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Rääkimine sellest, et elu 
koondub Tallinnasse ja Tar-
tusse ning muud kohad Eesti-
maal jäävad tühjaks, tundub 
maailmalõpu ennustamise-
na. Seda on lihtne rääkida, 
sest see tundub olevat tõsi. 
Palju keerulisem on teha 
tõeks soovitavat, ja soovitav 
on, et elu jätkuks kõikjal Ees-
tis.
Kui leidub vastutustundelisi 
ja ettevõtlikke inimesi, kes 
suudavad käivitada maapiir-
konnas kasvõi väikeettevõt-
lust, luua sinna töökohti ja 
pakkuda lahendusi maaelu 
probleemidele ning küsimus-
tele, siis on tulevik hoopis pa-
rem ja Eestimaa demograafi-
line jaotus ühtlasem.
Sellele eesmärgile lähemale 
jõudmiseks oleme käivitanud 
Läänemere regiooni prog-
rammi Interreg 4B raames 
projekti SEMPRE, mis on 
suunatud maapiirkondade 
sotsiaalsele võimestamisele.
Projektiga tahame saavutada, 
et kohalikud inimesed ja asu-
tused looksid omavahel toi-
mivaid koostöövorme, mis 
soodustaks piirkondade 
arengut ja inimesed saaksid 
kohapeal kätte vajalikud tee-
nused eelkõige sotsiaalvald-
konnas, kuid ka muudes küsi-
mustes.
SEMPRE erilisus seisneb 
sihtgrupi kaasamises arutelu-
desse ja otsustamisprotsessi. 
Oluline on lähtumine Eesti 
kirikust ja kohalikest kogu-
dustest. Kogudused ja kirik 
tervikuna tajuvad oma vastu-
tust meie maa ja kohalike ini-
meste eest. Kirik ei ole midagi 
väljaspool seisvat ja eral-
diolevat, kirik koosneb ini-
mestest ja nende inimestega 
saab teha tööd maaelu eden-
damiseks. Iseenesestmõiste-
tavalt loeme oma inimesteks 
ka kihelkonna neid elanikke, 
kes kogudusse ei kuulu.
Koostöö toimimiseks peame 
täiendama ja uuendama 
meetmeid, mida kasutame, 
sest kui muutub kontekst, 
peaks muutuma ka meeto-
did, mida selles kontekstis 

Peame panustama maapiirkondade 
sotsiaalsesse arengusse

kasutatakse. Euroopa on läbi 
elanud algselt finantskriisi ja 
sellele järgnenud sotsiaalse 
kriisi, mis ei ole jätnud puu-
dutamata ka meid.
Kriiside tagajärjel on olukorra 
parendamiseks oluliselt vä-
hendatud sotsiaaltoetusi ja 
teenuseid. See tähendab, et 
kriisi tulemused maksab ot-
seselt kinni ühiskonna kõige 
vaesem osa. Siit algabki kiriku 
mure ja vastutus. Peame välja 
arendama strateegia, mis 
töötab rahalises kitsikuses ja 
aktiivsest elust eemale jää-
nud inimeste heaks.
Meil ei ole kasutada suuri ra-
halisi vahendeid, aga saame 

kasutada võrgustikku. See on 
meie tõeline vara ning edu-
eeldus. Olgu nende postkon-
torite ja pankadega, mis maa-
piirkonnast põgenevad, kui-
das on, aga kirikutorne on 
terve Eestimaa ühtlaselt täis. 
Need tornid tuleb kujundada 
majakateks, mille abil saavad 
inimesed oma vajadused ra-
huldatud.
Kui traditsiooniline pühapäe-
vane jumalateenistus ei tööta 
enam nii nagu saja aasta eest, 
siis peavad kohalikud vaimu-
likud leidma uued meetodid 
ja suuna, mis töötab. Nen-
deks võivad olla kodukülastu-
sed, lastehoiud, vanuritele 

päevakeskuste teenuse pak-
kumine ja kõik muu, mis ai-
tab kohalikke sotsiaalteenu-
seid parendada.
Selliste teenuste pakkumi-
seks on võimalus saada ka 
seemneraha finantsmehha-
nismidest, nii Eesti kui Eu-
roopa Liidu omadest. Taha-
megi vaimulikele ja koguduse 
liikmetele õpetada, kuidas 
taotleda raha kohaliku elu 
edendamiseks.
Näiteks on oluline küsimus, 
kuidas aidata puuetega laste 
vanemaid, et nad saaksid kas-
või mõneks päevaks puhkust 
või paariks päevaks elukohast 
kaugemale ära sõita. Võib-ol-
la pole nad seda kunagi teha 
saanud, sest nende laps vajab 
ööpäevaringset hooldust, ka 
täiskasvanuna.
SEMPRE projektiga soovime 
kasvatada koguduste sot-
siaalset vastutust ning neile 
oma eesmärkide täitmiseks 
uusi tööriistu pakkuda. 
SEMPRE ülesanne on luua 
toimivad ning jätkusuutlikud 
tugistruktuurid. Jätkusuutlik-
kuse tagamiseks soovime te-
ha koostööd ka teiste maaelu 
edendamise programmidega, 
nagu näiteks LEADER.
Maal on sädemega inimesi. 
Väiksemates kohtades on va-
ja seda ühte sädemega eest-
vedajat ja ideed, siis on või-
malik asju ära teha ja luua 
toimivaid lahendusi, mis jää-
vad kestma ka siis, kui näiteks 
eestvedaja teise valda kolib.

Avo Üprus 
Ühiskonnatöö Sihtasutus

Projekt SEMPRE (Sotsiaalne võimestamine maapiir-
kondades Läänemere regioonis) sai alguse eelmise 
aasta lõpus ning selles osaleb 17 partnerit seits-
mest riigist - Saksamaalt, Lätist, Leedust, Poolast, 
Soomest, Rootsist ja Taanist.
Üheks siduvaks teemaks on perekond ning kõik sel-
le juurde kuuluv: perekonna terviklikkus ja toimetu-
lek, vanemlikud oskused ja võimekus, laste haridus 
ja turvalisus, noorte tööhõivatus ja palju muud.
Osapooled on kohalikud omavalitsused, MTÜ-d, 
kogudused, sotsiaalsed ettevõtjad. Projektiga pa-
kutakse nii strateegilist koostööd, koolitust kui ka 
toetust oma mikroprojektide algatamiseks.
Projekti tegevused toetavad Kodanikuühiskonna 
Sihtkapitali ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi 
eesmärke kohaliku arengu ja kogukondade elu-
jõulisuse edendamisel. See panustab Euroopa Liidu 
2020. aasta eesmärkide elluviimisesse ja kestab 
2018. aasta lõpuni.
Projekti juhtpartneriks on Saksamaa Diakonisches 
Werk Schleswig-Holstein. Eestis esindavad projek-
ti Ühiskonnatöö Sihtasutus ning Eesti Evangeelne 
Luterlik Kirik.
9. juunil toimus projekti Lõuna-Eesti avaüritusena 
ümarlaud Põlvas, kus räägiti meetoditest, kui-
das perekondi kaasata ja nende seisukohti teada 
saada. Enne seda kohtuti Võrumaal ning järgmine 
ümarlaud on kavandatud toimuma augustis Viru-
maal.

Elu võimalikkus maal?
Arutelud maaelu elavdamise ja linnastumise vastu võitle-
mise üle on kestnud väga kaua aega
ning võiks ju küsida – kaua te vahutate ühe ja sama teema 
ümber? Vastus on lihtne, täpselt nii kaua, kuni midagi muu-
tub.
Eriti tugevalt tõusid maaelu probleemid esile möödunud 
aastal Paides peetud arvamusfestivalil, kus muuhulgas toi-
mus avalik vestul teemal „Elu võimalikkusest maal“, mida 
pidasid Jüri Mõis ja Kristjan Priimägi ning juhtis Alo Lõh-
mus.
Antud arutelu raames nentis Jüri Mõis: „Küsimuse peale, 
kas Eestis on võimalik maal elada, ütleksin mina, et Eestis 
on jube hea maal elada. Siin on ka maainimesed tsivilisat-
siooni sees.“
Ka meie tahaksime lähtuda sellest ideest. Me ei taha küsida, 
kas maal on võimalik elada, sest võimalik on see kindlasti. 
Meie tahame püstitada küsimuse – kuidas muuta elu maal 
paremaks ja ennekõike atraktiivsemaks?
Möödunud nädalal tõime teieni kokkuvõtte Bratislavas toi-
munud Euroopa piirkondade ja linnade tippkohtumisest, 
kus samale probleemile tähelepanu pöörati ning mas-
ter-plane esitati. Mastaapse ürituse raames ei olnud aga 
võimalik esitada konkreetseid samme ja ideesid iga piirkon-
na vajadustest lähtuvalt.
Kuulutaja on võtnud eesmärgiks tuua teieni omakandi tub-
lide ja ettevõtlike inimeste tegemised, mõtted ja plaanid, 
mis juba aitavad või võiksid edaspidi aidata kaasa Lääne-Vi-
rumaa arengule.
Tänasest Kuulutajast (lk 4)saate lugeda Väike-Maarjas te-
gutseva Kaarli talu lugu ning perenaise, endise linnainime-
se, Kadri Kopso mõtteid maale kolimise teemal.
Leheküljel 5 leiate Rakvere Teatri juhi Velvo Väli arvamusi 
kohaliku elu kohta.
Iga väike samm ning esialgu kaheldava või võimatuna tun-
duv idee tasub proovimist, kui mängus on meie maa tule-
vik. Meie panustamegi siinkohal nende ideede vahenda-
misse, sest usume, et pealehakkamise, optimismi ning tah-
tejõuga on võimalik mõndagi ära teha.

Kuulutaja
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Juulis leidis aset mitu 
sündmust, mis Lää-
ne-Virumaa seakasvata-
jad veelgi täbaramasse 
olukorda seadis. Esmalt 
avastati seakatku juh-
tum Kadrina vallas asu-
vas suures farmis, see-
järel laiendas Euroopa 
Komisjon seakatku levi-
ku tõkestamiseks keh-
testatud piirangutsoo-
ne.

Liisi Kanna

Kolmapäeval kogunes mava-
litsuses kohalik tauditõrje ko-
misjon, arutamaks 20. juulil 
Kadrina vallas Kallukse külas 
ligi 4000 seaga farmis avasta-
tud sigade Aafrika katku juh-
tumi üksikasju.
OÜ Sponsumile kuuluva far-
mi kõik isendid hukati. „Tau-
dikolde likvideerimine anti 
üle AS Vireenile. Samal õhtul 
sõitsid Vireeni juhataja Tarmo 
Terav ning Lääne-Virumaa 
Veterinaarkeskuse peaspet-
sialist Kaja Vainula taudikol-
desse, et alustada ülevaatust 

ja teha esialgne kava. Sigade 
hukkamisega alustati 22. juu-
lil ning see kestis neli päeva,“ 
kommenteeris Lääne-Viru-
maa Veterinaarkeskuse juha-
taja Jüri Gustavson.
„Hukkamine toimus autode 
peal, gaasiga. Kõik loomad 
käideldi Vireenis, kuhu need 
viidi lekkekindlate autodega,“ 
kirjeldas Tarmo Terav.
Gustavson rõhutas, et Tarmo 
Terava välja töötatud hukka-
missüsteem töötas laitmatult. 
Siiski tulid komisjonis kõne 
alla ka mõned rahva hulgas 
segadust külvanud nüansid.
Küsimusi on tekitanud asja-
olu, et sama päeva hommi-
kul, mil katk avastati, viidi 
farmist 30 siga Huljal asuvas-
se tapamajja Malle. Enne loo-
made tapamajja viimist peab 
veterinaar väljastama vastava 
tõendi. „Tõendi andmise ajal 
katkukahtlust ei olnud. Iga 
Lääne-Virumaa tapamaja 
peabki olema selleks valmis, 
et sead satuvad tapajärgselt 
ikkagi hävitamisele,“ seletas 
Vainula. Tänaseks on tapa-
maja desinfitseeritud ning lu-
batakse taas töösse.
Vaid üks võetud proovidest 
oli positiivne, hiljem võetud 
65 proovi aga negatiivsed. See 

Taudi tõkestamiseks kehtestatud 
kolmas tsoon laienes Lääne-Virumaale

on pannud küsima, kas tegu 
ei võinud olla inimliku eksi-
tusega. Veterinaarkeskuse 
esindajate sõnul on positiiv-
ne proov saadetud edasi uuri-
misele ning sellekohane in-
formatsioon peaks saabuma 
eeloleva nädala alguses.

Viis valda 
kolmandas tsoonis
Taudikolde ümber kehtestati 
maavanema korraldusega 
kolme kilomeetri laiune 
ohustatud tsoon ja kümne ki-
lomeetri laiune järelevalvet-
soon.
Ohustatud tsooni sigalaid ei 
jää, kuid järelevalvetsoonis 
paiknevad Neeruti 160 loo-
maga ning Hulja 114 loomaga 
sigala.

Kuidas viirus farmi sattuda 
võis ei ole täpselt teada, kuid 
sigade Aafrika katku lai levik 
metssigade hulgas on kind-
lasti ohutegur. Alles hiljuti lei-
ti kuus nakatunud metssiga 
näiteks Udrikust. „Nakatunud 
metssigade leide ei ole ainult 
Haljala ja Vihula vallas,“ ütles 
Gustavson.
Seoses sigade Aafrika katku 
puhangutega koduseafarmi-
des ja seakatku levimisega 
uutele taudistunud aladele 
metsas laiendas möödunud 
nädalal Euroopa Komisjon 
Baltimaades ja Poolas seakat-
ku leviku tõkestamiseks keh-
testatud piirangutsoone. Uue 
otsusega laieneb III tsoon ja 
kogu Mandri-Eesti ulatuses 
kehtestatakse II tsoon.

Lääne-Virumaal jäävad kol-
mandasse tsooni Kadrina, Ta-
pa, Väike-Maarja ja Rakke 
vald ning pool Tamsalu valda.

Sigade realiseerimine 
keeruline
Tapa vallas Jäneda endise 
sovhoostehnikumi sigala-
kompleksis sigu kasvatava 
FIE Ermo Sepa sigala jäi vii-
mase tsoonide määratlemise 
tulemusel kolmandasse tsoo-
ni. „Tegeleme segatootmise-
ga, on nii sea- kui teravilja-
kasvatus. Sigade arv on um-
bes 3500, 350 emist ja vasta-
valt sellele järelkari,“ kirjeldas 
Sepp. „Sel nädalal pidi 200 
nuumikut minema müüki, 
aga reedel öeldi ära, nii et 
neid realiseerida ei saa.“
Sepp leiab, et tegu on kahe 
otsaga asjaga. Ühest küljest 
on haigustõsidus olemas, tei-
sest küljest jäävad seakasva-
tajad tõsisesse hädasse. 
„2012. aastal algas seakasva-
tuses suur hinnalangus. Sea-
liha ei olnud enam nii palju 
vaja, kui seda toodeti. Sellest 
ajast on nüüd vanade rasvade 
arvelt elatud. Seakatk on too-
nud väga palju uusi nõudeid, 
mis kõik võrduvad mingisu-
guse summa eurodega ning 

ennast majanduslikult vee 
peal hoida on väga raske.“
Ühed otsustavad tegevuse lõ-
petada, teised edasi pinguta-
da. Ent ka seakasvatuse lõpe-
tamine on keeruline. „Loo-
mad tuleb kusagil realiseeri-
da. Eluslooma realiseerimi-
sel, eriti sigade puhul, on 
probleemiks kaalukategoo-
riad. Kui siga ületab teatud 
kaalu, siis tema hind langeb 
märkimisväärselt. Ülekasva-
nud sea peale on aga kuluta-
tud suur kogus raha,“ kirjel-
das Sepp
Lisaks võib ühe seakasvatuse 
sulgemine tugevalt ka teist 
kasvatust mõjutada. FIE Er-
mo Sepa naaberfarm OÜ 
Tunglatera lõpetab tegevuse. 
„Mina olen neile põrsaid 
müünud. Tekib kohe küsi-
mus, kuhu ma need põrsad 
panen. Tiined emised on pla-
neeritud ikkagi põrsakasvatu-
se jaoks,“ nentis seakasvataja. 
„Keegi ei ole praegu nõus kol-
mandast tsoonist sigu võt-
ma.“
Sepp leidis, et ka tsoonide 
moodustamise alused jäävad 
talle arusaamatuks. „Raadius 
katkukoldest on ebaproport-
sionaalne.“

Vihula 
korraldab 
referendumi
Vihula vallavalitsus ja voliko-
gu korraldavad rahvahääletu-
se, selgitamaks, mis meelt on 
vallaelanikud seoses haldus-
territoriaalse reformiga.
„Üldiselt on inimesi valimis-
kasti juurde saada väga ras-
ke,“ kommenteeris Vihula 
vallavanem Annes Naan. 
„Teised korraldavad hääletu-
se, kui liitumiskõnelused 
peetud, aga meie tahaks jõu-
da iga inimeseni enne otsus-
tamist. Oleme veendunud, et 
rahva arvamust teadmata ei 
ole volikogul otsuse tegemine 
võimalik.“
Vihula Vallale on liitumisette-
paneku teinud Loksa linna-
volikogu, Kunda linnavoliko-
gu ja Kadrina vallavolikogu. 
Naani sõnul pole Vihula ise 
kellelegi ettepanekut teinud.
Vihula valla elanikeregistrisse 
kantud alates 16aastased ko-
danikud saavad hääletada 7. 
augusti südaööni. Lisaks 
elektroonilisele hääletamise-
le ja vallamajas ankeedi täit-
mise võimalusele saavad ini-
mesed arvamust avaldada ka 
külavanemate kaudu.
Kokkuvõte küsitluse tulemus-
test esitatakse 11. augustil 
toimuval volikogu istungil.

Katrin Kivi

Kraavi sõitnud veok seiskas liikluse
Laupäeva, 30. juuli lõuna ajal oli Rakverest Kundasse viival 
Arkna teel liiklus suletud. Kraavi oli sõitnud ja sealt tagasi teele 
paisanud väikeveok. Kuna see jäi tagumise rattaga kraaviper-
vele kinni, siis kutsuti appi puksiirveok. Kogu väljatõmbamise 
aja oli liiklus suletud. Eelnevalt hoiatavaid märke, et tee on su-
letud, polnud paigaldatud.
Politsei sündmuskohale ei tulnud, kuid oli juhtumist teadlik. 
Väidetavalt toimus teelt väljasõit seetõttu, et vältida otsasõitu 
loomale. Pealtnägija arvas aga, et ilmselt oli veokijuht roolis 
magama jäänud. Keegi viga ei saanud ja politsei menetlust ei 
alustanud.

Tekst ja foto: Mari Mölder

Rakvere südalinnast varastati lillepotid
Veel 30. juuli õhtul seisis Rak-
vere Motopoe ees kolm suurt 
lillepotti pelargoonidega, 
pühapäeva hommikuks olid 
kaks neist kadunud.
Kuna vargale meeldinud hel-
erohelised lillepotid olid nii 
suured, et süles neid ära viia ei 
oleks jõutud, siis tuldi 
tõenäoliselt öösel suurema auto või bussiga ning tõsteti potid 
peale.
Rakvere Motopood tahab kaaskodanikele südamele panna, et 
naabruskonnas kirjeldusele vastavate lillepottide märkamisel 
võiks nende päritolu järgi uurida.
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Konkursil „Parim talu-
toit“ pärjati tänavu aas-
ta pagaritoote tiitliga 
Väike-Maarjas tegutse-
va Kaarli talu seemnek-
rõps. Oma pagaritööko-
jas võidutoodet valmis-
tava Kadri Kopso sõnul 
on kõige toredam etapp 
just uute küpsetiste väl-
jatöötamine.

Liisi Kanna

Kadri ja Lembit Kopso on ta-
lupidamist juhtinud üle seits-
me aasta. Kaarli talu rajas aga 
juba 1938. aastal Kadri vana-
isa Enn Lepik. „Nõukogude 
ajal olid siin igasugu muud 
ettevõtmised. Kui isa Mart Le-
pik 1990ndatel talu tagasi sai, 
hakkas ta teraviljakasvatuse-
ga tegelema, aga mõtles kohe, 
et võiks veski rajada. See oli 
juba tema isa unistus olnud,“ 
meenutas perenaine.

Leib oma põllult
Tänaseks on Kaarli talus li-
saks põldudele ja veskile ka 
toiduõli pressimise seadmes-
tik ning pagaritöökoda. Nii-
siis teeb pererahvas kõik ise – 
alates vilja kasvatamisest ku-
ni retseptide arendamiseni. 
„Meie leib kasvab meie oma 
põllul,“ sõnas Kadri Kopso.
„Kõigepealt hakkasime toot-
ma täisterajahusid ja -hel-
beid. Mõne aja pärast külmp-
ressõli. Neli aastat on nüüd 
leiba tehtud ja sinna juurde 

Kadri Kopso: ettevõtluse 
tühimik maal on suur

Kadri Kopso küpsetusahjus valmivad seemnekrõpsud. 
Foto: Heikki Avent

nipet-näpet muid pagaritoo-
teid, näiteks seemnekrõpse,“ 
jutustas Kadri.
Naise esimeseks elukutseks 
oli tegelikult ehitusinsener, 
pagariks-kondiitriks õppiski 
ta ümber nelja aasta eest. 
„Küpsetamisega tegelen ma 
ise. Kõige toredam etapp on 
see, kui uut toodet välja hak-
kad mõtlema ja katsetama. 
See pakub tõeliselt palju rõõ-
mu ja on hästi huvitav. Kui asi 
tootmisse läheb, tekib juba 
rutiin. Inimeste positiivne ta-
gasiside teeb muidugi ka pal-
ju rõõmu.“
Pereisa Lembit tegeleb pea-

miselt põllutööde ja organi-
satoorse poolega. „Meil ei ole 
palju põlde, aga oma tarbeks 
kasvatame mahedana ruk-
kist, speltat ja kaera. Ka sisse 
püüame osta mahetoodan-
gut, kuigi meie veskil ega pa-
garitöökojal mahemärgistust 
ei ole,“ sõnas Kadri Kopso.
Perenaine usub, et eesti talu-
toit on aus toit. „Meie teeme 
ausalt ja usun, et ka teised ta-
lutootjad teevad. Vahel muu-
davad meele kibedaks need 
inimesed, kes ütlevad: „Tean 
neid mahedaid küll, öösel sa-
laja käivad mürgitamas!“ See 
on väga solvav, kui tead, et 

tõesti aastaid ja aastaid ei ole 
tilkagi mürki põllule pan-
nud.“
Ta leiab, et valikuvõimaluse 
korral võiks igal juhul koha-
likku toodangut eelistada. 
„Usun, et on mõistlik kodu lä-
hedal kasvanud toitu süüa, 
eriti kui saad sellega toetada 
kohalikku elu.“

Endised linnakad
Lisaks oma perele on talus 
abijõuks kolm töötajat: möl-
der, pakendaja ja müügisek-
retär. „Kuigi oleme väike ette-
võte, saame kolmele inimese-
le tööd pakkudes pisut ka 

maaelu püsima jäämisele 
kaasa aidata.“
Kadri tähtsustab kohalike ini-
meste panust maaelu eden-
damisse. „Väike-Maarja vallas 
tegutsetakse selle nimel. Pa-
nustatakse ettevõtluse aren-
damisse ja propageeritakse 
maal elamist. Näiteks „Maale 
elama“ messi kaudu, kus aas-
taid osaletud on.“
Ta usub, et ka avatud talude 
päev on väga suureks abiks 
sellel teel. „Inimesed harju-
vad maal käima ja näevad, et 
siin on tegelikult väga lahe ol-
la. Ettevõtlikel inimestel on 
alati midagi ka teha. Ettevõt-
lust on maal praegu võib-olla 
lihtsamgi alustada, sest tühi-
mik on nii suur.“
Enne Väike-Maarjasse koli-
mist elas ka Kopsode pere 
Tallinna lähistel. „Olen endi-
ne linnainimene, ehkki juurte 
poolest maalt pärit,“ jutustas 
perenaine. „Tahtsime lastele 
rahulikumat elukeskkonda 
pakkuda. Lisaks oli vaja ot-
sustada, kas talupidamine 
jätkub või hakkame otsi kok-
ku tõmbama. Isa üksi enam ei 
jaksanud toimetada.“
Linnaga võrreldes on Kadri 
Kopso sõnul elu maal loomu-
likum. „Võimalusi oleks just-
kui vähem, samas ei ole sa siis 
nendest ka nii kammitsetud,“ 
arutles ta. „Aga kõige tähtsam 
on see, et maal liigub aeg na-
tukene aeglasemalt. On aega 
järele mõelda. Ma olen muu-
tunud rahulikumaks ja kan-
natlikumaks. See tagab terve-
ma elu.“

Parima mahetootja 
tiitlile kandideerib 
seitse tootjat
27.-28. juulini külastas 
konkursi „Parim mahe-
tootja 2016“ hindamisko-
misjon seitset tiitlile kandi-
deerivat mahetootjat. Kon-
kursile „Parim mahetoode 
2016“ oodatakse kandidaa-
te veel kuni 10. augustini.
Lääne-Virumaalt kandi-
deerib parima mahetootja 
tiitlile munakana- ja tera-
viljakasvatusega tegelev 
OÜ Äntu Mõis. Kandidaati-
de hulgas on ka Mägipõllu 
talu (Ida-Virumaa), FIE Airi 
Külvet (Jõgevamaa), Bio-
Mari OÜ (Tartumaa), ABL 
Baltic Seeds AS (Võrumaa), 
FIE Klarika Hirv (Võru-
maa) ning OÜ Mätiku talu 
(Pärnumaa).
„Konkursisõelale jäi seitse 
talu, mida hindamiskomis-
jon kahe päeva jooksul kü-
lastas. Kõik on tugevad 
tootmistalud, kus tootmi-
ne on heal tasemel ning et-
tevõtetel selged arenguvi-
sioonid,“ ütles Airi Vete-
maa Eesti Mahepõlluma-
janduse Sihtasutusest. „Pa-
rimat on tänavu jällegi vä-
ga raske valida.“
Parima mahetootja ja ma-
hetoote konkursid toimu-
vad seitsmendat korda. 
Konkursi eesmärk on in-
nustada maheettevõtjaid 
ning edendada mahepõl-
lumajandust.
2015. aastal valiti Eesti pa-
rimaks mahetootjaks Kop-
ra Karjamõis OÜ. Parim 
mahetoode 2015 oli MTÜ 
Liivimaa Lihaveise toode-
tud eelküpsetatud ma-
herohumaaveise ribi „Ag-
nes“.

Kuulutaja

Eraisikute kuulutusi saab anda ka 
Vilde tänav 6a asuvas

Grossi Toidukaubad 
kaupluses “Joogid“

Kauplus on avatud 10-22



Kuulutaja reede, 5. august 2016 5TASUB TEADA

Suurem osa teatrirah-
vast puhkab, ent teatri-
juht Velvo Väli on toime-
kas. Kaua oodatud kino-
maja on valmis ja täna 
lubatakse saali ka esi-
mesed filmifännid. Kui-
das aga Rakvere Teatril 
ja Velvo Välil tegelikult 
läheb?

Katrin Kivi

„Ei saa kurta,“ muheles sihta-
sutuse juhatajana kolm aastat 
ametis olnud Velvo Väli, kel 
on põhjust teatri saavutuste 
üle uhke olla. „Möödunud 
hooajal olid meil kas nüüd 
just aegade rekordnumbrid, 
aga sinna lähedale küll. 
Näiteks meie suvelavastusele 
„Maailma otsas“ oli tõeline 
tung, korraga sai seda vaada-
ta 500 inimest ja etendust 
mängisime 12 korda. Võib 
öelda, et publik on meid leid-
nud.“

Ringreisiteater
Väli rääkis, et teatrirahvas 
naaseb puhkuselt 22. au-
gustil. „Esimene etendus 
meie oma majas toimub alles 
9. septembril, kui etendub 
Vladimir �erebtsovi komöödia 
„Ausammas“. Teist poolaastat 
alustame hoopis Kuressaar-
est, kus 24.-26. augustini 
mängime Iris Murdochi 
„Musta printsi“, siis järgne-
vad etendused Raplas, Vene 
Teatris ja Otepääl.“
„Me oleme ringreisiteater,“ 
selgitas Väli. „Soovime pakku-
da kõrgkultuuri ka linnadest 
väljas- pool olevatele 
inimestele.Ka maapiirkon-
dades mängime valdavalt 

täissaalidele. Palju sõltub 
piirkonnast ja rahvamaja 
eestvedajatest, kui aktiivsed 
ollakse. Rahva seas meie 
näitlejaid tuntakse ja armas-
tatakse.“
Meenutades seda, et endiselt 
jookseb teles rahva seas pop-
ulaarne telesari „Viimane 
võmm“, mille tegelaskond si-
suliselt koosnebki Rakvere 
Teatri näitlejatest, tunnistas 
Väli, et kuigi nad on alati pop-
ulaarsed olnud, annab tele-
projektides osalemine näitle-
jatele tuntust juurde.
Neid, kes Rakvere Teatrist lei-
varaha teenivad, on ligikaudu 
sada. „Täistööajaga on meil 
palgal 78 inimest, seoses kino 
valmimisega saime pakkuda 
tööd veel kuuele. Paarküm-
mend inimest on aga töö-
suhtes meiega kas 
töövõtulepinguga või paku-
vad teenust.“

Missiooniga teater
Rakvere Teatri strateegilisest 
arengukavast võib lugeda, et 
teatri missioon on muuta 
maailma paremaks. Mida Vel-
vo Väli meelest oleks aga veel 
vaja teha selleks, et me elu si-
in Lääne-Virumaal muutuks 
paremaks, et inimesi jaguks 
siia piirkonda ka paarikümne 
aasta pärast?
„Noo, lapsi peab sündima,“ 
muigas ta ja tunnistas, et loo 
ilmumise ajaks võib tema 
kolmas laps ehk sündinud ol-
la.
„Tegelikult on meil siin pal-
jud vajalikud asjad juba 
olemas ka,“ rääkis ta. „Kau-
bandus, vee- ja spordikeskus, 
teater, nüüd ka kino. Järgmise 
sammuna oleks vaja kontser-
dimaja-kultuurikeskust, sest 
harrastustegevuste tingi-
mused on kehvad. Ja kui 

tahame, et säiliks rahvatants 
ja laul, mille üle me nii uhked 
oleme, siis tuleb selles suunas 
tegutseda.“
„Linnavalitsus on seda 
teemat ka arutanud. Nende 
jaoks on see keeruline otsus. 
Kultuuri on raske rahastada 
ja me räägime siin suurusjär-
gust kaheksa miljonit eurot. 
Kahjuks on meil metseenlus 
(kunsti ja teaduse toetamine 
ning selle edasiarendamine. 
Toim.) alles lapsekingades.“ 
„Rakvere ei saa kunagi Tal-
linnaks, aga asukoht on väga 
hea, jääme täpselt soone 
peale,“ arutles teatrijuht eda-
si, pidades silmas Rakvere 
paiknemist Tallinna-Narva 
maantee ääres. „Linnas-
tumise vastu ilmselt ei saa, 
kuigi ma olen täheldanud, et 
noored ikkagi otsivad võima-
lusi maale asumiseks.“
Väli arvas, et rahvaarvu säili-
tamiseks tuleb siiski võtta 
vastu inimesi ka riigipiiri ta-
gant. „Praegu on riiklikud 
kraanid niigi kinni ja seetõttu 
pole ka Eesti kuigi atraktiivne. 
See on asja üks pool, aga veel-
gi tähtsam on mõista, et kui 
siia rahvast mujalt juurde ka 
tuleb, siis eestlaste võõraviha 
on suur ja kedagi naljalt 
omaks ei võeta.“ 
Meie vestluse lõpetas teatri-
juht nõnda: „Mina ise arvan, 
et kõik inimesed, hoolimata 
rassist, seksuaalsetest eelistu-
stest ja religioossest taustast 
on head, huvitavad ja arukad. 
Ka meie inimeste seas on ini-
mesi, kelle teod ei kannata 
kriitikat. Tuleb vaadata peeg-
lisse ja küsida: olen ma siis ise 
nii veatu? Seega, elu Eesti-
maal saame paremaks muu-
ta, olles sallivamad eneste ja 
teiste vastu.“

Velvo Väli tahaks nüüd 
veel uut rahvamaja

Teatrikino avab uksed 
Kinomaja valmimisprotsess võttis aega kümme aastat ja on fi lmistsenaariumi 
vääriline. Selle aja jooksul on nii mõndagi juhtunud: plaanid, allkirjastamised, 
kooskõlastamised, ootamatused.
Näiteks leiti vundamenditöid tehes viie inimese luustik ja arheoloogide saabu-
mise tõttu tuli ehitus seisma panna. Kui pärast uurimist  võinuks tööd jätkuda, 
polnud enam ehitajat – ehitusfi rma oli vahepeal objektilt lihtsalt jalga lasknud.
Nüüd on hoone aga valmis. Teatrijuht Velvo Väli tutvustas maja ka Kuulutaja 
toimetusele ja rääkis, et maja on ehitatud frantsiskaanlaste kloostri varemetele. 
Vanu müüre, mis pärinevad 16. ja 18. sajandist, eksponeeritakse ka rahvale. 
Needsamad vanad müürid määrasid ära ka hoone suuruse, ent avaruse lis-
amiseks planeeris arhitekt Raul Vaiksoo klaasist seinad.
Kaasaegse sisustusega fi lmisaal mahutab 144 inimest. Hoones asub ka teatri 
nn black box´i tüüpi proovisaal, mis teatrijuhi sõnul sobib näiteks kammereten-
duste andmiseks väga hästi. Fuajees asub kohvik. Kogu projekti maksumus on 
2,36 miljonit eurot ning projekti rahastasid linn ja riik kahasse.
Täna, 5. augustil kell 15 toimub esimene fi lmiseanss, näidatakse 3D animafi lmi 
„Jääaeg: kokkupõrge“. Täiskasvanutele pakutakse aga vaadata „Star Trek 
tundmatusse“ ja „Iseseisvuspäev: uus rünnak“ .
Kino kavaga saab tutvuda ja pileteid soetada Rakvere Teatrikoduleheküljelt 
www.rakvereteater.ee

Foto: Toivo Murakas

Muudatused Elroni ida- ja 
kagusuuna reiside sõidugraafi kus
Alates 2. augustist muutus raudteeremontide edenemise ja 
Nõmmküla jaamas algavate tööde tõttu Elroni Tallinn-Aeg-
viidu-Narva sõiduplaan. Sõiduaegade muutmine toob kaa-
sa ka muudatusi kagusuuna ja Tallinn-Pääsküla liini reiside 
sõiduplaanis.
“Enamasti ei ole erinevused senise sõiduplaaniga suured, 
jäädes valdavalt 10 minuti piiresse,” ütles Elroni müügi- ja 
arendusjuht Ronnie Kongo. “Mõnede väljumiste puhul on 
muudatused siiski suuremad, mistõttu palume kõigil rei-
siplaane tehes rongide väljumisajad üle kontrollida. Uued 
sõiduplaanid on avaldatud sõiduplaani otsingus ja failidena 
Elroni kodulehel, need jäävad kehtima kuni augusti lõpu-
ni,” sõnas Kongo.
Endiselt teenindatakse reisijaid kolmel päeval nädalas osa-
liselt asendusbussidega Jõgeva-Tartu lõigul. “Ajutine rongi-
reiside asendamine bussidega Jõgeva-Tartu lõigul on tingi-
tud taristuettevõtte tehtavast raudteeremondist,” ütles Ron-
nie Kongo.
Taristuomanik AS Eesti Raudtee alustas 5. aprillil rekonst-
rueerimistöid Tapa ja Tartu vahel. Jätkub eelmisel aastal ala-
nud kapitaalremont, mille käigus vahetatakse välja kogu 
raudtee pealisehitis: ballast, rööpad, liiprid. Vajadusel laien-
datakse muldkeha ja suurendatakse kandevõimet ning re-
monditakse ülesõidukohad.
Remondiaegse sõiduplaani koostab Elron koos remondi tel-
lija Eesti Raudteega, arvestades reisijate huvidega võimali-
kult suures mahus. Neljal päeval nädalas (E, K, R, P) toimib 
rongiliiklus täies mahus. Vaid kolmel päeval nädalas (T, N, 
L) asendatakse rongid osaliselt bussidega, hommikusi ja 
õhtusi reise teenindatakse ka nendel päevadel rongidega.

Kuulutaja

Rakvere bussireisijad 
hinnatõusu kartma ei pea
Eesti bussiturult lahkuva SuperBusi tõttu levivad spekulat-
sioonid, et oodata on bussipileti hinnatõusu. Eesti esimene 
odavbussifirma Simple Express kinnitab, et Tallinn-Rakvere 
ega Tartu-Rakvere liinidel ei ole plaanis hindu tõsta.
Simple Expressi juhi Sven Suurraidi sõnul oli Simple Express 
esimene, kes Eestis soodsaid bussireise alustas ning seda ju-
ba 2014. aastal ehk aasta enne SuperBusi Eestisse tulekut. 
Ka muutunud turuolukorras ettevõte oma strateegiat ei 
muuda.
“Soodsad bussireisid ja üheeurosed hinnad on turul, et siia 
jääda. See on meie lubadus, mida täidame ka edaspidi, sõl-
tumata SuperBusi lahkumisest,” kinnitas Suurraid.
“Simple Express tuli esimese ettevõttena soodsate bussirei-
side turule selge teadmise ja ärimudeliga, kuidas sellist 
kaugliiniteenust pakkuda. Julge samm on end tänaseks igati 
õigustanud,” lisas ta.
Hetkel sõidab Simple Express Tallinna ja Rakvere vahel mõ-
lemas suunas kaheksa korda päevas. Tartu ja Rakvere vahel 
toimuvad väljumised kaks korda päevas.
Varajastele ostjatele on pileti hind vaid üks euro. Hoolimata 
soodsatest piletihindadest plaanib ettevõte teha bussiparki 
jätkuvaid investeeringuid. “Eesti reisija hindab mugavaid 
busse ja hinna madalal hoidmiseks me selles osas kompro-
misse ei tee,” lubas Suurraid.
Viimase aastaga on Simple Expressi üheeurose piletiga rei-
sinud üle 50 000 reisija. Simple Express on alates tegutsemi-
se algusest oma reiside arvu mitmekordistanud ning laien-
danud järjekindlalt üle-eestilist liinivõrku.
Firma teenindab igapäevaselt 70 väljumist. Kui aasta tagasi 
reisi Simple Expressiga kuus 31 000 reisijat, siis tänaseks on 
reisijate arv kasvanud pea 80 000ni.

Kuulutaja
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25 aastat tegutsenud 
Stik Autoremont avas 
28. juulil lisaks Roos-
na-Alliku, Rakvere ja 
Paide esindusele uksed 
ka Tallinnas Lasnamäel 
Priisle Äripargis aadres-
sil Priisle 10.

Katrin Kivi

„Tallinna esinduse peale hak-
kasime mõtlema paar aastat 
tagasi,“ ütles Rakvere ja Tal-
linna esinduse juhataja Raido 
Tubli. „Tallinnaga oleme kogu 
aeg seotud olnud, enamik 
meie hankijaid ja koostöö-
partnereid asub Tallinnas. 
Kuna meie autoremondiga 
seonduv teadmiste ja koge-
muste pagas on suur, siis oli 
meil lihtne pealinnas toime-
tama hakata.“ 
Tubli loodab Priisle esinduse 
kiiresti tööle saada. „Oleme 
käivitanud mitmed kampaa-

Lugeja küsib: Minu laps läheb esimesse klassi. Kas tööandja 
peab mulle vaba päeva andma?

Vastab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Anneli Lepik.
Kehtiv töölepingu seadus (TLS) ei kohusta tööandjat andma 
vaba aega töötajale, kelle laps läheb esimesse klassi. Samas 
võimaldavad paljud tööandjad seda töökorralduse reeglite-
ga või poolte kokkuleppel. Kui ettevõttes on olemas töökor-
ralduse reeglid, tasub need üle vaadata ka 1. septembri osas.
Juhul, kui tööandja ei ole nõus andma töötajale vaba päeva 
1. septembri puhul ja töötajale ei tule sellist õigust ka töö-
korralduse reeglitest, siis töötaja tööandjalt seda nõuda ei 
saa. Samas ei tule lapse kooliminek vanemaile ootamatult 
ning töötajal on praegu piisavalt aega tööandjaga selle tee-
ma arutamiseks, oma soovist teatamiseks ning sobivate la-
henduste leidmiseks. Nii töötaja kui tööandja peavad teine-
teise suhtes käituma teise poole huvidega arvestades, heas 
usus ja mõistlikult.
Seadusandlusest tulenevad võimalused selle päeva vabaks 
saamiseks: kollektiiv- või töölepingus on kokku lepitud lisa-
puhkepäev lapsevanemale või seaduslikule esindajale lapse 
esimesel koolipäeval; tööandja on töökorralduse reeglites 
andnud võimaluse täiendavaks tasuliseks puhkepäevaks 
kõigile ettevõtte töötajaile, kelle laps läheb kooli; töötaja 
planeerib juba puhkuste ajakava koostamisel osa oma 
iga-aastasest puhkusest ajale, mil vabaks jääb ka lapse esi-
mene koolipäev; töötaja kasutab lapse esimese koolipäeva 
ajal tasustatud või tasustamata lapsepuhkust (TLSi pa-
ragrahvid 63 ja 64); tööandja ja töötaja lepivad kokku, et 
töötaja esitab avalduse ja saab ühe päeva tasustamata puh-
kust.

Stik Autoremont laienes pealinna

niad teavitamaks kliente, et 
nende piirkonnas on heal ta-
semel autoteenindus,“ selgi-
tas ta. „ Priisle eeliseks ongi 
see, et paari kilomeetri raa-
diuses pole ühtegi korralikku 
autoremonditöökoda.“ 
Priisle esindus asub küll ren-

dipinnal, kuid Tubli sõnul 
olid arendajad paindlikud. 
Kõiges saadi kokkuleppele ja 
esindusele leidusid ruumid, 
mis sobivad suurepäraselt 
autoremonditöökojaks. „Töö-
koda asub 560 ruutmeetril ja 
seal on kuus tõstukit,“ rääkis 
ta. „Kogu inventar on kaas-
aegne, samuti töötajate ruu-
mid ja kliendiala – investee-
ringute maht oli suurusjärgus 
150 000 eurot.“

Osa tööd tuleb Rakverre
Tallinnas lubab ettevõte tööd 
üheksale mehele, praegu on 
palgal viis. Ühtekokku töötab 
ettevõttes ligikaudu 40 ini-
mest. 

Tallinnas remonditakse ja 
hooldatakse kõiki sõidu- ja 
pakiautosid, mille garantiiaeg 
on lõppenud. Lisaks on teos-
tatavate tööde nimekirjas 
kahjukäsitlus ja klaasivahe-
tus. „Tulevikus plaanime vas-
tu võtta ka kerekahjusid.“
Keretööde teostus jääb aga 
juhataja sõnul ka edaspidi 
Rakverre. „Möödunud aasta 
lõpus, enne Tallinna esinduse 
investeeringuid, panustasime 
rahalisi vahendeid just Rak-
vere esinduse keretööde osa-
konda: uuendasime värvi-
kambrit, ventilatsiooni ja val-
gustust.
„Keretöid me algusaastatel ei 
pakkunud,“ jätkas Tubli. „Aga 
meil väga vedas, et aastaid ta-
gasi liitus meie meeskonnaga 
selle valdkonna spetsialist 
Aarne Mägi, kes on osakonna 
väga hästi tööle pannud.“
Tallinnasse läks Stik Rakvere 
hinnakirjaga. „Eks me hinda 
alles katsetama, selle paneb 
turg paika. Praegu on ka Priis-
les töö tunnihind 32 eurot, 
nagu Rakvereski. Paides on 
muuseas mõni euro veel 
soodsam. Aga ega hindades 
enam allapoole tulla saa, vä-
hemalt siis, kui soovid maksta 
konkurentsivõimelist töötasu 
ja investeerida tööriistaparki 
jne. “ selgitas Raido Tubli ja li-
sas, et näiteks autoesindused 
küsivad töö eest ligikaudu 50 
eurot tunnis.
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• Metalliettevõte Väike-Maar-
jas otsib oma meeskonda 
objektijuhti, keevitajaid, 
montaažitöölisi. Vajalik val-
misolek välislähetusteks! Sa-
muti pakume tööd joonesta-
jale. Info telefonilt 5347 7879

• Soome fi rma pakub tööd 
kogenud katuseehitaja-
tele. Töökoht on Soomes 
Uusimaa piirkonnas. Te-
gija mehe palk on korralik 
ja vastab Soome ehitusala 
tingimustele. Lisainfo tele-
fonil +358 40 5492 666 või 
saada CV e-postile kattotii-
mi@kattotiimi.fi 

• Otsin töömehi Soome (ehi-
tus, lammutus). Soovitavalt 
roheline kaart. Tel 5646 7038

• Võtame oma meeskon-
da müügikonsultandi, kes 
valdab eesti ja vene keelt. 
Sobib ka (üli)õpilasele. kris-
to@k-kummid.ee

• Ilustuudio, mis asub Krooni 
Selveris, pakub tööd juuk-
surile ja praktikandile. 
Küünetehnik Marika pakub 
suvehinnaga maniküüri, pe-
diküüri, kulmude vahatamist, 
depilatsiooni vahaga ja muui 
iluteenuseid. Tel 5901 9373, 
5153 304

• Autopesula otsib B-kat. 
juhiloaga autopesijat. Tel 
5827 1622

• Koristaja otsib tööd Rakve-
re linnas. Tel 5891 4010

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Töömahu suurenemisega 
pakun tööd taksojuhtide-
le. Vajalik taksokoolitus. 
Tel 5282 659

• Ararat Grill otsib oma 
meeskonda kokka, abi-
kokka ja ettekandjat. Tel 
509 3908

• Aaspere eakate kodu võ-
tab tööle hooldaja. Info tel 
5306 5835

• Vanem naisterahvas vajab 
hooldajat. Elamispinna või-
malus. Tel 5619 9666

• Firma pakub tööd C-, E-ka-
tegooria veoautojuhile (üle 
Eesti). Tel 5127 883

• Vajatakse töömeest/abi-
töölist Lainela Puhkekülla 
Käsmus. Ööbimisvõimalus 
kohapeal. Töö on hooajaline 
ja vahetustega. Info tööaega-
del telefonil 5809 0917

• Vajan metsatöölist Rak-
verest või lähiümbrusest. 
Soovitav B-kat. juhiluba. Tel 
5673 5648

• Võtame tööle abilise talu-
töödele ( Rakvere vald Leva-
la). Kiire! Mob 505 1079



Kuulutaja reede, 5. august 20168 TASUB TEADA

Homme õhtul näeb ETV 

kanalilt järjekordset su-

vist laulusaadet, kus 

seekord võtavad mõõtu 

Haljala ja Vihula koor.

Tõnu Lilleorg

Üks hea meelelahutuslik tele-
saade on nagu moos. Kui tegu 
pole just otsesaatega, tuleb 
see “telemoos” aga varem val-
mis keeta.
Saate salvestusel, 19. juunil, 
on Võsu uue sadama muulil 
kohal palju rahvast, paar 
seltskonda jälgib toimuvat ka 
muuli kõrval ankrus olevate 
mootorpaatide pardalt. Kõige 
keskel askeldab rõõmsameel-
ne Gerli Padar, kelle kanda on 
saatejuhi roll.
Kaamerad juba käivad ja vas-
tavalt saateplaanile peavad 
teineteisega mõõtu võtvad 
koorid esitama mõned lau-
lud.
Kõik pole aga niisama lihtne, 
sest aeg-ajalt teatavad lähedal 
bussis istuvad saate re�issöö-
rid, et tuleb uuesti võtta, sest 
oli mingi viperus heli või pil-
diga. Seda tuleb ütlema re�is-
sööri assistent Jaak Tammea-
ru. “Viige see mees minema, 
ta segab kogu aeg vahele!” 
teeb saate külalissolist Anne 

Võsu rannas salvestati “Suvenaabreid”
Pärast salvestust tuleb Gerlil edasi minna järgmisele 
üritusele, siiski leiab ta minuti, et vastata paarile Kuu-
lutaja küsimusele.

Gerli, kas tunnete end siinse kandiga seotult?
Elasin Haljalas päris pikalt, muidugi tunnen. Suhtlen 
endiselt siinsete inimestega, nad on siirad, südamli-
kud, abivalmis ja nendega on alati väga lõbus.

Milline suhe on teil Võsu rannaga?
Eks Võsu rand oli Haljalale lähim kuurortrand, loomu-
likult on siin lapsepõlvest saati tihedalt käidud. Ja iga 
kord, kui tagasi tulen, on mõnus nostalgiline tunne.

“Suvenaabrite” saade teeb naabrid paremini tutta-
vaks, miks see hea on?
Meil kõigil läheb mõnikord abi vaja. Vahel saab sool 
või suhkur otsa, sellised kõige lihtsamad ja praktilise-
mad põhjused. Ja kui oled oma naabritega sõber, siis 
on ju kõige lähem, kohe üle aia, peole kutsuda.Särav saatejuht Gerli Padar ja Haljala koorilauljad veetsid Võsu rannas suurepäraselt aega. 

Foto: Avo Seidelberg

Veski sõnumitooja kohta 
maitseka nalja.

Publikus on tantsulõvi
Kui Anne Veskil on paus, sätib 
ta end Vihula koori selja taha 
tuulevarju. Kõik lauljad seisa-
vad üksteise ligi, et tuule käes 
paremini soojas püsida.
Paar lugu esitab Gerli Padar 
ka ise, näiteks laulu “Kellel 
peatub mu pilk.” Gerli alus-
tab: “On kõrvus koolikella ka-

ja vaibunud, kuid on sellest 
ajast meelde jäänd...”, ent siis 
viipab Tammearu jälle käega. 
Gerli: “Jälle pekkis! Pole hullu, 
jube hästi läks siiamaani, tee-
me uuesti.”
Sunnitud pausil räägib Gerli 
rahvaga juttu. “Siin on nii pal-
ju tuttavaid nägusid! Näiteks 
näen seal Margust - eriline 
tantsulõvi Haljalast. Kes pole 
temaga tantsinud, pole pare-
matel Lääne-Virumaa tantsu-

pidudel käinud.” Rahval ki-
sub suu veelgi enam naerule, 
kõik ju teavad, et Gerli on 
Haljala tüdruk.

Kolumbus Saaremaalt
Ja jõutaksegi viimase lauluni 
“Ma tahaksin kodus olla”, en-
ne mida Gerli tänab kõiki ja 
ütleb kaamerasse lõpusõnad. 
Saate toimetaja Reet Linna 
näitab rahvale, et nüüd on 
hea teha laulu taktis küljelt 

küljele liikumist.
Anne Veskile kingitakse 
imeilusad valged roosid ning 
end Kolumbuseks nimetav 
Saaremaa mees annab Anne-
le lapiku rannakivi, mis laulja 
šiki helerohelise nahkjaki tas-
kusse rändab. Võsu sõpradel 
külas oleva kivikinkija sõnul 
olevat rannakividesse salves-
tunud kõik need laulud, mida 
naised on mere ääres laul-
nud, ja nii aitavad need kivid 

olevikus olla ja tuleviku poole 
minna.
Haljala koori dirigent Ahti 
Bachblum on väsinud, kuid 
õnnelik. “Adrenaliin oli üleval 
ja väsimust ei tundnud. Ar-
vestades seda, et oleme sega-
kooriga koos olnud vaid kaks 
ja pool kuud, võime väga ra-
hule jääda,” ütleb ta.
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Mõned aastad tagasi 
Rakveres Laada tänaval 
sündinud rõivakauplus 
vahetas nime ja kolis 
kesklinnast Vaala Kes-
kusesse. Miks?

Katrin Kivi

„10 trepisammu oli paljudele 
liig,“ selgitas kolimise taga-
maid varajasemalt Laada tä-
naval teisel korrusel asunud 
kaupluse omanik ja juht Mart 
Pitsner. „Ka parkimisega oli 
südalinnas probleeme. Siin 
on aga väga mugav – enam lä-
hemale vist kauplusele parki-
da ei saakski. Ka ruumi on 
nüüd veidi rohkem.“

Big Mackist 
Riidekunniks
Kuulutaja veergudel oleme 
antud kauplusest varasemalt 
kirjutanud Big Macki nime 
kasutades. „Ühel heal päeval 
saime Mc Donald´si juristilt 
kirja, milles nõuti nende too-
te nime kasutamise lõpeta-
mist,“ kommenteeris Pitsner. 
„Sellesse nimesse oli konflikt 
sisse programmeeritud. Kaht-
lesime alguses veidi ning uu-
risime maad. Leidsime, et 
kaubamärki Big Mack polnud 
registrisse kantud. Eks meil 
oli vähe teadmisi, nüüd vähe-
malt teame, et kui toode on 
ülemaailmselt tuntud, siis se-
da ka kasutada ei või.“
Nii vahetasidki kaupmehed 
poe nime ümber Riidekun-
niks. „Me isegi ei mõelnud 
suurettevõtte vastu astuda - 
sääsk elevandiga ei vaidle,“ 
arvas Pitsner. „Meie tõekspi-
damine on, et klient on ku-
ningas, suurt kasvu klient 
suur kuningas. Nii nimetasi-
me poe ümber Riidekun-
niks.“

Nüüd ka Eestist 
pärit kaupa
Kui ettevõtte alustas tööd val-
davalt piiri tagant pärit kau-
baga, siis nüüd on Riidekunni 

Suurte meeste riidepood 
kolis Vaala Keskusesse

juhatuse liikmed Mart Pits-
ner, Koit Saaveret ja Silva Loi-
go leidnud tee ka Eesti tootja-
teni. „Tean omast käest, kui 
raske on suurtel inimestel so-
bivat riidetükki leida,“ rääkis 
Pitsner. „Eesti tootjatega on 
hea ja lihtne asju ajada, saan 
oma klientidele tellida, mida 
vaja. Näiteks Valgast saame 
tellida kingi, mis vastavad ja-
lanumbrile kuni 50. Särgid, 
mis õmmeldakse Eestis Ewal-
di kaubamärgi nime all, ja vii-
gipükse Nurme vabrikust 
saab tellida nii suuri kui va-
ja.“
Mart Pitsner ütles, et tema 
meeskonna eesmärk on aida-
ta riidesse panna kõik suured 
mehed, olgu siis kaks meetrit 
pikad või kaks meetrit laiad. 
„Kindlasti tasub küsida,“ jul-
gustas kaupmees. „Meil on ju 
kolm poodi, kui siin pole, siis 
leidub ehk Kuressaare või Tal-

linna kaupluses. Ja kui tõesti 
pole, siis tellime spetsiaalselt, 
mida vaja. Ka e-pood saab 
meil kohe valmis, aga seal on 
tootevalik väiksem. Ise eelis-
tan ja soovitan ka teistel ikka 
poes käia ja selga proovida 
ning riiet katsuda, siis on tu-
lemus parem. Netis on mõ-
nus tellida toodet, mida juba 
tead.“
Pitsneri sõnul on kaupluse 
hinnatase seinast seina. „Kõik 
algab sellest, mis kangast on 
riie tehtud. Valikus on aga 
tõesti nii väga soodsaid kui 
veidi kallimaid särke, pükse, 
pintsakuid.“

Kas vaid meestele?
Valdavalt on kaupluse välja-
panekutes näha meesterõi-
vaid, ent ühel stangel on ka 
naiste- kleite. „Jah, soovime 
tõesti hakata pakkuma abi ka 
suurtele naistele,“ tunnistas 

Pitsner. „Naisteriiete maailm 
on erinev sellest, mida ma 
hästi tunnen, aga meil õnnes-
tus saada hea kontakt Adele 
brändi esindajatega. Kuna ka 
naised meie poes käivad ja 
küsivad, siis võtsime julguse 
rindu ja teeme nüüd katse-
tust.“
„Nii meestele kui naistele 
suunatud kaubavalikut täien-
dame vähemalt kord kuus,“ 
ütles Mart Pitsner ja soovitas 
huvilistel kindlasti ühendust 
võtta. „Kaubavaliku ja võima-
lustega on väga hästi kursis 
Silva Loigo, talle võib helista-
da telefoninumbril 5012 433. 
Facebookist leiab meid märk-
sõna „Riidekunn“ alt. Kaup-
lused asuvad Tallinnas Toom-
puiestee 39c, Kuressaares Tu-
ru 4 ja siin Rakveres nüüd 
Vaala keskuses.“
Ettevõtte kodulehe aadress 
on www.riidekunn.ee

* Pakkumine kehtib kupongi ettenäitamisel 
5. - 31. august 2016

Jaama pst 11, Rakvere
www.forestplus.ee, tel 32 55 332

Sel kuul kõik tooted

Pikk 25, Väike-Maarja

-15%

Oleme välja töötamas kupongi rubriiki. 
See tähendab seda, et vähemalt kord 
kuus kogume kokku väga häid pakkumi-
si, mis on mõeldud just Kuulutaja lugeja-
tele.

Ettevõtjatele paneme südamele, et mõt-
leksite  välja põnevaid kampaaniaid ja 
jõuaksite nii rohkema publikuni. Tarbi-
jatel palume aga olla aktiivseid ja häid 
võimalusi mitte tuulde lasta.

Mõnusat kauplemist!
Kuulutaja

Fotol poe üks omanikest Mart Pitsner.
Foto: katrin Kivi







• Ostan VAZide uusi plekke, 
tulesid, stangesid, veneaegseid 
uusi rehve, uksi jne. Tel 5157 395

• Ostan auto. Pakkuda võib kõiki 
autosid, hind kuni 500 €. Tel 5809 
6086
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• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 5081 
311

• Noor pere ostab 1-2toalise 
korteri Rakvere linnas. Tel +372 
5358 6061

• Ostan või üüril 1-või 2toalise 
korteri. Tel 5134 287

• Otsin korterit  Haljalas või 
Rakveres. I või II korrus. Tel 5667 
0967

• Otsin suuremat krunti või 
soodsat maja Haljalas või selle 
vahetus läheduses. Tel 5667 0967

• Soovin osta Tamsallu või 
Rakkesse väikese maja, kus oleks 
koheselt võimalik sees elada. Tel 
5590 0853

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan elamumaad Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5834 4732

• Ostan või üürin suurema garaaži 
või angaari Rakveres. Tel 5031 849 Tõrma Tööstuskülas 

ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  Ü ü r i l e  a n d a  t u b a  ü h e l e 
eramajas. 120 €. Tel 5662 1987

•  A n d a  ü ü r i l e  1 t o a l i n e 
mugavustega korter Rakveres, 
osaliselt möbleeritud. Tel 5353 
4475

•  A n d a  ü ü r i l e  a l a t e s 
septembrist heas seisukorras 
hubane möbleeritud korter 
Tapa keskväljaku ääres. Suur 
parkimisplats maja ees. Üür 
100 €  +kommunaalkulud 
+  t a g a t i s r a h a  e s i m e s e l 
kuul. Soovitavalt helistada 
p e r e k o n n a i n i m e s t e l , 
sõjaväelastel või naistel. Tel 
5802 8178

• Anda üürile Sõmerul 1toaline 
keskküttega möbleeritud korter 
otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda Sõmerul väike 
1toaline  mug.  möbleeritud 
korter. Hind 125 € + kom.maksud. 
Tel 5664 4088

• Anda üürile Uhtna alevis 1toa-
line möbleeritud korter otse 
omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile osaliselt möbleeritud 
1toaline  ahiküttega korter 
Kadrinas. Vesi, WC hoovis. Tel 
5599 5280, 5839 6601

• Anda üürile 2toaline kõigi mug. 
korter Rakvere kesklinnas. Tel 
5558 7544

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 100 Avant 2,8 bens 
1992. a, tumeroheline. Tel 5154 171

• Müüa korralikult hooldatud 
Dacia Logan  2005. a. Kaasa 
kasutatud naelrehvid velgedel. Ls 
133 000 km, järgmine üv 09.2017.a. 
Hind 2500 €. Tel 5664 8311

• Müüa Hyundai Accent 2007. a 
1,6 82 kW musta värvi, läbisõit 32 
802 km, olnud üks omanik. Hind 
3500 €. Tel 5686 4119

• Müüa Opel Astra 1,6i 1999. 
a  hõbemetal l ik  universaal , 
5  ust,  r ikkalik l isavarustus, 
k o n d i t s i o n e e r,  v a l u v e l j e d , 
kesklukk jne. Omab ülevaatust 
07.2017, kaasa uued talverehvid 
velgedel. Sõiduk väga heas korras, 
hoitud heaperemehelikult. Hind 
soodne. Tel 5616 5761

• Müüa Opel Signum 2003. a 2,2 
92 kW diisel, manuaal, luukpära, 
vahetusevõimalus. Mob 5690 4330

• Müüa Opel Zafi ra 2008. a 1,9D 88 
kW automaat, kliima, elektriaknad. 
Tel 5207 815, 5345 5735

• Müüa Nissan Almera 2001. 
a2,0D sedaan (800 €), Ford Focus 
2005. a 1,6TD universaal (2900 €). 
Tel 5024 288

• Müüa Nissan Note 1,6 81 kW 
bensiin. Sõitnud 42 800 km. Beež 
metallik, ostetud Fakto Autost 
uuena. Hooldatud esinduses. 
Uued suverehvid valuvelgedel, 
talverehvid uued. Auto talvel 
sõitnud vähe. Hind 6000 €. Tel Mait 
+372 5615 7301

•  A ku d  m u r u t r a kt o r i l e , 
rollerile, mootorratastele, 
AT V-le .  Rägavere tee 38, 
Agroparts OÜ. Tel 32 58 970, 
5260 545

• Uued Vene päritolu autojupid 
Rakveres. Varuosi on palju ja 
erinevaid, põhiliselt VAZile, 
GAZile, Moskvitšile ja ZAZile. 
Helistage ning küsige täpsemalt, 
mida soovite! Tel 5081 649

• Pere soovib üürida maja Rakveres 
v õ i  l ä h i ü m b r u s e s  h i l i s e ma 
ostusooviga. Tel 5308 1705

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

• Müüa 1toaline korter alevis 
Rakvere l inna lähedal,  otse 
omanikult. Tel 5230 428

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter Kundas Pargi tn. II korrus, 
27 m2. Hind 2000 €. Tel 5627 7034

• Müüa 1toaline korter Kundas 
Kasemäe 11 (II k.) või vahetada 
Tapal korteri vastu. Tel 5676 9806

• Müüa või üürile anda 1toaline 
keskküttega korter Tamsalus. Tel 
5680 1956

• Müüa 2toaline korter Tuleviku 
tn 7 Rakveres. Hind 24 000 €. Tel 
5552 5460

•  Mü ü a  2 t o a l i n e  k . m.  h e a 
asukohaga kesklinna korter. 48 
m2, madalad maksud, toimiv 
ühistu. Tel 5821 3495

• Müüa 2toaline korter Vinnis 
Kiige tn 2. Hind 12 000 €. Tel 5058 
308

• Müüa 2toaline korter (51 m2, 
IV korrus) Tapal. Rõdu olemas, 
korteris tehtud remont. Hind 
kokkuleppel. Tel 5829 0580

• Müüa Kundas Kasemäe 16 
2toaline k.m. korter (50 m2), vajab 
remonti. Keldriruumis on saun. 
Hind 3000 €, tingi! Tel 5698 9020

• Müüa 3toaline ahiküttega korter 
Kadrinas. Tel 5697 0100

• Müüa Laekveres 3toaline ja 
2toaline korter. Info 5563 8122

• Müüa soodsalt Roelas Järve 
tn 3toaline kõigi mugavustega 
korter. Tel 5295 808

• Müüa mugavustega 4toaline 
korter Sõmerul hinnaga 15 000 
€ + kompensatsioon 10 000 € 
väärtuses. Võimalikud variandid. 
Tel 5332 8848

• Müüa osa palkmajast Rakveres. 
Ridaelamu planeering, teise 
korruse väljaehitamise võimalus. 
Ahiküte, vesi-kanal., 3x16A vool, 
avar privaatne hoov. Tel 5614 2951

• Müüa või vahetada Rakveres 
elamu II korrus, ahiküte, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa rahulikus piirkonnas mere 
lähedal maja, milles palju vana 
head talu hõngu (89 m2). Suur 
krunt (5,2 ha). Vihula vald Kiva 
küla. Hind 36 900 €. Täpsem info: 
50 80 880, Alar

• Müüa maja koos aiamaa ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres. Tel 5562 2948

• Müüa maja Kunda linnas, 2 
korrust, eraldatud kohas, otse 
omanikult. Tel 5810 2416

• Müüa maja L-Virumaal Haljala 
alevikus. Krunt 3100 m2. Tel 5664 
3580

• Müüa 3 elamukrunti Vinni 
vallas Piira külas koos elamute 
projektiga. Tel 5175 790

• Müüa krunt (1100 m2) ja äripind 
(80 m2) Rakveres Rägavere tee 3. 
Tel 5284 330

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

ÄRIPINNAD

SÕIDUKID

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
põllumaid, 
metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 21 Rakvere, tel 3223103Jaama 21 Rakvere, tel 3223103

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Autostereote ja * Autostereote ja 
multimeedia paigaldusmultimeedia paigaldus
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.hot.ee/rannel 
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

MÜÜA Tapa linnas ja 
Lääne-Virumaal 

erinevas seisukorras  
14 TOALISED KORTERID 

ning MAJAD.

Hinnad remonti vajavatel 
korteritel alates 2900 eurot.

Täpsem info: mob 511 0478 
või 32 20106,

Urmas Saarmets
e-post: urmas.saarmets@

nordproperty.com 

Aitan Teid kinnisvara 
ostmisel ja müümisel, 

võtan müüki Teie 
korteri või maja,

abi kolimisel.
Kinnisvaraalane 

konsultatsioon tasuta. 

Andrus, 527 1011

33 000 € 140 m²

7 654 €

Andrus, 527 1011

187 m²

Andrus, 527 1011

65 m², III k41 000 €

• Läbi maja planeering, rõdu
• Korralik ja puhas korter
• Hea asukoht

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TARTU TN RAKVERES

MÜÜA MAJA 
MUUGA KÜLAS LAEKVERE v.

• Kinnistu 8954 m², palkmaja
• Rehielamu tüüpi maja
• Suur ja avar köök+abiruumid

MÜÜA MAJA
KAVASTUS VÕSU mnt ÄÄRES
• Kinnistu 2,6 ha
• Rehielamutüüpi palkmaja
• Kaev, elekter EE 1x20A

24 000 €

Andrus, 527 1011

62 m², V k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KIIGE TN VINNIS
• Rõdu, parkimine
• Avatud köök ja elutuba
• Väga hea asukoht

18 000 €

Andrus, 527 1011

131 m²
MÜÜA MAJA 

MURU TN ASERI
• Kinnistu 1638 m², 3 tuba
• Trassid kinnistu piiril
• Palkmaja, hea asukoht

30 000 €

Andrus, 527 1011

163 m²
MÜÜA MAAMAJA 

SAARA KÜLAS VINNI VALLAS
• Kinnistu 1,87 ha, 3 tuba, abiruumid
• Saun, 2 kuurti, laut, kelder, garaaž
• Männimets, hea juurdepääs

48 m², IV k15 000 €

• Uued aknad
• Hea asukoht
• Puhas ja korras korter

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
TIIGI 7 VINNIS

33 900 €

Andrus, 527 1011

44 m², IV k

MÜÜA 2-TOALINE KORTER 
ROOSI TN RAKVERES

• Toad eraldi
• Rõdu
• Avar köök

Andrus, 527 1011

30 500 € 48 m², III k
MÜÜA 3-TOALINE KORTER 

KÜTI TN RAKVERES
• 2 magamistuba eraldi
• WC ja vannituba koos
• Päiksepoole avatud köök-elutuba

Andrus, 527 1011

89 000 € 156 m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA MAJA
VANA KLAASISOO SÕMERU v.
• Kinnistu 3,4 ha
• 3 tuba, köök, saun, wc
• 4 abihoonet, puurkaev/salvkaev

34 000 €

Andrus, 527 1011

245 m²
MÜÜA MAJA 

TARTU mnt ROELAS VINNI v.
• Kinnistu 6642 m², avar maja
• Saun, suur abihoone
• Puurkaev, liitumine EE 25A

15 800 € 720 m²

Andrus, 527 1011

MÜÜA ELAMUMAA
PEIPSE ÄÄRES LOHUSUUS

• Saun, kaev, järveni 200m
• Ehitusõigus 2 hoonele
• Hea juurdepääs, naabrivalve

• Müüa elamumaa (1317 m2) 
Kadrinas. Tsentraalne vee- 
ja kanalisatsiooni ühendus. 
Elekter, ehitusprojekt olemas. 
Tel 5052 060

• Müüa mereäärne elamumaa 
Ma hu s  ( 1 , 2 7  ha ) .  Te e  o ma 
pakkumine. Tel 5345 6863

• Müüa keldriga kaheboksiline 
garaaž Tamsalus. Tel 5809 1057

• Anda üürile Rakveres Lennuki 
tänaval 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 
4605

• Üürile anda 2toaline möbleeritud 
ahiküttega korter Rakveres, WC ja 
dušš. Tel 5150 188

• Üürile anda Rakvere kesklinnas 
2toaline osaliselt möbleeritud 
korter. Üür 200 € + kom. maksud. 
Info tel 5918 6118

• Anda rendile 2toaline mug. 
korter Rakvere Lennuki tn 1, II 
korrus. Üür 160 €/kuus + kom. Tel 
527 0058

• Anda üürile 2toaline korter. 
Rõdu, II korrus, 47 m2. Tel 5362 
4206

• Anda üürile 2toaline k.m. korter 
Rakvere kesklinna lähedal. Tel 
5358 6829

• Anda Eismal üürile palkmaja. 
Võimalus elada aastaringselt. Tel 
5083 305

• 4-30 töömeest saavad öömaja 
Rakvere kesklinnas. Korralik ela-
mine. Tel 5164 685

• Müüa Ford Mondeo 2000-2007. 
a varuosasid. Tel 5646 6933
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REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 
tel 508 9216

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

E-R 9-18 ǀ L 10-15

Hooldus
Remont
Sillastend
Diagnostika
Automaatkäigukastide 
dünaamiline õlivahetus
Sõiduki tehniline kontroll 

TASUTA

Nortsu tee 2 ǀ Rakvere ǀ tel 522 8441
rakvereautohooldus@gmail.com

AUTODIAGNOSTIKA
AUTODE DIAGNOSTIKA
STARTERITE JA                    
GENERAATORITE REMONT
HAAKEKONKSUDE            
MÜÜK JA PAIGALDUS
SÕIDUKITE ELEKTRITÖÖD

Nortsu tee 2, Rakvere
INFO JA 
AEGADE BRONEERIMINE:   
tel 5561 1776 
info@autoelekter.ee   

www.autoelekter.ee

Kuuluta 
Kuulutajas!
Info kuulutus@

kuulutaja.ee
32 25 093

• Toonime autoklaase Rakveres. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• 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

TEENUSED

• Veoteenus Ford Transiti kaubi-
kuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

• Transportteenus Peugeot Boxer 
kaubikuga üle Eesti. Hind kokku-
leppel. Info 5616 5761

• KOLIMISTEENUS fi rmadele 
ja eraisikutele üle vabariigi. 
Te o s t a m e  k õ i k e,  m i s  o n 
kolimisega seotud, ja seejuures 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite jm. 
raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame 
koos teie probleemile parima 
lahenduse. OÜ Kolimised. 
TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.
ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraa-
na, 0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

• Veo- ja tõsteteenus. Rakso 
Transport OÜ. 56675947. www.
rakso.ee

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Veoteenus nädalavahetustel 
väikekalluriga (kv 1,5 tonni või 4 
ruumi küttepuid). Tel 5691 5810

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja  kanalisatsio onikaevude 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus. 
Külmunud trasside sulatus. Feka-
Ekspress OÜ Tel 5194 4298, 5381 
9930

* 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

Pakume multilift kasti 
renditeenust. 
Rasketehnika 
treileriveod.

Tel 5354 1618
www.haket.ee

k l l f k

ARMITEC OÜ
* kaevetööd ja planeerimine
* välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd
* elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus
* fassaaditööd
* üldehitustööd
* tänavakivide paigaldus
* vundamendi renoveerimis-
tööd
* lumelükkamine, katuste pu-
hastamine
* septikute ja mahutite pai-
galdus

Tel 5191 2784
info@armitec.ee

www.prtgrupp.ee

HAAGISSUVILATE

Simuna mnt. 8, Väike-Maarja
Lääne-Virumaa, TEL. 508 4080

www.caravanpluss.ee

müük
rent

tellimine
pisiremont

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 56 500 368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

CONTARO OÜ 
www.contaro.ee
info@contaro.ee

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 
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Kuulutused
 veebis: 

www.kuulutaja.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite soodne hooldus, vee-
bilehtede loomine. Tel 555 268 97

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

• TV- ja sat.seadmete müük, 
paigaldus. OÜ RTS Antenn, tel 
5340 7808, e-post: rts1@hot.ee

• Linna parim pakkumine!!! 
Interneti püsiühendus + 
telepilt täiesti hullumeelse 
hinnaga al. 5 eurost. Levib 
linnas ja maal. Sobib kokku 
Elioni digiboksidega. Ära 
muretse, kui Sul aparaaturi ei 
ole, me anname Sulle need 
tasuta!!! Uuri lähemalt: www.
telestar.ee või helista tel 5552 
5432

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

* Koduelektroonika remont
Kontoritehnika  Hoolduskeskus
Vilde 14, Rakvere, tel 322 4534

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Akende-Uste remont.

Hooldus-
ja paigaldustööd.

Tihendite vahetus, 
reguleerimine.

+372 511 6641
www.meistrimees.eu

• Rakvere Küttesalong teostab 
küttesüsteemide paigaldust 
ja hooldust. Tel: 558 6786, 
kyttesalong@gmail.com

• Müün, paigaldan  ja remondin 
õ h k s o o j u s p u m p a s i d  j a 
konditsioneere. Tel 5024 944

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

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

K&S Torutööd OÜ teostab: 

¤ Vee- ja kanalisatsioonitras-
side ehitus (sise- ja välist-
rassid)
¤ Küttesüsteemide ehitus
¤ Reoveepaakide ja septikute 
müük ning paigaldus
¤ Sanseadmete paigaldus 

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

TORUTÖÖD

- vesi
- küte
- kanalisatsioon
- kanalisatsiooni 
  ummistuste avamine

Tel: 324 4103
Mob: 5662 1147

Rägavere tee 40, Rakvere
www.eridus.ee

• Teeme ehitus- ja remonditöid 
ning vannitubade remonti. Ai-
tame teid sisekujundusel. www.
kenriko.ee, tel 5083 305

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465    

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Aurupuhastus. Teenus. Tel 5646 
7038

• Müün ja paigaldan aknaid ning 
uksi soodsalt. Tel 56 630 670

• Pakkuda eterniitkatuste ehitust 
koos materjalidega. Hinnad 
soodsad. Tel 5685 6320

•  F I E  Ma r t  N e s t o r  e h i t a b 
vundamente ja majakarpe, 
renov e erib vanu ho oneid. 
Ehitusalane nõustamine. Tel 
5646 0674

• Ehitus-remonditööd nii 
e ra mu t e s  ku i  k o r t e r i t e s. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustus, voodrivahetus, 
ter rasside ehitus  ja  san.
t e h n i l i s e d  t ö ö d .  Hi n na d 
mõistlikud. Info 5373 4876

• Paigaldan kõnniteid, krohvin, 
laon müüre. Plaadin vannitube, 
pliite, ahjusid. Krohvin, laon 
müüre ja teen muid ehituse-
remonditöid. Tel 5606 9271

• Klaasipuru ja soodapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

•  A u t o m a a t i k a  t i i b -  j a 
liugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Hauakivide ja –plaatide 
p u h a s t a m i n e  ( h a u d a d e 
hooldus ja renoveerimine). 
Tel 5373 3408

• Tööjõu rent, ehitus, lammutus, 
veoteenus, kolimine. Tel 5646 
7038

•  Teostame lammutustöid . 
Lisainfo tel 5330 5970

•  Kõr valho onete ehitus ja 
puussepatööd. Tel 5685 6320

 Soodne ja kiire 
tellimus meilt! 
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE
PLEKIKANTIMISTÖÖD

Tel +372 508 8497,                 
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

* KVALITEETNE MATERJAL
* PROFESSIONAALNE PAIGAL-
DUS
* ERIKUJULISED LIISTPROFIILID
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS

Nortsu tee 2, Rakvere
Tel: 5127619, epost:

info.weckman@gmail.com

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põranda-

te uuendamine.

EPOpõrandad

Ehitustööd

Tel 5860 0196

VÄRVIME TEIE MAJA. 
Teeme üldehitustöid. 

REGI OÜ, 
tel 55626123

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

RealBuild OÜ teostab 

järgmisi töid:

 saunade  terasside 

 aiamajade  grillkodade 

ehitus

 Majade värvimised ja 
plaatimistööd.  

Lisainfo telefonil

5664 6229, Mairold

Müüa kvaliteet 
SAUNABOKSID 

nii suvilasse, 
eramajapidamisse 

kui korterisse. 
Hinnad alates 999 €. 

Täpsem info 
tel 5685 6320

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.
Tel 5685 6320

• Rakkekaevude kaevamine, 
p u h a s t a m i n e  j a  r e m o n t . 
Ülemiste rõngaste vahetamine. 
Tel 5574 792

• Toru- ja san.tehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Vee- ja kanalisatsioonito-
rustike (sise- ja välis) ehitus, 
septikute ja biosüsteemsete 
mahutite paiagaldus, san.
tehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5373 4876

•  S a n . t e h n i l i s e d  t ö ö d , 
veemõõtjate vahetus, boilerid, 
WCpotid jms. Tel 5830 7593

KERGETEHNIKA 

MÜÜK JA RENT

Info 5113328
Kergetehnika OÜ

* KLIIMASEADMED   ja 
SOOJUSPUMBAD

Firma paigaldab, 
remondib, hooldab 
ja müüb erinevaid 

kliimaseadmeid 
soojuspumpasid. 

    Pakume: 

    Garantii 2 aastat! 

    Hinnad väga soodsad ka 
paigaldusele, küsi üle! 

  NB! Teeme teen-
sed ka külmikutele jm.                                      
külmutusseadmetele!

   Tel. 56 243 687

 

Mitsubishi Heavy, Fujitsu/Fuji, 
Nordcel, AlpicAir.

   thermo.heart@hotmail.com

• Trimmerdamine ja pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

Vanade ja uute põrandate Vanade ja uute põrandate 

restaureerimine restaureerimine 

lihviminelihvimine

lakkiminelakkimine

õlitamineõlitamine

paigalduspaigaldus

hooldushooldus

Info +372 5324 7005

kristjan663@gmail.com

PARKETITÖÖD

• Pottsepp. 25 aastat kogemust. 
Ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 5069 683

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046



15 €/ruum
3m lepp.

Transport tasuta.

Tel 5567 5755

M
ÜÜA

alates
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Kuuluta Kuulutajas!
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

või helista 32 25 093.
Eraisikute reakuulutusi võetakse vastu 

Grossi Toidukaupade kaupluses Joogid (Vilde 6a, Rakvere)
iga päev 10-22

 Tänavakivi paigaldus, 

haljastusteenused 

projektist rajamiseni!
 Info 511 3328

Müügiplats on 
avatud 

NIINE KESKUSES

Lah  olekuajad: 
E-R 10-18
L      9-16
P suletud

Info telefonil: 5066 294

www.modrikuiluaed.ee

Mõdriku Iluaed

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

h.1,09 eurot/min või 
TELLI ENNUSTUS 
h. 0,75 eurot/min 
www.ennustus.ee 

MURU 
TRIMMERDAMINE

Info tel 5629 1114

• MAHE tõmbab teie peo käima 
igal pool, igal ajal ja iga ilmaga. 
Tel 509 7850

• Õhtujuht koos ansambliga. Tel 
5190 1697

•  A n s .  K A L E V B A N D . 
Tantsumuusika igale peole!   Tel 
5185 318, kalevband.kalev@gmail.
com

• Tantsumuusika ühemehebändilt 
igale eale. Õhtu juhtimine. Tel 514 
9885

• Viin Rakveres tasuta ära elektri- 
ja gaasipliidi, pesumasina ja 
muud vanametalli ning autoakud. 
Kuulutus ei aegu! Tel 5803 3345

• Tekstiilipesuri rent! Pese ise 
oma autoiste, diivan või vaip 
puhtaks! Hind 20 eurot/ööpäev. 
Tel 5800 4824. Asukoht Vinni.

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Tel 
5568 6385

• Teen korda teie ettevõtte 
raamatupidamise. Tel 505 1176

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

ELAMUAUDIT OÜ

KORTERIÜHISTUTE 
NÕUSTAMINE HOONE 
RENOVEERIMISEKS

tehniline konsultant

energiaauditid

energiamärgised

Tel: 5098 440
urmas@elamuaudit.ee

RAAMATUPIDAMIS-
TEENUSED

Tel 5656 0856
www.mesipere.ee

e-post: info@mesipere.ee

(ka korteriühistutele)

• Aurupuhastus. Pakun teenust. 
Diivanid, põrandad vaibad. Tel 
5646 7038

• Klassikaline massaaž 20 min 5 
€, kupud 3 €. Tel 5567 7800

Rakveres Tallinna tänav 49B

MÖÖBLIKAUPLUSES

algas suur 
tühjendusmüük! 

Uued väiksed ja 
suured nurgadiiva-
nid, külmikud, ka-

pid, kummutid, puit 
tooted, puhvetid, 

lauad-toolid, voodid 
ja palju huvitavat, 

tulge vaatama!

Info 5069 814

Avatud 

E-R 10-18, L 10-15 

P suletud

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1.Jõgeva Suur tn 5.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

•  O s t a n  m a j a p i d a m i s e 
l i kv i d e e r i m i s e l  v õ i  ke v a d 
koristamisel jäänud esemeid 
kila-kolani. Vajadusel prügivedu. 
Tel  5031 849

• Ostan vanu Eesti- ja nõukogu-
deaegseid mänguasju. Tel 5079 
984

• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

• Ostame kulda (ehteid, münte, 
hambakulda), hind al. 18€/g 
ja hõbedat (mündid, ehted, 
lauahõbe). Tel 5067 819

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

• Ostan Vene elektroonikat: 
makid ja raadiod, võimendid, 
kõlarid, trükiplaadid, skeemid, 
dioolid, arvutid, vanametalli. Tel 
5633 1491

•  O s t a n  n õ u k o g u d e a e g s e 
vahvliküpsetaja, ka katkise. Tel 
5031 849

• Müüa odavalt tumba, diivanilaud 
(kirss), sektsioonmoodulkapp 
(kirss), söögilaud ja 6 tooli (kirss), 
elektriradiaatorid, suusasaapad, 
rulluisud, 2 jalgratast (noorte 
ja  t ä i s k a s v a n u t e ) ,  p u i d u s t 
l a m a m i s t o o l ,  p l a s t i k u s t 
terrassitoolid.  Tel 5104 147

• Müüa heas korras vanaaegne 
suurem riidekapp ja kirst. Tel 
5293 986

• Müüa kasutatud pealtlaetav 
pesumasin Whirlpool. Hind 120 
€. Tel 5664 8311

KODU

•  Müüa soodsalt  kasutatud 
3osaline lastetoa sektsioon koos 
kirjutuslauaga Rakveres. Tel 5150 
188

•  Mü ü a  l a p s e v a n ke r- k ä r u 
EdgeDuo Emmaljunga, kasutatud 
1 lapse poolt, väga korralik, 
asukoht Rakvere. Hind 500 €. Tel 
5130 783

•  M ü ü a  a i a f r e e s 
( b e n s i i n i m o o t o r i g a , 
vähekasutatud), kompressor 
( k a h e  p a a g i g a ,  3 8 0  V ) 
j a  e l e k t r i m o o t o r e i d 
(valikuvõimalus). Tel 5031 849

• Müüa klaver Belarus. Klaver 
asub Rakveres. Hind 100 €. Tel 
5341 2442

• Müüa nõuko gudeaegs eid 
spordimedaleid. Tel 5347 2060

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind 
lepal 2 € kott ja kasel 2,30 € kott. 
Tel 505 1528    

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

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

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 
2 rm. Tel 504 5632

• Müüa lõhutud küttepuid. 
Hi n d  a l .  3 0  € / r m .  Ko o s 
kohaletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

• Müüa soodsalt kütteklotse 
ja kaminapuid. Vedu tasuta. 
Tel 5013 862

• Müüa saetud-lõhutud küttepuid 
koos kohale toomisega. Tel 5615• 
Müüa kuivi pakitud kütteklotse 
ja kaminapuid, pelleteid ning 
puidu- ja turbabriketti alusel. 
Vedu tasuta. Tel 433 3130, 523 8503

• Eestis ainuke küttepuu müüja, 
kes annab järelmaksu, tasumine 
peale virna ülemõõtmist. Tasuta 
transport ja kuludokument. Tel 
5122 025

•  Mü ü a  s a e t u d  ja  l õ h u t u d 
küttepuud (hall ja sanglepp). Ka 
kuivi puid. Transport hinna sees. 
Tel 51 37 659

KÜTTEPUUD

•  K ü t t e p ü ü d e  m ü ü k 
JÄRELMAKSUGA . Ainuke 
Eestis (sang- ja hall lepp, 
kask). Kuludokument ja tasuta 
transport. 60L võrkkottides 
kütteklotsid. Tel 5122 025

• Müüa küttepuid (leht-  ja 
okaspuu, pikkusega 0,75-1m). Tel 
5567 7926

• Lõhutud küttepuude müük. 
Hind 30 € ruumimeeter koos 
kohaletoomisega. Pikkused 35-
50mm. Tel +372 503 0311

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

•  M ü ü a  s a e t u d - l õ h u t u d 
küttepuud. Kuivad ja toored. Tel 
5192 4320

• Müüa küttepuud (30-50cm) 
alates 30 €/m3, väikese koguse 
3m3 transport Rakvere ümbruses 
tasuta. Tel 5284 160

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 5043 326

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246
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Valmistame talu stiilis 
sauna uksi ja aknaid, 

põrandalaudu laiusega 
kuni 34cm, 

sise- ja 
välisvoodrilauda. 

Müüme ka 
sae- ja höövelmaterjali. 

Kaup ettetellimisel. 
Tel 5274 255

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Ehitusliku saematerjali müük 
Väike-Maarjas. Pikkused 3-6m.

6m materjal hea hinnaga
Kaubaaluste müük. 
Transpordi võimalus. 

Tel. 5150 268

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Hea metsaomanik!

• kasvava metsa raieõigust 
• metsamaterjali
• metsa- ja põllumaad

head hinda, kvaliteetset 
metsa ülestöötamise ja 
veoteenust

Tiit Reitel, tel 506 0288
 it@ar  ston.ee

Taavi Saar, tel 508 9955
taavi@ar  ston.ee

OSTAME:

PAKUME:

•  Müüa ratastraktor DT20 
(töökorras). Hind kokkuleppel. 
Tel 5665 7343

• Müüa MTZ-82 uued tagumised 
r e h v i d  1 5 ,  5 - 3 9  F - 2 A  j a 
haakeraud. Tel 5218 229

PÕLLUMAJANDUS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

METS

SISEVOODER 
HIND al 0,24 eur/jm

VÄLISVOODER
HIND al 0,48 eur/jm

EHITUSLIK KARKASS 
HIND al 0,44 eur/jm

TERRASSILAUD 
HIND al 1,03  eur/jm

DISTANTSLIISTUD
HIND al 0,18 eur/jm

KÜTTEKLOTSID 
HIND 1 eur/20L ko  

Asume Sondas Sepa 18a
Info telefonil: 5306 7722 või 
sale@teamwood  mber.com

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

• Avatud uus šašlõkibaar Tallinna 
tn 69. Iga päev 10-20. Tel 5801 9832

TEATED

TUTVUS

•  Ke s k e a s  m e e s  v aja b  4 9 a 
p e r e n a i s t .  S o o v i t a v  ü k s i k 
mittesuitsetaja. Tel 5378 5127

• 55a sale mees (ei suitseta) tutvub 
saleda noorema naisega. Tel 5348 
9906

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, palgi 
saagimise teenus al. 16 €/tm ja 
nelikanthööveldus. Info tööpäe-
vadel kell 8.30 – 17.00 telefonil 
5089 215, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Müüa saunakeris (mõõdud 
sügavus 500 mm, laius 400 mm, 
kõrgus 700 mm, toru Ø12,7cm). 
Tel 5904 0151

• Müüa kaseplanku. Paksus 50 
mm, pikkus 300 cm, kogus 1,5 tm, 
hind kokkuleppel. Helistada tel 
516 4529

• Müüa elektrikaablit Rakveres - 
3g1,5 - 0,40 €/m ; 3g2,5 - 0,60 €/m ; 
5g1,5 - 0,50 €/m ; 5g2,5 - 0,80 €/m. 
Tel 5629 6449

•Müüa uus puuküttekatel Viadrus 
U-26 ja akumulatsioonipaak (633 
liitrit). Kehtiv garantii. Hind kokku 
700 € (poes 1400 €) Kontakt 5667 
1579

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
voodri-, põranda-, terrassilauda 
ja servamata lauda. Pikkused 3,0 
- 6 m. Voodrilaudade värvimine. 
Vedu üle Eesti tasuta. Tel 5282 268

• Müüa tsingitud traatvõrku 5 rulli 
50x1,2 m ja 3 rulli 30x1,7 m. 20 €/
rull. Tel 5621 4620

EHITUS

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

• Soovin osta väiksese koera 
kutsikaid. Tel 5560 9715

•  M ü ü a  R a k v e r e s 
taksikutsikaid. Info 5285 416

• Müüa 3kuune toy terjeri 
kutsikas. Olemas EU pass, kiip, 
vaktsineeritud. Hind 300 €. Asub 
Järvamaal. Tel 5552 5231, Toivo

• Müüa siberi husky kutsikad. Tel 
5649 6115, www.hellkihv.ee

KADUNUD

•  Kadunud väiks emat 
ka s v u  ko e r  R a kv e re s, 
reageerib nimele Jack. Koer 
on 4aastane valge kraega, 
beeži seljaga ja koheva 
sabaga, leiust palun teada 
anda numbril 5815 0101, 
koera kodu asub Rakvere 
Vahtra pst. 8. Koera leidjale 
200 eurot vaevatasu

LOOMAD

• Ostan T40 vedava esisilla ja 
kallutava käru. Võib olla remonti 
vajav. Tel 5360 8638

• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

28 /rm

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID JA  

KUIVA 
SAEMATERJALI

Vinnis
5783 8999

Tel. 555 60 240
www.viruhalud.ee

Müüa 
LOODUSLIKKU 

JA 
TÖÖDELDUD 

PAEKIVI 
OTSE TOOTJALT. 

Vajadusel koos 
paigaldusega. 

Tel: 5191 3156, Tõnis,
e-post: tonis36@hot.ee

• Müüa GAZ 52-53, ZIL 130, 
ratastraktor MTZ 52, töölaud ja 
kruustangid. Tel 5031 849

• Müüa töökorras kombain 
Sampo Bizon 2020 96. a. Hind 
kokkuleppel. Tel 5218 229

• Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

•  M ü ü a  v ä i k e s e s  k o g u s e s 
söödateravilja ja teraviljatigu. 
Tel 5396 9906

• Arli Puukool müüb viljapuid, 
-põõsaid, sammasõunapuid, 
maasika-, vaarika-, mustika, 
viinapuu- ja muid taimi: T., 9.08: 
Tapa t kell 9, Rakvere t kell 10.30, 
Tamsalu kell 13, V-Maarja kell 
13.30, Rakke kell 14.15, Simuna 
kell 15, Laekvere kell 15.30. Tel 
5188 465

• Müüa sõelutud mulda. Tel 
5270 059

• Täissööt kanadele, tibudele, 
lakukivid, mineraalid veistele 
ja  hobustele,  ko eratoit , 
kassitoit, kassiliivad. Rägavere 
tee 38, Agroparts OÜ. Tel 5260 
545

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel. 
53 54 3002 või 50 59 151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega. Info 
tel. 51 962 628 või 53 517 414

VANAVARA

• Ostan seisma jäänud esemeid 
- vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 5079 984

•  O s t a n  v a n u  E e s t i -  j a 
nõukogudeaegseid mänguasju. 
Tel 5079 984

• Ostan vanu märke, silte, 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

raamatukapid, kummutid, 
lauad, toolid, rätikunagid, 
kohviveskid, margapuud, 

samovarid, petroolilambid, 
pudelid, portselan- ja klaasnõud, 
seina- ja taskukellad, kirjandus, 

kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- ja 

hõbeesemeid, mündid, märgid, 
paberraha, sõjatemaatika (kiivrid, 
mõõgad, pandlad, vormid) jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud majapidamise 
likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
Kokkuleppel ettehelistamisega 

tel 506 7819

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam 
(täägid-mõõgad, kiivrid, au-
märgid, mürsukastid, varustus 
jm), kunst (maalid, graafika 
jm), ehted, fotod-postkaardid, 
märgid-medalid-ordenid, raa-
ma-tud, lambid-lühtrid, pu-
delid, väärismetallist esemed, 
jalg-, mootorrattad jm, tehnika, 
vanaraha (mündid ja paber), 
kellad (tasku-, seinakellad jm). 

Ja palju-palju muud. 

Raha kohe,  kojukutsed üle 
Eesti tasuta. Tühjendusostud, 
majapidamise likvideerimisel.  

Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 

RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!
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OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

• www.toonklaas.ee

• KAARDID ENNUSTAVAD. Tel 
900 1727. 24H. Hind 1.09 /min või 
TELLI ENNUSTUS h. 0,75 /min. 
www.ennustus.ee

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

•  Müüa kvaliteetsed KUUL-
DEAPARAADID. Hind 20 €. Tel 
5013393

• Müüa Saksa suhkruvati-
aparaat. Võimsus: 2500 W. 
Kaasas pann, spetsiaalne võrk 
koos klambritega. Tel 5052 060

• Anda rendile 3x6m easy-
up peotelk. Hind 45 €/24h. 
Lisainfo 5345 8135

MUUD

Ostan kaubaaluseid 

“EUR”, “FIN” ja 

märgistamata.

Tel 5552 2789

HAUAPLATSIDE EHITUS     

Hinnad kokkuleppel!  Tel 5629 1114

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED
OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Seisuga 4. august 2016
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind
Kartul kg 0,50 1,20

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Roheline sibul kg 3,00

Till kg 8,00

Petersell kg 6,00

Salat kg 3,00

Salatikurk kg 0,80 0,90

Kurk, väike kg 1,30

Punapeet kg 1,50 2,00

Tomat kg 1,50 3,00

Küüslauk kg 10,00

Aedherned kg 5,00

Värske hapukurk kg 3,00 4,00

Värske kapsas kg 1,00

Porgand kg 1,20 1,50

Kaalikas kg 2,00

Aeduba kg 3,00 4,00

Põlduba kg 3,00

Paprika kg 2,00

Suvikõrvits kg 0,50 1,00

Baklazan kg 2,00

Vaarikad kg 6,00 7,00

Maasikad kg 5,00 5,50

Murelid kg 4,50

Arbuus kg 1,50

Virsikud kg 3,50

Mustikad liiter 3,00 3,50

Kultuurmustikad kg 8,00

Mustsõstar kg 4,00

Punanesõstar kg 1,50 2,00

Karusmari kg 3,00

Kukeseened kg 5,00

Kirsid kg 3,00

Nektariinid kg 3,00

Ploomid kg 2,00 3,00

Pirnid kg 2,50 3,00

Viinamarjad kg 2,70 3,00

Mesi (värske) kg 6,50 8,00

Toorpiim T, N, L 

9st

liiter 0,67

Värske räim kg 1,30

Teisipäeval, 9. augustil kell 10.30 turul 
viljapuude, marjapõõsaste 
ja maasikataimede müük!

TURUPÄEV LASTELE

13. augustil 9 - 12

Tulge müüma asju, mida endal enam vaja 
pole!

Müügikoht tasuta!
Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

HINNAD RAKVERE TURUL

Avaldame kaastunnet lähedastele 
VALEV LAANEMÄGI 

kaotuse puhul. 
Reet perega

Avaldan kaastunnet lähedastele 

JÜRI KÜTTI 

kaotuse puhul. 

Roman, Maria

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
ja 
Grossi Toidukaupade 
kaupluses “Joogid” 
iga päev 10-22 
Vilde 6a, Rakvere
Kuulutusi saab 
toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225093 
või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee. 

www.kuulutaja.ee

Tähed, mis kirjutame paberile, 
kaovad kunagi.

Jäljed, mis jätame liivale, 
kustutab vesi.

Kuid päevad, mis veetsime koos, 
ei unune iialgi

Südamlik kaastunne Monikale kalli 
isa

kaotuse puhul. 
Piret perega

KUULUTUSED

Suurima osa kodustest 
jäätmetest moodusta-
vad pakendid. Enamlevi-
nud plastpakendimater-
jalideks on polüetülee-
nist ja polüpropüleenist 
kile. Õigesti kokku ko-
gutuna on kile sarnaselt 
klaasiga ümber sulata-
tav ja toormeks uutele 
kiletoodetele.

Kadri Kaarna,
MTÜ Eesti Pakendiringlus, 

keskkonnajuht

Kilepakendid tuleb koduses 
majapidamises koguda olme-
jäätmetest eraldi. Kilepaken-
did võib viia nii plastpaken-
dite kui ka segapakandite 
konteinerisse. Segapakend-
ikonteinerisse võib kile visata 
koos muude plastist, metal-
list, klaasist ja kartongist pak-
enditega.
Kui kodule kõige lähemas 
asukohas on just segapaken-
dikonteiner, siis piisab, kui 
koguda olmejäätmetest eraldi 
ühiselt kõik pakendid, lisaks 
biolagunevad jäätmed ja va-
napaber.
Pakendiringluse konteineri-
tesse viidav plastpakend ei 
pea olema puhtaks pestud. 
Piisab pakendi tühjaks 
tegemisest. Automatiseeritud 
sorteerimisliinid pesevad pa-
kendid nende käitlemisel.

Mis toimub 
sorteerimistehases?
Tühjendusauto valab ava-
likest konteineritest kogutud 
jäätmed tehase pakendite 
kogumisplatsile. Sealt tõstab 
kopplaadur materjalid suurde 
konteinerisse, kust dosaator 
väljastab pakendeid ühtlase 
voona sorteerimislindile.
Järgmiseks juhatab sorteeri-
mislint pakendid suurde ki-
dadega sõela, mis purustab 
ka kinnised kotid. Esimene 
pöörlev sõel eraldab üksteis-

Kilepakendi teekond 
majapidamisest uute toodeteni

Purustatud, pestud ja kuivatatud kile sulatatakse ja sellest 
toodetakse graanulid. 

Foto: Kadri Kaarna

est eri suuruses pakendid ja 
edasi liiguvad pakendite 
komplektid - paber, papp ja 
kile - oma konveierile ning 
kõik väiksemõõdulised pak-
endid, nagu metall, plast ja 
klaas teisele konveierile.
Kile eraldatakse paberist ja 
papist käsitsi sorteerimise li-
inil. Seejärel kile purus-
tatakse, pestakse ja kuiva-
tatakse kahes osas. Purus-
tatud kile sulatatakse ja sell-
est toodetakse pisikesed 
graanulid.
Ettevõtetest kogutud kile 
sorteeritakse võimalusel värvi 
järgi juba tekkekohas või 
enne käitlusliinile asetamist. 
Läbipaistvast kilest toodetud 
kilegraanulid võimaldavad 
uuesti valmistada värvitut 
kilet. Värvilisele kilele lisa-
takse granuleerimisprotsessis 
tahma, et ühtlustada värvi. 
Saadakse musta värvi graan-
ulid, millest põhiliselt toode-
takse prügikotte.

Kuhu läheb kile pärast 
sorteerimistehast?
Kilegraanulid pakitakse 
suurtesse kottidesse ja trans-
porditakse kilematerjale toot-
vatesse ettevõtetesse. Eestis, 
Leedus ja Soomes toodetakse 
neist pakkekilet, kattekilet 
ning prügikotte.
Kile on väga väärtuslik too-

raine, millest lisaks uuele 
kilepakendile saab toota isegi 
kangast ja mööblit. Kile teeb 
väärtuslikuks selle lihtne käi-
tlemine nii granuleerimisel 
kui uue toote sulatamisel. 
Paljud pakendiettevõtted 
teenivad kilejäätmete süs-
teemse kogumisega raha. 
Kilejäätmed on alati mak-
snud rohkem kui vanametall.
Uute pakendite valmistamine 
uuest toorainest on palju 
kallim ja energiamahukam 
kui töödeldud kilest. Pak-
endijäätmete käitlemise hind 
on toote ostuhinda sisse 
arvestatud. Visates pakendid 
prügimäele, maksame me pa-
kendite käitlemise eest topelt, 
sest tasume ka olmejäätmete 
äraveo ja käitlemise eest. Pak-
endite viimine avalikesse pa-
kendikonteineritesse on aga 
tasuta.
Igal aastal kogub Eesti Pak-
endiringlus kokku üle 40 000 
tonni pakendijäätmeid. Ko-
gutud pakendid viiakse Maar-
du sorteerimistehasesse. Pak-
endiringlus on paigaldanud 
üle Eesti 2173 kogumiskon-
teinerit, millest plast- ja sega-
pakendi konteinereid on 
1216. Konteinerite kohta 
leiab infot kodulehelt pak-
endiringlus.ee.
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Klounidena tuntud Haide 
Männamäe ja Toomas Trossi 
(fotol) kogu pere püstijalako-
möödiat “Loomad” saab nä-
ha veel Tartus, Võrus, Lohus-
alus ja Haapsalus.
Tunnipikkune etendus kes-
kendub inimeste ja loomade 
ühisosa leidmisele. Näitlejad 
esitavad püstijalakomöödia 
stiilis ehk siis üsna vabas vor-
mis oma tähelepanekuid 
elust. Samuti leidub lavastu-
ses enam lavastatud stseene, 
mis põhinevad näiteks rahva-
juttudel.
Tallinna etendusel haarasid 
publiku reaktsioonide diktee-
rimisel kiiresti juhtohjad 
lapsvaatajad, kes andsid nae-
ru lõkerdades märku, et näh-
tav on just nende masti huu-
mor. See tegi heameelt oma-
korda lastevanematele. La-
vastuse tekst oli maitsekalt 
ealises tasakaalus, pakkudes 
aeg-ajalt rosinaid ka täiskas-
vanutele, kes tänu oma elu-
kogemusele tabasid mõne üt-
luse mitmeplaanilisust.
Etenduse esimeses osas oli 
rohkelt juttu karust. Kirjelda-
tav vahejuhtum päntjalaga 
metsateel jäi küll väheusuta-
vaks, kuid tuletas meelde ühe 
jutu Karu-nimelisest mehest. 

Nimelt räägiti kunagi (kui 
teatripileteid ei saanud veel 
osta internetist) ühes saates 
suhtlemisnippidest ning 
muuhulgas sellest, kuidas 
saada defitsiitseid teatripile-
teid. Nimelt tuleb helistada 
teatri kassasse ja öelda mahe-
da bassihäälega: pange palun 
kinni kaks piletit Karu nime-
le. See nipp pidi kassapidaja-
tele mõjuma ja tõepoolest, 
kas pole tore mõelda, et teat-
risse soovib tulla kultuurihu-
viline härra Karu.
Hästi töötas ka laval seisnud 
kapp. See lihtlabane rekvisiit 
näib omavat päris kena mõju 
teatrilaval, kui meenutada 
näiteks paari aasta tagust su-
vetükki “Titanicu orkester”, 
kus kapi sees saabus tegevus-
paika mustkunstnik. Kapi us-
tele saab koputada, sinna 
saab sisse minna, vahetada 
sees olles rolli ja siis jälle välja 
tulla, mida “Loomade” näitle-
jad ka edukalt tegid.
Nägin kloune Piipi ja Tuuti 
teatrilaval esmakordselt ja 
võin öelda, et nende kasuta-
tav teatrikeel on küll napp, 
kuid igati kommunikatiivne, 
suutes kenasti transportida 
emotsioone ja sõnumeid lava 
ning publiku vahel. “Looma-

de” etendusel oli meeldiv jäl-
gida, kuidas näitlejad noppi-
sid üles impulsse publiku 
seast ja mängitasid neid siis 
laval oma teatrikeele võtete-
ga. See, kuidas nad kasutasid 
kujuteldavaid esemeid ja 
mänguliselt määratletud te-
gevuspaiku - näiteks stiilis: 
vaadake, siin on känd, mille 
alla põder oma jalaga kinni 
jäi -, oli tore. Ja see tilluke ki-
tarr, vist ukulele, millel Piip 
mängis, oli suurepärase kõla-
ga.
Lavastus “Loomad” näitas, et 
teinekord sobibki kvaliteet-
seks teatraalseks ajaveetmi-
seks midagi kergemat, ei pea 
tingimata vaatama lavastusi 
mitmeplaanilise dramatur-
gia, ambitsioonika sõnumi 
või spetsiaalselt ehitatud la-
vaga. Piisab sellest, kui panna 
teatraalne fluidum ehk mõju-
jõud laval õrnalt virvendama.
Kokkuvõttes tekitas etendus 
mulje, et argielu ei pruugi 
vaadata tingimata range 
mõistusepärasusega täiskas-
vanu vaatenurgast, ning see 
on päris kena sõnum.

Tõnu Lilleorg

29. juulist kuni 14. augustini 
jätkub Endla Teatri pikaajali-
ne traditsioon mängida oma 
siserepertuaari ka suvel.
Võimalus on nautida nii pub-
liku viimaste aastate lemmik-
lavastusi nagu „Tramm nime-
ga Iha“ ja „Kõik naistest“ kui 
ka Eesti teatri aastaauhinda-
de galal tunnustuse pälvinud 
dokumentaallavastust eestlu-
sest „45 339 km² raba“ ning 
muusikalist koguperelavas-
tust „Peeter Paan ja Valge 
Lind Wendy“.
Uuest hooajast liituvad Endla 

teatriga lavakunstikooli 27. 
lennu lõpetanud Saara Nüga-
nen ja Ott Raidmets. Lisaks 
naasevad Endlasse Sten Kar-
pov ning Liis Karpov (endine 
Laigna). 
Saara Nüganen ning Ott Raid-
mets on Pärnu publikule tut-
tavad Endlas etendunud la-
vakunstikooli diplomilavas-
tusest „Uhkus ja eelarve“, esi-
mesed rollid Endla näitlejate-
na teevad värsked koolilõpe-
tanud Ingomar Vihmari la-
vastatud tragikomöödias 
„Mitte praegu, kallis!“.

Sten ja Liis Karpov teevad 
kaasa sügishooaja esimeses 
uuslavastuses „See asi“. Rän-
naklavastuse teatrimajas la-
vastab Laura Mets, lavastuse 
kunstnik on Illimar Vihmar, 
lisaks Sten ja Liis Karpovile 
mängivad lavastuses Kadri 
Rämmeld (endine Adamson), 
Meelis Rämmeld, Priit Loog, 
Sander Rebane ja Arabella 
Anderson.

Kuulutaja

Endla trupp saab sügisest täiendust

Kerge suvine teatrivirvendus
Foto: Laura Strandberg

Tapa linn kutsub juubelile
Tapa linn tähistab tänavu oma 90. sünnipäeva 12.-14. au-
gustil. “Tapa linna 90. sünnipäev tuleb tänavu omanäoline, 
sest mitmekülgset tegevust jätkub kõigile, nii nooremale kui 
vanemale pidulisele. Oleme kaasanud 2015. aasta algusest 
töögruppidesse palju inimesi, et kava oleks kõigile huvitav 
ja mitmekesine” ütles Tapa vallavanem Alari Kirt. 
Peetakse mitmeid särtsakaid tantsupidusid, toimuvad suu-
red kontserdid. Kogu nädalavahetuse on avatud populaar-
sed kodukohvikud, toimub mitmepäevane laat. Samuti ava-
takse rahvusvaheline lapitekinäitus koos Soome sõpruslin-
na Akaa ja Forssaga “Teineteisel külas”.
Toimuvad populaarsed spordivõistlused, nagu jalgpallitur-
niir ja kanuuralli. Unustatud pole ka lemmikloomasõpru, 
sest 13. augustil on Tapa Vene kooli taga koertenäitus-võist-
lus “Tapa linna ilusam koer 2016”.
Samuti toimub Tapa linn 90 pidustuste raames 14. augustil 
Tapa VI vorstifestival ja Eesti VI meistrivõistlused vorstigril-
limises.
Peaesinejateks on tänavu noorteõhtul, 12. augustil üles as-
tuvad Eesti absoluutsed hiphopi tähed Reket ja Arop aka 
Suur Papa, 13. augustil Karl Madis ja Karavan ning DJ Allan 
Roosileht, 14. augustil ansambel Kõrsikud ja Harri Salminen 
Soomest.
Lisaks tähistab Tapa linn oma sünnipäeva koos nelja linna-
ga programmina “Linnad 90”, mille raames on tehtud ühine 
reklaamklipp ja retrospektiivne dokumentaalfilm. Samuti 
käiakse üksteisel külas esinemas ja tehakse koos palju 
muudki põnevat. Juubelilinnad on Tapa,  Põltsamaa, Tõrva, 
Türi ja Nõmme. Tapa linna rahva jaoks kujuneb selle pro-
jekti kulminatsiooniks “Viie linna ühiskontsert“.

Sagadis saab 
raskeveohobu-
seid kaeda
Eelseisval nädalavahetusel 
toimuvad RMK Sagadi 
metsakeskuses traditsioo-
nilised puupäevad, kus lei-
dub meisterdamist, nupu-
tamist ja avastamist igale 
vanusegrupile. Laupäeval 
oodatakse Sagadisse lisaks 
loodushuvilistele ka ho-
buentusiaste, et läbi viia 
eesti raskeveohobuste 
päev.
„Seekord on puupäevade 
keskmeks kodumaised 
puuliigid ja nende kasuta-
mine. Proovida saab mõi-
saaegseid puutööriistu, 
meisterdada traditsioonili-
si puukoorelaevukesi ja 
laastukorve, proovida le-
hetrükki ja mekkida taime-
teed. Pargis toimetame lin-
nu- ja putukavaatlustega, 
pargitiigil liuglevad ka-
nuud ning laste rõõmuks 
on valmis pandud osavus- 
ja nuputamismänge, hii-
gelpusled ja täpsussaagi-
mine,“ kirjeldas RMK Saga-
di metsakeskuse juhataja 
Krista Keedus eesootavat 
nädalavahetust. Ta lisas, et 
puupäevade raames vali-
takse ka Sagadi pargi kau-
neim puu. Laupäevane 
raskeveohobuste päev al-
gab märade ja täkkude näi-
tuse ja hindamisega mõisa 
lipuväljakul. Edasi toimu-
vad dendropargis töökat-
sete demonstratsioonid, 
rakendisõit ja palgiveo de-
monstratsioon.
Pühapäeval on lipuõuel vi-
gursaagimine, kus skulptor 
Urmas Rauba valmistab 
mõisapargist pärit tam-
mest ühe praktilise skulp-
tuuri.
Tänavu toimuvad puupäe-
vad 13. korda, raskeveoho-
buste päev aga juba 22. 
korda. Puupäevad kesta-
vad 6.-7. augustil kella 11-
17ni, raskeveohobuste 
päev 6. augustil kella 11-
17ni. Osalemine on tasuta. 
Avatud on välikohvik, ke-
hakinnitust saab Sagadi 
mõisa restoranist.
RMK Sagadi metsakeskus 
on tunnustatud loodusha-
ridus- ja turismikeskus 
Lääne-Virumaal Sagadi 
mõisakompleksis. Põhili-
selt 18. sajandist pärinev 
hoonestus koos pargi, tiigi 
ja aedadega moodustab 
ühe harmoonilisema ja 
terviklikuma mõisaan-
sambli Eestis. RMK Sagadi 
metsakeskust külastas 
2015. aastal kokku ligi 50 
000 inimese Eestist ja välis-
riikidest.

Riigimetsa Majandamise 
Keskus
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Rõmeda šašlõkibaar „Artur“ esitleb:

Laupäeval, 13 augustil 2016

UKU SUVISTE KARL-ERIK TAUKAR

ARTUR BAARI SÜNNIPÄEV
20.00 Peo algus

VABA AEG

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot, kuni 
kella 23ni tasuta.
5. augustil video-
popcorn DJ Marko Pille
6. augustil retrodisco DJ 
Margus Teetsov
12. augustil kõlavad 
läbi aegade parimad 
hitid DJ Kaupo Mitt
13. augustil krutib su-
vetuure DJ Andres Kukk

5. augustil toimub Rakvere JK 
Tarva jaoks ülitähtis mäng 
Pärnu Linnameeskonnaga. 
Kõiki rakverelasi oodatakse 
suvepealinna oma meeskon-
da toetama ning lubatakse 
anda endast parim, et hooaja 
esimene võit ära võtta.
“Pärnu tegi hiljuti liigas paar 
üllatuslikku sähvatust. Meil 
midagi sellist veel ette näida-
ta ei ole, aga me teame selle 
mängu väärtust. See vastas-
seis ei saa kerge olema ja iga 
Tarva poolehoidja on reedel 
meie jaoks kulla hinnaga,” 
kommenteeris Tarva peatree-
ner Urmas Kirs.

Tarva poolkaitsja Taavi Tras-
berg: “Meie jaoks on tegemist 
ühe olulisema mänguga sel 
hooajal ja kui suudame sealt 
3 punkti ära võtta, siis on 
hooaja lõpus veel kõik võima-
lik. Viimane omavaheline la-
hing Rakveres oli väga põnev 
ja näitasime, et suudame ka 
ilusat jalgpalli mängida, kuid 
kahjuks polnud tulemus meie 
jaoks positiivne. Reedel läh-
me seda viga parandama ja 
anname endast kõik, et kodu-
linna naasta võiduga.”

Kuulutaja

Tarvas läheb pärnakate vastu

Foto: Ain Liiva

KUHU MINNA

Paepealinn ootab külla
Sel suvel kutsub Elron taasa-
vastama põnevaid Eestimaa 
paiku, kuhu saab sõita rongi-
ga. 8. –14. augustil ootab 
külastajaid paepealinn 
Tamsalu, mille kasvamisele 
on olulise panuse andnud ka 
raudteeäärne asukoht.
“Juba 140 aastat on Tamsalus 
peatunud rong, tuues asulas-
se elu ja andes tõuke piirkon-
na arengule,” ütles Elroni 
kommunikatsiooni- ja turun-
dusjuht Mai Vahtrik. “19. saja-
ndi lõpus rajatud Tapa-Tartu 
raudtee võimaldas käivitada 
kohaliku lubjakivitööstuse, 
mille pärandmaastik ja ajalu-
gu on täna köitvalt eksponee-
ritud.”
“Tamsalu Lubjapark ja Porku-
ni Paemuuseum on piirkonna 
olulisimad külastuskeskused, 
mis tutvustavad Eesti lubjaki-
vitööstuse ajalugu ja paekivi 
tekkelugu,” ütles Tamsalu ab-
ivallavanem Annika Kapp.
8. –14. augustini on rongipile-
ti või Elroni Sõidukaardi 
esitajaid ootamas eripakku-
mised: Porkuni Paemuuseu-
mi külastajale tasuta sisse-
pääs pae-elamustelki ja või-
malus valmistada endale pae-
kivist meene.
Laupäeval, 13. augustil kell 10 
ja 15.30 algavad Tamsalu 
raudteejaamast tasuta eks-
kursioonid Tamsalu Lubja-
parki, ekskursioonil osalejail 
on võimalik soetada endale 
paekivist meeneid 20 prot-
sendise soodustusega.
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1,70
2,95

2,05

/kg
/kg

/kg

€

€

€

Hakkliha
Grill-liha
Sealiha veerand
seast

alates

alates

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Tapeet
Disaintapeet
Fototapeet

2,99 €/rull
Hinnad alates

Avatud T-R 10-18, L 10-15

MÜÜA
KÜTTEPUID

(lehtpuu)

NB! Hinnad head
Transpordi võimalus

Helistada 8-17

Tel 5900 0140

* Põllumajandusehitised
* Üldehitus- ja remonditööd
* Viimistlustööd
* Korterite remont
* Katuste ehitus
* Projekteerimine
* Ehituseelarvete

koostamine

AadeMart Ehitus OÜ

Lisainfo tel:
5187 131 (Janek)
5116 424 (Mart)
e-mail:
aademart@gmail.com

UUS, SUUR VALIK
rõivakangaid saabunud!
Müügil ka väga hea valik
kardinakangaid ja
mööbliriideid.

KAUPLUSES teksapood!

Rakvere Tsentrum, Koidula 1, ll korrus, tel 322 3965

teksad, T-särgid, topid pluusid jpm,

Augusti lõpuni suur ALLAHINDLUS

20% 50% 80%
Kõik Laste TeksaD

Kõik Topid, T-SärgiD
20-50%
20-70%

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA

EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

15

M
.K

.REIS-X

V I R U M
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Mööblisalong Rakvere
Vaala Keskuses

Köök 2,6m (komplektis
puutetundlik kubu, vaikselt

sulguvad sahtlid, nõuderest jne)

Liisu diivanvoodi Erinevate toonidega
kirjutauslaudade komplektid

TV alus ja Vitriin (erinevad kummutid,
vitriinid, tv-alused ja diivanilauad)

Jamaica diivan
260x1100

Carmen 3+2+1
kvaliteetne Jaguar kangas

370€ 192€

959€

1100€686€

Kõiki tooteid võimalik soetada
JÄRELMAKSUGA

Kõike pehmemööblit võimalik tellida
kliendi mõõtude järgi ning erinevate kangastega.
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