaga:
03.08 Kadrina vald
05.08 Rakvere vald

11.08 Tapa vald
17.08 Väike-Maarja vald
19.08 Viru-Nigula vald
24.08 Vinni vald

Õigusnõustamine tel +372 
5385 0005 (vajalik ette re-
gistreerida).

Info tel+372 5342 9043 

Energia kolhoosi endiste mõisakoolide õpilased kohtuvad Karitsal

K aritsa kooli asutamisest 
möödub tänavu 100 
aastat ja Mädapea kool 

saab 152-aastaseks. Mädapea 
algkool suleti aastal 1965, Ka-
ritsa 8-klassiline kool 1977. 
Alljärgnevalt meenutavad 
endised õpilased kooliaega ja 
ootavad vilistlasi 7. augustil 
Karitsa mõisa kokkutulekule.

Kokkutulekut organiseeri-
vad Karitsa ja Mädapea kooli-
de vilistlased tõdesid, et kuna 
endised koolid asusid mõisa-
tes, mis praegu on erakätes, 
pole mõtet imeväikesele selts-
konnale eraldi kokkutulekut 
korraldada. „Teisalt on paljud 
sama kandi inimesed käinud 
koolis nii Mädapeal, mis hil-
jem muudeti lasteaiaks, kui 
Karitsa koolis. Seepärast on 
tore samas kandis ja koolis 
käinud inimestega aeg-ajalt 
kokku saada, ühiseid mälestu-
si heietada ning ajalugu talle-
tada,” rääkis Katrin Reisberg, 
kes lõpetas Karitsa 8-klassilise 
kooli 1975. aastal.

Tema vanemad töötasid 
tollal Energia kolhoosis, mis 
oli nõukogude ajal väga suur 
ühismajand. Katrin Reisberg 
meenutas, kuidas esmas-
päeva hommikul alustas Mä-
dapealt sõitu suur akendega 
ja puupinkidega furgoonauto 
GAZ-52. „Lapsed ootasid au-
tot kokkulepitud kohas, näi-
teks piimapuki juures, suured 
pappkohvrid käes. Auto, mis 
hiljem asendati bussiga, sõitis 
läbi nii Lepnalt kui Tõrmast. 
Laupäeval peale lõunat veeti 
lapsed kodudesse tagasi,“ ju-
tustas Reisberg.

Esimesed kooliaastad olid 
talle rasked, sest üksiku lapse-
na oli ta koos elanud vaid ema 
ja vanaemaga. „Õhtuti pak-
kus paljudele tuge koolimajas 
elav südamlik õpetaja Vaike 

Kesküla. Õnneks ärajooksmi-
se tunnet ei tekkinud, pigem 
toimus pikapeale paratama-
tusega leppimine,“ meenutas 
Reisberg.

Karitsa kooli teisel korru-
sel oli internaat, kus õpilased 
koolinädalal elasid. Poistele, 
suurtele tüdrukutele ja väi-
kestele tüdrukutele olid eraldi 
toad, raudvoodid magamiseks 
ja tubades suured ahjud.

„Aineõpetajad töötasid õh-
tuti ka internaadis kasvata-
jatena. Õppetund algas õhtul 
kell viis ja kestis kaheksani. 
Õpetajad kontrollisid kõigi 
laste õppetükke. Klassid olid 
väikesed. Meie klassis, mis oli 
üks suuremaid, õppis 13 last,“ 
meenutas Reisberg.

Koolil oli oma põllumaa, 
kus kasvatati juurikaid ja 
köögivilju, peenraid rohisid 
koolilapsed. „Õhtuti käisime 
laudast piima toomas. Veda-
sime kümneliitrist plekki kahe 
vahel. Ka tõime poest leiba ja 
saia, punutud korv kahe va-

hel,“ rääkis ta.
Süüa saadi koolis hästi ja 

nälga keegi ei kannatanud. 
„Päeval oli vahel menüüs 
mannasupp ja kiluleib. Ja 
maailma parim mannavaht. 
Kokk, Sule Valve, kasutas 
köögis suurt puidust loodus-
like harudega visplit, millega 
lõi mannakreemi vahule,“ on 
Reisbergil meeles. „Tihti pa-
kuti hommikusöögiks leiba ja 
räimi tomatis, mis võisid ka 
õhtul piimasupiga olla. Praegu 
ma ei söö ei praetud räimi to-
matikastmes ega üldse toma-
tit. Võibolla sellepärast, et sain 
koolis käies korraliku „tomati-
laksu” kätte.”

Vanim vilistlane, 95-aasta-
ne Velli Elete Tamm lõpetas 
1940. aastal Mädapea algkooli 
6. klassi ja on käinud pea kõi-
kidel kokkutulekutel, ainult 
1969. aasta jäi vahele, kuna 
mattis samal ajal ema.

Velli Elete Tamm elas lap-
sena Väljataguse külas ning 
Mädapeale kooli sõitis nii rat-

taga kui suuskadel. Suusatami-
ses oli ta väga osav – praegu-
gi on suusavõistluse esimese 
koha diplom tal seina peal. 
„Kui õpetaja tuli diplomit üle 
andma, ütles ta, et kõige noo-
rem ja kõige väiksem võitis 
täna esikoha. Teised tüdrukud 
olid 18- või 19-aastased, mina 
alles 12,“ jutustas Velli Elete 
Tamm.

Koolis tehti ka matemaati-
kat ja joonestamist õpetanud 
ning kooli juhataja ametit 
pidanud Erik Soideri eestve-
damisel ka näitemängu. „Ta 
oli tõeline maa sool. Kah-
juks küüditati ta 1941. aasta 
14. juunil Siberisse,“ märkis 
Tamm.

Kui kuus klassi Mädapeal 
lõpetatud, läks Velli Elete 
Tamm Rakverre Rohuaia tä-
navale naiskutsekooli. „Mina 
enam 7. klassi ei läinud, kuna 
Eesti ajal oli kuueklassiline ha-
ridus hinnas,“ märkis ta.

Rein Tammik lõpetas 1963. 
aastal Mädapea kooli 4. klassi 

ja sügisel läks Karitsale 5. klas-
si. Ta elas Mädapea lähedal 
Eeskülas Energia kolhoosis, 
kodust Karitsale oli täpselt viis 
kilomeetrit. „Nii kaua käisin 
kooli jalgrattaga, kuni kanna-
tas sõita, siis jäin talveks inter-
naati. Lumerohkel talvel sõit-
sin vahel esmaspäeva hommi-
kul suuskadega üle põllu kooli, 
seljakott seljas, laupäeval koju 
tagasi. Aprillis hakkasin jäl-
le rattaga käima,“ rääkis Rein 
Tammik.

Kooli internaat oli tema sõ-
nul „väga tipp-topp koht“. Kui 
tundide vahele jäi vaba aega, 
käidi talvel Jupri mägedes 
suusatamas.

„Õppetunnid olid väga töi-
sed, kuna õpetaja Vaike Kes-
küla, kes andis meile inglise 
keelt ja tüdrukutele käsitööd, 
oli väga range. Kui sa said 
õppetunni kahe tunniga val-
mis, kutsus ta su tahvli juur-
de ja ütles, et räägime nüüd 
inglise keeles. Minul oli Ka-
ritsa koolis inglise keel palju 

rohkem selge kui vene keel, 
sest õpetaja nõudis. Aga kõik 
toimus sõbralikult,“ meenutas 
Rein Tammik.

Igal neljapäeva õhtul toimus 
koolis tantsuõhtu. Suuremad 
poisid tohtisid õpetaja juhen-
damisel lintmakki kasutada ja 
muusikat mängida. „Kõik õh-
tud olid sisustatud. Eks natuke 
tehti koerust ka, aga sellist asja 
nagu koolikiusamine tollel ajal 
meil küll polnud,“ ütles Tam-
mik. „Kuna koolis oli režiim 
paigas ja vabal ajal tegime pal-
ju sporti, siis lolluste tegemi-
seks aega ei jäänudki. Seepä-
rast kiidan Karitsa kooli väga.“

Pärast Karitsa kooli 8. klassi 
lõpetamist suundus Tammik 
õppima Tallinna Polütehni-
kumi.

Regina Rass lõpetas 1977. 
aastal Karitsa 8-klassilise koo-
li viimase lennu. „Karitsa oli 
minu kodukoht, kus möödus 
õnnelik lapsepõlv, sest võima-
lik oli kõndida jalgsi läbi kauni 
pargi kooli ja sealt tagasi koju,“ 
rääkis Regina Rass. 

„Kui esimesse klassi läksin, 
õppis koolis sadakond last. 
Neid võis kohata pargis sporti 
tegemas, koolimäel kelguta-
mas. Küla elas ja kihas. Mida 
aeg edasi, seda väiksemaks jäi 
kool. Jutud, et kool kinni pan-
nakse, mõjutasid lapsevane-
maid, kes hakkasid lapsi mu-
jale koolidesse viima,“ jutustas 
Rass.

Kui ta lõpetas 8. klassi, oli 
haamrilöök tehtud – kool 
enam tegevust ei jätkanud 
ja Karitsa mõisa uks sulgus. 
„Küla muutus ajapikku üha 
vaiksemaks ja vaiksemaks. 
Kahju on nendest väikestest 
armsatest maakoolidest, mida 
Eestimaal enam pole,“ tõdes 
Regina Rass.

Ülle Kask

Karitsa mõis (vasak pilt) ja Mädapea mõis on täna erakätes, omal ajal tegutsesid mõlemas koolid. Foto: Katrin Reisberg
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Maroon 5, „JORDI“
222/Interscope/Polydor

K unagi olnud nad lahe 
arvestatav rokigrupp, 
nüüdseks on aga kõ-

vasti stiili muutnud, liiga 
„pehmeks“ kätte läinud, tea-
vad grupi loominguga pare-
mini kursis olevad.

Maroon 5 on USA poprock 
bänd Los Angelesest, Ca-
liforniast. Tegutsevad nad 
juba aastast 1994.

Juunis ilmunud „JORDI“ 
on Maroon 5-e seitsmes 
stuudioalbum. Vahe eel-
misega venis päris pikaks, 
„Red Pill Blues“ ilmus neli 
aastat tagasi.

„JORDI’t“ lindistati aja-
vahemikus 2019 kuni märts 
2021. Värske album on 
maitsev suvine kokteil popi, 
elektropopi, tropical house’i 
ja hip hopi elementidega. 
Äärmiselt meloodiarikas ja 
lõõgastav kuulamine, kuid 
muusikakriitikud on üld-
juhul rahulolematud ja ar-
vustused negatiivsed.

Külalisartiste on seekord 
kaasatud uskumatult pal-
ju ja nende kasutegur on 
igal juhul kõrge. Albumi 
üheks parimaks looks on 
„Beautiful Mistakes“, koos 
räppar Megan Thee Stal-
lioniga. Ameeriklaste kul-
tusbändist Fleetwood Mac 
tuntud võrratu lauljanna 
Stevie Nicks annab oma pa-
nuse „Remedys“, mis on sa-
muti väga mõnus pala.

Erinevates lugudes teevad 
kaasa veel Blackbear, Bantu, 
H.E.R., YG, räpparid Juice 
Wrld ja Nipsey Hussle. Al-
bumi luksväljaandel, deluxe 
edition, kus kaks lugu roh-
kem, on kaastegevad veel 
Anuel AA, Tainy ja Jason 
Derulo.

Maroon 5 endine bassist 
Mickey Madden, lahkus 
bändist eelmisel aastal, plaa-
dil mängib ta veel kolmel 
lool. Kusjuures mõlemal 
versioonil vahest veidi üle-
tähtsustatud „Memories“ 
palal.

„JORDI’lt“ on eraldi sing-
litena avaldatud koguni neli 
lugu. Kuid millegipärast 
sellist sädelevat pärli, nagu 
seda „Lovesick“ kahtlemata 
on, mitte.

Maroon 5 praegusesse 
koosseisu kuuluvad laulja 
Adam Levine, klahvpilli-
mängija ja rütmikitarrist 
Jesse Carmichael, kitarrist 
James Valentine, trummar 
Matt Flynn, klahvpillimän-
gija PJ Morton ja multi-
instrumentalist Sam Farrar.

Ümbriselt leiab hoiatuse, 
eks ikka natuke vabama kõne-
pruugi kasutamise kohta.

Plaadivoldik sebraga lil-
leväljal ja taamal „luurava“ 
kurja kaslasega, vist leopar-
diga, on omamoodi stiilne, 
kunstiline, sümboolne.

Hinne: 7/10

Ülo Külm

ARVUSTUS

Pildil peategelased, õed Liis (Grete Konksi) ja Karin (Piret Krumm). Foto: Pressimaterjalid

Normaalne noortekas
Uue noortefilmi „Öölapsed“ 
esilinastus lükkus eelmise 
aasta septembrist selle aasta 
juulisse, ja hea on, sest see 
sobibki kergeks suvefilmiks 
palju rohkem kui kooliaasta 
algusesse.

Margit Adorf

Kuuma suveleitsaku eest on 
vahepeal väga hea kinosaali 
pageda, kui seal saalis kon-
ditsioneer töötab. Ja kuna aju 
on nagunii puhkuselainel, siis 
kerglane komöödia on suveks 
mõnus mahe meelelahutus.

Käisin filmi vaatamas kesk-
päevasel pressilinastusel, kus 
oli koos selline seltskond, et 
keegi valju häälega kordagi 
ei naernud, kuid ei saa siiski 
öelda, et poleks üldse muiga-
magi pannud. Sihtgrupiks on 
teismelised, neile ehk paku-
vad „Öölaste“ killud rohkem 
nalja, kuigi mulle isiklikult 
tundus, et need killud olid 
kuidagi jube vanamoodsad. 
Selline efekt, et on soov olla 
väga noortepärane, aga eriti 
ei õnnestu.

Siiski, see häiris rohkem 
pigem päris filmi alguses, sis-
sejuhatus oli mõnevõrra koh-
makas ja film ei läinud sugugi 
kohe esimestest kaadritest 
käima. Sissejuhatav, kodu-
video laadis tehtud osa ei haa-
kunud stiililiselt ülejäänud fil-
miga üldse. Ka ajastusse pai-
gutamine jäi häguseks, oli see 
nüüd täiesti kaasajas toimuv 
või kümmekond aastat taga-
si? Kohati tundus nagu oleks 
retro, siis ikkagi paistis, et 
kaasaegne… Selle koha pealt 
oleks võinud asi selgem olla. 

Aga käima see film siiski 

läks ja kokkuvõttes saab öel-
da, et režissöör Priit Pääsuke 
on valmis saanud normaalse 
noorteka, mis küll ei ole nii 
huilgamapanevalt vaimustav 
kui näiteks Ruumeti „Päevad, 
mis ajasid segadusse“, kuid 
kui võrrelda sel kevadel linas-
tunud filmidega, siis Vilbre 
„Eesti matusest“ on „Öölapsed“ 
kindlasti peajagu parem.

„Öölastes“ on peatege-
lasteks kolm eri vanuses 
õde, kõige vanem, juba ise-
seisva elu peal Karin (Piret 
Krumm), äsja gümnaasiumi 
lõpetanud Liis (Grete Konk-
si) ja veidi noorem, kuid siis-
ki juba teismeline Jane (Alice 
Siil). 

Õed on võrdlemisi jõuka-
te vanemate lapsed, ema ja 
isa (Peeter Oja, Laine Mägi) 
paistavad olevat õnnelikus 
abielus, kõik on tüüne, min-
geid hingekäristavaid kriise 
selles peres ei paista olevat, 
tavalised väiksed nagelemi-
sed ja tavalised probleemid, 
mis normaalsetel inimestel 
ikka on – veidike kiiva kiskuv 
armuelu, Liisil ka raske ot-
sus, kuhu kooli edasi õppima 
minna. 

Filmi tegevus toimub ühe 
kuuma suveöö jooksul ja õde-
dele sekundeerib veel terve 
hulk koomilisi kõrvaltegelasi, 
eesotsas pidevalt pilves oleva 
kahe mehega, kes miskipärast 
politseimundris aega veeda-
vad. Need on siis lihtsalt kaks 
koomilist klouni, kes vahe-
peal publiku pingeid maan-
davad. Libapolitseinik Ott 
Lepland teeb igal juhul päris 
lõbusa rolli koos libapolitsei-
nik Juss Haasmaga.

Tegevust siinkohal üm-

ber jutustada on üsna mõt-
tetu, kõige enam annab filmi 
võrrelda nii juba mainitud 
Ruumeti 90ndate filmiga kui 
ka Andres Kõpperi ja Arun 
Tamme „Vasaku jala reede-
ga“. Selles trios on „Öölapsed“ 
küll kõige süütum, vähem-
rajum ja leebem lugu, kuid 
stiililiselt lähevad need kõik 
ühte patta ja ei ole ükski nen-
dest vaatamiskõlbmatult halb.

„Öölapsed“ on selline film, 
mida võib julgelt vaatama 
saata oma teismelised lapsed, 
ilma et peaks kartma, et nad 
saavad sealt mingeid ruma-
laid ideid, mida järele proo-
vida või näevad seal midagi 
hirmus kõlvatut. Peale sel-
le, et Liisi sõbranna (Jaune 
Kimmel) on terve filmi vältel 
täis kui tinavile ja selle rolli-
soorituse eest väärib eraldi 
aplausi, sest välja kukkus väga 
ehedalt.

Filmitegijate kiituseks tu-
leb öelda, et tegelaste vahel 
valitseb hea sünergia, kogu 
näitlejate ansambel klapib 
omavahel hästi ja see kooslus 
mõjub loomulikult. Sündmu-
sed kulgevad sujuvalt, kuigi 
kohati kergelt teatraalselt, aga 
see ei jää häirima. Igal tege-
lastepaaril on loos oma kin-
del koht ja oma kindel lugu, 
mis sobib sündmusteritta 
ladusalt. Tempo on korras, 
venima ei hakka, natuke liht-
sake see lugu küll on (stse-
naristid Ewert Kiwi, Mart 
Raun), kuid parem lihtne ja 
korralik, kui ülepingutatud 
ja äbar. Niisiis on eesti kino 
juurde saanud ühe täitsa nor-
maalse noorteka, mida tasub 
sel suvel kinno vaatama min-
na küll. 
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„Tson Lemberi uus elu“ sel suvel mere ääres
Kõigepealt oli koht. Eisma 
sadama paadikuur. Ja siis tuli 
tekst – August Mälgu novell 
„Tson Lemberi uus elu“. 
Jaanus Nuutre lavastab mere 
ääres igaühele äratundmis-
hetki pakkuva loo.

Katrin Uuspõld

Vainupeal elav Jaanus Nuutre 
lavastas mullu suvel Vainu-
pea kabelis Harri Kõrvitsaga 
peaosas „Jutt jumala õige“, aga 
talle jäi potentsiaalse etendus-
paigana silma ka Vainupealt 
mitte kaugel mere ääres olev 
Eisma sadama paadikuur. 
„Olen kuulnud, et juba varem 
on tahetud seal teatritükki 
teha, aga pole tehtud. Jõulude 
paiku leppisin sadama omani-
ku Tiiu Pedajaga asja kokku,“ 
nimetas Nuutre.

Lugu ise rullub lahti 1930. 
aastate teises pooles väike-
ses Eestimaa rannakülas, kus 
parajasti pühitsetakse uue 
laeva vettelaskmist. Üksi-
ku noore naise Marise majja 
eksib joomase peaga mere-
mees, kes peab hommikul 
laevale minema. Naine pole 
terve oma elu jooksul kodu-
külast kaugemale saanud, 
mees on aga läbi sõitnud kõik 
maailma mered ja ookeanid. 
Tema värvikad ja lustlikud 
lood lummavad nii maja-
perenaist kui uudishimulikku 

naabrinaist. 
Selles loos tuleb sobitada 

omavahel paar kanget karak-
terit, muukida lahti üks aas-
tatetagune kuritöö ning saada 
selgust oma tõelistest unis-
tustest – kuid kuidas nendeni 
jõuda?

Dramatiseerijaks kutsus 
Nuutre Sven Karja Vanemui-
sest, kes põimis loosse motii-
ve teistestki Mälgu merejut-
tudest. Laval on Siret Tuula, 

Eva Püssa ja Mihkel Tiker-
palu Eesti Noorsooteatrist, 
valguskujunda on Robin 
Täpp, helikujundaja Lau-
ri Närep, kunstnik Jana 
Wolke.

„Tunne on ootusärev. 
Proovidega alustasime april-
lis, jätkasime mais ja juunis 
tegime kohapeal väikese laag-
ri. Nüüd on meelega pikem 
paus, et näitlejad saaks hinge 
tõmmata. Enne esietendust 

saame veel kokku laagriks ja 
teeme proove. Aga see, mis 
ma nägin juuni alguses, oli 
väga lootustandev,“ rääkis 
Jaanus Nuutre.

Vaatajal soovitab Nuutre 
end häälestada äratundmis-
hetkedeks. „Neid on kindlasti 
üksjagu ja igas vanuses ini-
meste jaoks. Soovitan publi-
kul tulla võimalikult varakult 
siiakanti, paar tundi enne 
etendust, et käia läbi Vainu-
pea kabelist, tulla Eismale 
kohvikusse ja merevaateid 
nautima. Olla mere ääres. 
Tüki neljas tegelane ongi 
meri, ta on kõige keskmes. 
Soovitan võtta aeg ilusate 
rannateede avastamiseks ja 
olla merega kontaktis kuni la-
vastus selle üle võtab,“ rääkis 
Nuutre.

Üks sügavamaid äratund-
mishetki lavastaja enda jaoks 
oli koht, kus peategelane üt-
leb mere kohta: „Olen aru 
saanud, et kui sealtpoolt kut-
sutakse, siis tuleb minna“. „Ta 
viitab nii merele kui üldsu-
sele. Kui kutsutakse taevas-
tele teedele. Kui kutsutakse 
teatud uuele leheküljele oma 
elus, siis tuleb minna, tuleb 
olla avatud,“ rääkis Jaanus 
Nuutre.

Esietendus on 23. juulil Eis-
ma sadama paadikuuris, kok-
ku mängitakse sel suvel ühe-
teistkümnel korral.

Maris (Siret Tuula) 
on üksik noor naine, 
kes pole terve oma 
elu jooksul ko-
dukülast kaugemale 
saanud. Ühel päeval 
satub tema majja 
aga meremees, kes 
on läbi sõitnud kõik 
maailma mered. 
Foto: Jaanus 
Nuutre

Avatud talude 
päev tuleb taas

S eitsmes üle-eestiline 
avatud talude päev 
toimub tänavu 25. juu-

lil, sel päeval on külastajatele 
avatud kõik registreerunud 
277 talu. Laupäeval, 24. juulil 
avavad oma talu neli viien-
dikku osalejatest.

„Vaadates avatud talude 
päeval osalevate talude tege-
vusvaldkondi, saab kinnitust 
teadmine, et maal on hea ela-
da ning seal leidub küllalda-
selt mitmekesist tegevust. Eks 
iga külastaja peab nüüd juuli-
kuus oma marsruudi selle 
põhjal ise koostama – valikut 
on piisavalt,“ lausus maaelu-
minister Urmas Kruuse. 

Saab näha loomi, nii pii-
matootmist, kitse- ja lamba-
kasvatust, küülikuid, liha-
veiseid, hobuseid, loomapar-
ke, erinevaid lindusid. Pea 
igas maakonnas on esindatud 
mesindustalud. Samuti on 
esindatud taimekasvatus ja 
iluaiandus, on hobi- ja toot-
mistalusid, saab näha elustiili-
talusid. Põllumajandussaa-
duste tootmise ja töötlemise 
poolel on võimalik tutvuda 
piima-, liha-, teravilja, veini- 
ja siidritootmisega. Lisaks 
leiab valikust maaturismi- 
ning kunsti- ja käsitöötalu-
sid, talumuuseume ja põllu-
majanduskoole.

Kuulutaja
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ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

Sealiha al 2,49 €/kg

Meie lihameistrite
käsitsi valmistatud

grill-tooted al 3,50 €/kg

VÄRSKE JA EESTIMAINE SEALIHA PEREFARMIST

Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

A-Ülevaatus on Eesti suurim tehnoülevaatuse ettevõte.  
Eestis tegutseme alatest 2008. aastast ja meie esindused asuvad Tallinnas,  
Maardus, Rae vallas, Kiius, Rakveres, Räpinas, Tartus, Viljandis, Keilas ja Otepääl.

24.90€

Sõiduauto
tehnoülevaatus

alates

Ventilatsioonisüsteemide
projekteerimine, paigaldus,

hooldus, puhastus

Kortermajade ventilatsioonilahendused

Linnuse 7, Rakvere
Varuosad tel 324 0044
Teenindus 3240055
GSM 526 0155

Linnuse 7, Rakvere
Varuosad tel 324 0044
Teenindus 3240055
GSM 526 0155

Vaata infot www.linnuseauto.ee

TEENINDUS JA KAUPLUS

avatud E-R 9-18
juulis / augustis kauplus laupäeviti suletud

TEENINDUS JA KAUPLUS

avatud E-R 9-18
juulis / augustis kauplus laupäeviti suletud

Autovärvid ja eeltöömaterjalid

Veo- ja sõiduauto varuosad

Sõidu- ja pakiautode hooldus

ning remont

Autode pleki- ja värvitööd

Autoklaaside müük ja

paigaldus

Konditsioneeride täitmine

Heitgaaside mõõtmine

Sildade reguleerimine

Rehvitööd

Autode diagnostika

Klaasitäkke parandus

Avatud Lümfiteraapia Tuba !

Lümfimassaaž on õrn, pindmine massaaž, mis stimuleerib
lümfivedeliku voolu ja ergutab jääkainete eemaldamist kehast.
Lümfimassaaž on lümfiteraapia lahutamatu osa, kuid seda võib

võtta ka eraldi massaažina.

Lümfimassaaž aitab Teid tursete korral!
Kui käed (sõrmed, üks käsi, labakäsi jm), jalad (jalg,varbad,
põlv, hüppeliiges jm), rindkere, nägu jne on paistes ja turses,

siis võib abi saada just lümfimassaažist.

Lümfiteraapia koosneb erinevatest terapeutilistest tegevustest-
lümfimassaaž, kompressioonravi läbi survesidumise,

nahanooldus ning nõustamine.

OLETE OODATUD!
Koos leiame lahenduse Teie probleemidele.

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L 9 12  P- suletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST
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