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TASUB TEADA

Ilma poolest mornivõitu 
suve üheks helgemaks sünd-
museks on laulu- ja tantsupeo 
kõrval olnud kahtlemata neli-
kute sünd. Juuli alul Ida-Tal-
linna keskhaiglas siia ilma 
sündinud neli väikest tüdru-
kut tõid suurt rõõmu oma va-
nematele, arstidele-õdedele, 
kodusele Vinni vallale, terve-
le Eestile.

Esialgu on pisikesed õed 
veel meditsiinitöötajate hoo-
litsuse ja tähelepanu all, aga 
peagi tuleb aeg, mil tohutu 
koormus ja vastutus langevad 
ema ja isa õlule. Kes on vähe-
gi kokku puutunud ühe vast-
sündinu eest hoolitsemise ja 
hiljem väikelapse kasvatami-
sega, teab, et tegu on täisko-
haga tööga. Aga kujutagem 
ette, kui palju hoolt ja vaeva, 
vaimujõudu, aga ka füüsilist 
rammu nõuab kolme või nel-
ja beebiga tegelemine, kes ta-
havad üheaegselt süüa või 
sülle või kes kõik koos nuta-
vad ja vajavad lohutamist.

Aastate eest kirjeldas mulle 
üks kolmikute ema üpris vär-
vikalt, kuidas ta pideva maga-
matusega võideldes pidi kor-
raga hakkama saama kolme 
imiku imetamise, mähkmete 
vahetamise, riietamisega ning 
pesemisega, ja seda olukorras, 
kus laste isa igati toetas. See ei 
olnud kolmekordne koor-
mus, see oli lakkamatu hullu-
maja, aga mul on kõigest kaks 
kätt ja kaks jalga, meenutas 
huumorisoonega õnnistatud 
kangelasema.

Riigi tasandil on mitmike 
vanemate muredega aastaid 
tegeletud ja osadele problee-

midele ka lahendus leitud. Nii 
näiteks on kolmikutest alates 
nähtud igale lapsele tavapära-
se 320 euro asemel 1000 euro 
suurune sünnitoetus. Aga äs-
jane kaunis ime osutas selgelt 
vajadusele leida kolmikute ja 
nelikute vanemate ning nen-
de laste toetamiseks uued ja 
paindlikumad viisid.

Mul on hea meel, et sot-
siaalministeeriumis on selleks 
valmisolek olemas. Riigikogu 
sotsiaalkomisjon asub kavan-
datavaid muudatusi arutama 
ja ka ise lahendusi pakkuma 
kohe, kui riigikogu septemb-
ris oma korrapäraste istungi-
tega alustab.

On selge, et mitmike pere-
des hakkab raha varasemast 
märksa rohkem kuluma ja se-
da püsivalt, kusjuures kulud 
laste esimestel eluaastatel ai-
na kasvavad. Seepärast oleks 
igati mõistlik, kui riik hak-
kaks maksma mõlemale va-
nemale vanemahüvitist.  
Täiendav hüvitis võimaldab 
paremini kohati üliinimlikku 
koormust jagada. Lisaks loob 
see teisele vanemale, reeglina 
isale, võimaluse pühenduda 
ennekõike just oma laste kas-
vatamisele. Rahamured ei to-
hi suurt rõõmu varjutada.

Seadusesse tuleb sisse kirju-
tada ka erandjuhud, sest ei saa 
välistada olukordi, kus mit-
mikud sünnivad või jäävad 
kasvatada üksikvanema pe-
resse. Samuti peaks riik koos-
töös omavalitsustega pakku-
ma nii mitmike vanematele 
kui ka laiemalt lasterikaste 
perede emadele-isadele uusi 
teenuseid, sealhulgas asja-

tundlikku nõustamist.
Hiliskevadel, lastekaitse-

päeva eelõhtul korraldasid 
sotsiaaldemokraadid Toom-
peal koos rahvastikuteadlaste 
ja lastekaitsespetsialistidega 
arutelu selle üle, kas oleme 
oma perepoliitikaga õigel 
teel. Ekspertide ühine arva-
mus oli, et meie laste ja pere-
de toetamise süsteem on väga 
edumeelne, olles teinud suure 
arenguhüppe just viimasel 
kolmel-neljal aastal. Toetuste 
struktuuri poolest on Eesti 
üks Euroopa juhtivamaid rii-
ke.

SDE vedamisel toimunud 
toetuste märkimisväärne tõus 
on toonud tuhandeid lapsi 
välja süvavaesusest ja vaesus-
riskist ning andnud paljudele 
kindlust ja julgust hakata lap-
sevanemaks. Toona kõlasid 
üleskutsed, et toetussüsteemi 
saab alati parandada ja täius-
tada. Seda on kavas õige pea 
teha, pidades silmis just mit-
mike ja nende vanemate hu-
visid ning vajadusi.

Helmen Kütt,
Riigikogu sotsiaalkomisjoni 

esimees, SDE

Taotleda saab 
Rakvere kultuuri- ja 
spordiürituste toetust

15. augustini saab Rak-
vere linnavalitsusele esita-
da taotlusi veel sel aastal 
toimuvate kultuuri- ja 
spordiürituste toetamiseks.

„Üritustele saab toetust 
küsida 2 korda aastas. 
Kõik, kes soovivad Rakve-
res juba sel sügisel mõnda 
üritust korraldada, saavad 
selleks küsida linnalt raha-
list toetust kuni augusti 
keskpaigani,“ ütles Rakve-
re abilinnapea Kairit Pih-
lak.

Rakvere linn toetab kul-
tuuri- ja spordiseltse üle 
200 000 euroga aastas. 

„Oleme aastate jooksul 
välja arendanud toetuste 
jagamise viisi, mis tagab 
kõigile võrdse ligipääsu 
toetustele,“ lisas Pihlak.

Toetuse taotluse blankett 
ja toetamise kord on leita-
vad linna kodulehel. 2018. 
aastal toimuvate kultuuri- 
ja spordiürituste korralda-
miseks saab toetust taotle-
da kuni 15. novembrini.

Kuulutaja
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Algab Eesti ja 
USA õhuväe ühisharjutus

7. augustist kuni 18. augustini toimub Eesti õhuruumis 
Eesti ja USA ühine harjutus. USA poolt osaleb Marylandi 
rahvuskaardiväe eskadrill ründelennukitega A-10 ja maaväe 
kopterisalk helikopteritega UH-60 Black Hawk ja CH-47 
Chinook. Suur osa õppusest toimub Tapa lähedal Kaitseväe 
keskpolügoonil.

Maapealsete märkide ründamiseks ning maaväe lähitoe-
tuseks mõeldud ühemeheline ründelennuk A-10 Thunder-
bolt II on tuntud nii oma manööverdusvõime kui ka 
suhteliselt vaikselt töötavate mootorite poolest. Mitmeot-
starbelist kopterit UH-60 Black Hawk kasutatakse üksuste 
transportimiseks, vigastatute evakuatsiooniks, lahingujuh-
timiseks ja muudeks ülesanneteks. CH-47 Chinook on suur 
transpordikopter, mis võib pardale võtta rohkem kui 50 
võitlejat.

Kuulutaja

Kopter CH-47 Chinook.
 Foto: Õhuvägi
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Neljapäeval tutvusta-
ti meedia esindajatele 
Kehala uut rallikros-
sirada, mida ehitades 
on järgitud nõudeid, 
mille täitmine või-
maldab tulevikus 
tuua Eestisse rallik-
rossi MM- ja 
EM-etappe. Esimene 
võistlus toimub vast-
valminud rajal juba 
sel laupäeval, mil Ke-
halas peetakse Olerex 
Eesti meistrivõistlus-
te viies etapp.

Liisi Kanna

Kehala rallikrossirada kuu-
lub MTÜ Kehalale, mille liik-
meteks AS OG Elektra oma-
nik Oleg Gross ning tema 
poeg Georg Gross. Oleg 
Gross rääkis, et idee hakata 
Kehalas ka rallikrossi võistlu-
si korraldama tekkis juba um-
bes viis aastat tagasi. Komp-
leksis oli olemas paarisrada, 
kus ralli sprinte korraldatud 
ning Eesti meistrivõistluste 
etappe peetud.

Gross nentis, et uue raja 
ehitamise idee üheks ajendiks 

Kehalas avati uus rallikrossirada

oli rallikrossi kasvav popu-
laarsus ning selle atraktiivsus 
vaatajatele. Kui ralli puhul lä-
hevad võistlejad teatud ajava-
hemike tagant rajale ning 
võrreldakse sõiduaegu, siis 
rallikrossi puhul algab sõit 
ühisstardist.

Osa tööd ootab ees
Rallikrossiraja tarbeks tuli 

aga palju ümber ehitada. 
„Kõigepealt oli meil maad 

puudu, sest rallikrossil peab 
stardirada olema vähemalt 
100 meetrit,“ märkis Gross, 
lisades, et paar aastat tagasi 
saadi seitse hektarit riigimaad 
juurde, mis võimaldas asjaga 
edasi minna.

Raja ehituse põhitööd toi-
musid aga kõigest kahe kuuga 
ning tegevustesse oli kaasa-
tud poolsada inimest. Ette-
võtja nentis, et raja ehitus sai 
teoks tänu paljude inimeste 

ennastsalgavale tööle. „Ta-
haksin tänada kõiki, kes mõt-
tega kaasa tulid. Tunnetasin 
selgelt, et inimesed olid altid 
aitama ja mitte kasumit lõika-
ma, kui nägid, et selline asi on 
ette võetud,“ avaldas omanik 
heameelt.

Tööde käigus ehitati välja 
kommunikatsioonid, suur 
pind asfalteeriti, ehitati rajad, 
kohtunikeruum. Ehitustööd 
muutis keerukamaks asjaolu, 

et rada rajati suunitlusega tu-
levikus seal ka Euroopa 
meistrivõistluste ja maailma-
meistrivõistluste etappe kor-
raldada.

Gross selgitas, et siiamaani 
on rada nendele nõuetele vas-
tavalt välja ehitatud, kuid ees 
ootab veel siiski palju tööd. 
„Enne tuleb kindlasti ekspert-
komisjon, kes veel lisanõu-
deid ja tingimusi seab. Lisaks 
ei ole pealtvaatajate osa – tri-
büünid, turvaaiad – praegu 
MMi tingimustele vastavad. 
Loodame tulevikus saada tu-
girahasid, et ka need välja 
ehitada. Senised tööd on teh-
tud era ja MTÜ kapitali baa-
sil.“

Kohalike rallikrossi võist-
luste korraldamiseks on aga 
Kehala rada valmis ning esi-
mest võistlust saab näha juba 
sel laupäeval, mil vastvalmi-
nud rajal peetakse Olerex 

Eesti meistrivõistluste viies 
etapp.

Mitu funktsiooni
Gross leiab, et sellise raja 

olemasolu on oluline ka liik-
luskasvatuslikust seisukohast. 
„Andmaks ka tulevikus noor-
tele koht, kus õpetaja kõrval 
õppida ja kus nad saavad end 
välja elada. Seda on kindlasti 
vaja, muidu hakatakse tegema 
trikke avalikel teedel, mida 
mitte mingil juhul teha ei to-
hi.“

Lisaks tõi ta välja, et komp-
leks võimaldab ka tehnika-
spordiga mitte kokku puutu-
vaid ettevõtmisi läbi viia. 
„Järgmisel aastal soovitakse 
näiteks jahilaskmise võistlust 
korraldada. Ehitatud on nii, 
et hea loomingulisuse juures 
saab igasugu üritusi korralda-
da, kuni suurte kontsertideni 
välja.“

Kehala uue rallikrossiraja avamisel lõikasid 
lindi läbi AS OG Elektra omanik ja MTÜ 
Kehala juhatuse liige Oleg Gross (keskel), 
Vinni vallavanem Rauno Võrno (vasakul) 
ja Eesti Autospordi Liidu peasekretär Alar 
Arukuusk.

Lindilõikamisele eelnesid sõnavõtud ning 
tänuavaldused Oleg ja Georg Grossile suu-
remahulise projekti teoks tegemise eest. 
Arukuusk märkis peetud kõnes: „Oleg 
Gross on mees, kes oskab suurelt mõelda, 
aga mis veelgi olulisem, ideed ka ellu viia.“

Kohalviibijatel avanes võimalus jälgida 
rallikrossi demonstratsioonsõite.

Fotod: Marimai Kesküla

Telefon: 687 1277
e-mail: telli@linery.ee

Linery OÜ, Mäo, Paide vald 
72751 Järvamaa

VARUOSADE MÜÜK

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!
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Lääne-Virumaa on 
üks suurima naabri-
valvesektorite arvuga 
maakondi Eestis, po-
litseinikud tegutse-
vad igapäevaselt maa-
konna eri punktides 
ja ka kogukonnad on 
muutunud turvalisu-
se tagamisel aktiivse-
maks.

Kristel Kitsing

Lääne-Viru maakonna tur-
valisuse nõukogu on korral-
danud mitmeid kohtumisi 
maakonna erinevates piir-
kondades, et kujundada ter-
vikpilti maakonna turvalisuse 
olukorrast ja luua ühtne süs-
teem siseturvalisuse arenda-
miseks. Arutelud Eipris, Sõ-
merul ja Jänedal näitasid sel-
gelt, et meil on turvaline elu-
keskkond, aga vähemtähtis 
pole selle tagamisel elanike 
endi aktiivsus.

Tunne kodukandi
inimesi

Ida prefektuuri Rakvere 
politseijaoskonna juhi Indrek 
Lingi hinnangul on turvalisu-
se tagamiseks oluline tunda 
kodukandi inimesi, teada 
nende kontakte ja ka seda, kes 
seal kandis on põhilised liiku-
jad. „Erinevatest tähelepane-
kutest nagu võõrad isikud, 
sõidukid naabri kinnistul – 
võiks puudutavat poolt infor-
meerida, ja kui tegevus tun-
dub õigusvastane, tuleb sel-
lest kindlasti teavitada polit-
seid,“ sedastas Link.

Üheks mooduseks, kuidas 
vahetada kontakte ja infot on 
naabrivalve sektor, kus tegut-
semise põhimõtted on paika 
pandud, aga sarnast kooslust 
saab arendada ka läbi küla-
seltside, külavanemate, korte-
riühistute esimeeste jne.

Naabrivalve – 
tõhus ja soodne 

Lääne-Virumaa on üks 
suurima naabrivalvesektorite 
arvuga maakondi Eestis. Eel-
mise aasta seisuga on meil 
kokku 38 naabrivalve piir-
konda, mis hõlmavad endas 
478 majapidamist ja 2017 esi-
mesel poolaastal on loodud 
uus piirkond 15 majapidami-
sega Arkna mõisa juurde.

MTÜ Eesti Naabrivalve te-
gevjuhi Marek Väljari sõnul 
annab Naabrivalve piirkon-
dade loomine märku tugevast 
kogukonnast. „Kohtadesse, 
kuhu näiteks politsei vaates 
oleks ehk naabrivalvet vaja, 
kuid seal puudub tugev kogu-
kond, uusi naabrivalvepiir-
kondasid ei teki,“ möönis ta.

Kõnekas on ka fakt, et Lää-
ne-Virumaa naabrivalve piir-
kondades on sel aastal toimu-
nud vaid üks sissemurdmis-
katse, mis leidis aset Väi-

VARGUSED
1. augustil teatati, et Vi-
ru-Nigula vallas Letipea 
külas asuva talu paadisilla 
juurest varastati paadi-
mootorid Yamaha ja 
Mercury. Kahju on 3917 
eurot.

30. juulil teatati, et Rakve-
res Laada tänaval asuvast 
kauplusest varastati kuld-
kett väärtusega 2500 eurot. 
Politsei pidas kahtlustata-
vana kinni 29aastase mehe.
29. juulil teatati, et Rägave-
re vallas Mõedaka külas 
asuvalt kinnistult varastati 
1570 liitrit diiselkütust 
ning plastikust ja metallist 
kütusemahutid. Kahju 
kokku on 1935 eurot.

28. juulil teatati, et Rakve-
res Turu platsil asuva 
kaupluse juurest varastati 
jalgratas Author ning jalg-
rattakorvis olnud aiatöö-
riistad ja muud esemed. 
Kahju kokku on 579 eurot.

TULEKAHJUD
3. augustil kell 01.16 sai 
Häirekeskus teate, et 
Rakvere linnas, aadressil 
Nortsu tee 2, põleb ka-
hekorruseline kontori-
hoone. Päästjate sünd-
muskohale jõudes põles 
hoone teisel korrusel 
olev kontoriosa (u 200 
m²) lahtise leegiga ja hä-
vis tulekahjus. Päästjad 
hoidsid ära tule leviku 
kokku ehitatud tootmis-
hoonete osale ja lähedal 
asuvatele hoonetele. 
Ükski inimene kannata-
da ei saanud. Kustutus-
tööd lõpetati kell 06.00.
30. juulil kell 18.47 tea-
tati Häirekeskusele, et 
Väike-Maarja vallas, 
Kännukülas põleb Por-
kuni järves ujuv saar. 
Sündmuskohale jõudnud 
päästjad selgitasid välja, 
et Porkuni järvel asuval 
saarel põles ligikaudu 20 
ruutmeetrit pinnast. Ku-
na saarele oli keeruline 
pääseda, läks vaja pin-
naltpäästjate abi. Pin-
naltpäästjad kustutasid 
põlengu.
30. juulil kell 22.50 sai 
Häirekeskus teate tule-
kahjust Rakke vallas, 
Rakke alevikus, Aita tä-
naval. Päästjate saabudes 
töötas kahekorruselise 
maja esimesel korrusel 
olevas korteris suitsuan-
dur ja aknavahelt tuli 
suitsu. Päästjad tõid kus-
tutustööde käigus korte-
rist välja ühe kannatanu, 
meesterahva, kelle elu 
kiirabil päästa ei õnnes-
tunud. Päästjad kustuta-
sid tulekahju kella 
00.18ks ja ventileerisid 
ruumid.
29. juulil kell 01.21 sai 
Häirekeskus teate, et 

Tugev kogukond on turvalisuse alustala

Mõned praktilised näited, mida saavad inimesed teha oma kodukoha turvalisuse nimel:
• Tea oma kodukoha inimesi, võimalusel ka nende kontakte. Tähelepanekutest, näiteks 

võõrad isikud, sõidukid naabri kinnistul, võiks puudutavat poolt informeerida ja kui 
tegevus tundub õigusvastane, tuleb sellest kindlasti teavitada politseid.

• Korralda korteriühistuga infopäev kortermajade elanikele. See võimaldab inimestel 
omavahel tuttavaks saada ja igapäevaelu turvalisemaks muuta.

• Kaasa piirkonnapolitseinik korteriühistu koosolekule, et arutleda selle üle, mida saab 
iga inimene ise ette võtta oma vara kaitseks.

• Varusta kortermajades infostendid oluliste kontaktidega nagu politsei (piirkonnapo-
litsei, noorsoopolitsei), lasteabi jne.

• Õpi tundma oma piirkonnapolitseinikku, kes on esimene abimees turvalisuse küsimus-
tes. Kontaktid leiad politsei kodulehelt.

• Sõidukist lahkudes lukusta uksed ja võta väärtesemed kaasa või pane need mittenähta-
vasse kohta. Sama kehtib aiatööriistadega.

• Säilita väärtuslikemate esemete ostu-müügi dokumendid koos seerianumbriga, see või-
maldab varguse korral ikseerida otsitava eseme andmed.

• Kasuta näiteks tööriistadel erimärgistusi, mille järgi neid varguse korral paremini 
eristada ja ära tunda.

• Kasuta pimedal ajal valgustust, näiteks liikumisele reageerivat valgustust.
• Kindlusta oma kodu ja väärtuslikumad esemed.

Eipri külamajas istusid maakonnaülese turvalisu-
se nõukogu eestvedamisel üheskoos maha kogu-
konnaaktivistid  ja arutasid turvalisuse küsimusi. 

Foto: Kristel Kitsing

ke-Maarjas Uuel tänaval.

Märka, teavita, takista
Indrek Link märkis, et meie 

maakonna kuritegude arv on 
viimastel aastatel languses, 
samas on paljud kuriteod seo-
tud perevägivalla ja liiklusega, 
peamiselt sõiduki juhtimisega 
joobeseisundis. „Mõlema osas 
on vähenemisele võimalik 
kõigil kaasa aidata läbi mär-
kamise, teavitamise ja takista-
mise,“ hindas Link. Positiiv-
sete näidetena tõstis Link esi-
le juhtumid, kus lähisugulane 
on võtnud ära sõiduki võt-
med, et takistada ebakaines 
olekus inimest sõidukiga sõit-
ma minemast.

Ka MTÜ Eesti Naabrivalve 
tegevjuht Marek Väljari leiab, 
et läbi teadliku käitumise ja 
keskkonna kujundamise on 
võimalik piirkonna turvali-
sust oluliselt tõsta. „Kindlasti 
ei ole olemas ühte ja univer-
saalsest lahendust, mis kõik 
turvariskid maandaks, aga iga 
panus, mis turvalisuse tead-
likkuse tõstmiseks tehakse, 
annab pikas perspektiivis po-
sitiivset tulemit,“ märkis Väl-
jari.

„Näiteks ehituse planeeri-
mise käigus võiks vältida pi-
medate nurgataguste tekki-
mise võimalust. Samuti tuleks 
tähelepanu pöörata haljastu-
sele ja seda mitte lasta metsa 
kasvada – muudab elukesk-
konna pimedaks ning loob 
võimaluse õigusrikkumiste 
läbiviimiseks,“ tõi ta praktilisi 
näiteid turvalisuse tagami-
seks.

Sekku mõistlikkuse 
piires

Omapoolse sekkumise kor-
ral tuleb alati olukorda hinna-
ta ja sekkuda tuleb mõistlik-
kuse piires. Kui juba esmapil-
gul on näha, et olukord võib 
raskeks kujuneda, on mõistlik 
kohe politsei kutsuda.

Inimesed on teadlikud, et 
operatiivse abi (tuletõrje, 
kiirabi, politsei poolt kohest 
sekkumist vajavad juhtumid) 
jaoks on olemas hädaabinum-
ber 112. Samas märkis Link, 

et osade elanike seas on levi-
nud arvamus, et kui politsei 
välja kutsutakse ja kedagi 
(võimalikku õigusrikkujat) ei 
leita, karistatakse hoopis tea-
tajat väärteokorras. „See ei 
vasta tõele. Karistatakse neid, 
kes tahtlikult operatiivteenis-
tuste tööd häirivad, tehes sel-
leks korduvalt valeväljakut-
seid,“ selgitas Link.

Siiski on tema sõnul oluline 
vahet teha kiiret sekkumist 
vajavate teadete ja tavalise in-
fo vahel. „Politseil on olemas 
ka infotelefon 612 3000, kust 
saab esmaspäevast pühapäe-
vani kell 8 - 19 infot meie 
teenuste ja kontaktide kohta. 
Samuti on oluline lasteabi te-
lefon 11611, kuhu saab jätta 
anonüümselt infot, kui keegi 

teab lapsest, keda halvasti ko-
heldakse.“

Rakvere politseijaoskonna 
juhi sõnul on inimeste tähele-
panelikkus ja teavitamine 
neile suureks abiks, sest sageli 
kohtab suhtumist, kus sekku-
mist vajavale sündmusele 
lihtsalt tähelepanu ei pöörata, 
kuna „see ei puuduta pealtnä-
gijat“.
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Väike-Maarja vallas, 
Avispea karjääris põle-
vad rehvid. Päästjate 
sündmuskohale jõudes 
selgus, et karjääris põles 
suur hunnik autokumme, 
mida sinna ladustatud oli. 
Rehvihunniku suurus oli 
ligikaudu 30x10 m.

29. juulil kell 16.33 teatati 
Häirekeskusele, et Rakvere 
vallas, Tõrremäe külas põ-
leb mahajäetud sõiduauto. 
Päästjate sündmuskohale 
jõudes põles sõiduauto ja 
selle lähedal olev murup-
lats (1x20 meetrit). Pääst-
jad kustutasid põlengu kell 
17.56.

28. juulil kell 16.48 teatati 
Häirekeskusele, et Vinni 
vallas, Nurmetu külas põ-
leb puukuur ja tugeva tuule 
tõttu levis tuli kiiresti kõr-
valhoonele. Päästjate sünd-
muskohale jõudes olid 
hooned lausleekides. Pääst-
jad teostasid kustutustöid 
puukuuris ja kõrvalhoones 
ning takistasid tule levikut 
elumajale. Päästjad likvi-
deerisid põlengu kell 17.59. 
Puukuur ja kõrvalhoone 
hävisid põlengus, ca 15 
meetri kaugusel olev elu-
maja sai kuumakahjustusi. 
Ükski inimene põlengu 
käigus kannatada ei saa-
nud.

PUU KUKKUS TEELE
31. juulil kell 19.15 teatati 
Häirekeskusele, et Vi-
ru-Nigula vallas, Linnuse 
külas, Kunda-Malla-Oja-
küla maanteel on puu kuk-
kunud sõiduteele ja takis-
tab liiklust. Sündmuskoha-
le jõudnud päästjad eemal-
dasid sõiduteele kukkunud 
puu.

Teisipäeval väisas rii-
gihalduse minister 
Jaak Aab Lääne-Viru-
maad, et arutada ko-
halike juhtidega maa-
valitsuste sulgemise 
ja omavalitsustele 
langevate uute üles-
annetega seotud tee-
masid.

Liisi Kanna

Külastuse käigus kohtus 
Aab Sõmeru valla keskuse-
hoones Lääne-Virumaa oma-
valitsusjuhtidega. Kohtumisel 
arutati haldusreformi kulge-
mist, omavalitsuste rahasta-
mist, vajadust ühistranspordi 
korraldamiseks ja arendus-
keskusele uue juriidilise keha 
loomist valdade või omavalit-
suste liidu poolt. Samuti toi-
mus kohtumine maavalitsuse 
töötajatega, kus räägiti riigi 
suundadest halduskorralduses 
ja regionaalpoliitikast.

„Maavalitsuste sulgemisega 
uuel aastal saavad omavalit-
sused endale mõningaid üles-
andeid koos selleks ette näh-
tud rahaga juurde. Mõned 
ülesanded jäävad sealjuures 
omavalitsustele ühiselt täit-
miseks. Kuna aasta lõpuni 
pole enam palju aega, siis on 
omavalitsustel vaja teha kii-
red otsused, millised asutused 
neid ühiseid ülesandeid täit-
ma hakkavad. Kiirustama 
peavad ka volikogud, et üles-
annete üle võtmine oleks või-
malikult kiire ja sujuv ning 
elanikele oleks tagatud kõik 
senised teenused,“ selgitas 
Aab pressiteate vahendusel 

Tapa raamatukogu haljastu 
rekonstrueeritakse

Käesoleval suvel võeti ette Tapa Linnaraamatukogu esise 
haljastu korrastamine. Rekonstrueerimise tingis vajadus ra-
jada 1. Mai puiesteelt korralik jalakäijate tee raamatukogu 
peaukseni ning koos sellega avada hoone tänavale. Käesole-
va aasta plaanides on jalgtee ehitamine, raamatukogu hoone 
ees puuduoleva kivisillutise paigaldamine ja jalgtee äärde 
kaasaegse valgustuse rajamine. Jalgteele paigaldatakse pin-
gid, millele raamatukogu poolsel initsiatiivil hakatakse 
omistama Tapa ajaloo ja kultuuriloo jaoks oluliste inimeste 
nimesid.

Jalgtee ja platside ehitustöö teostab Lasila Betoon AS ja 
pargivalgustuse rajab Särts OÜ. Tööde valmimise tähtajaks 
on augusti keskpaik.

Kuulutaja

Uuendati kahte Lääne-Virumaa alajaama
Elektrilevi rekonstrueeris Lääne-Virumaa lõunapiirkon-

da elektriga varustavaid Rakke ja Väike-Maarja alajaamu 
kokku 2,4 miljoni euro eest. Parema elektrivarustusega on 
nüüd piirkonna 8530 majapidamist ja ettevõtet. Väi-
ke-Maarja ja Rakke alajaamad varustavad elektriga peami-
selt Väike-Maarja, Tamsalu ja Rakke valdade elanikke. 

Rakke alajaam on ehitatud 1959. aastal ja Väike-Maarja 
1981. aastal. Mõlema alajaama puhul vajasid uuendamist 
jaotusseadmed. Lisaks seadmete paigaldamisele uuenes olu-
liselt ka alajaamade visuaalne pool ning kaasaegsed seadmed 
said asukoha värskelt valminud hoonetes.

„Vanad seadmed vajasid väljavahetamist ja kaasajasta-
mist,“ põhjendas Elektrilevi investeeringute vajadust ehi-
tusosakonna juhataja Kristo Külljastinen „Uued seadmed 
võimaldavad alajaama kaugelt juhtida ning tänu automaati-
ka lahendustele rikkekohti kiiremini ja täpsemalt tuvasta-
da,“ lisas Külljastinen.

Väike- Maarja alajaama ehitustöid tegi ABB AS ja Rakke 
alajaama uuendas AS Merko Ehitus Eesti. 

Elektrilevi investeerib üle Eesti tänavu liinide ja alajaama-
de uuendamisse ligikaudu 78 miljonit eurot. Lääne-Viru-
maa elektrivarustuse parandamiseks investeerib Elektrilevi 
sel aastal 4,9 miljonit eurot.

Kuulutaja

Riigihalduse minister tegi 
visiidi Lääne-Virumaale

visiidi tagamaid.
Täpsemalt antakse omava-

litsustele ühiseks täitmiseks 
maakonna arengu kavanda-
mine ja selle elluviimise suu-
namine, tervisedendus, maa-
konna turvalisuse alase koos-
töö koordineerimine ning 
mõningad kultuurivaldkonna 
ülesanded. Lisaks muutub ka 
ühistranspordi korraldus, mi-
da hakkavad maavalitsuste 
asemel korraldama omavalit-
suste poolt loodud ühistrans-
pordikeskused.

„Teisalt on mul hea meel 
omavalitsustele viia ka see sõ-
num, et tänaseks on valitsus 
otsustanud suurendada koha-
like omavalitsuste tulubaasi 
ning selleks on riigieelarve 
strateegias ette nähtud tervelt 
185 miljonit eurot,“ lisas mi-
nister.

Lääne-Viru maavanem 
Marko Torm leidis, ministri 
külastus tuli väga õigel ajal. 
„Olen ministeeriumi esinda-
jatega antud juhul nõus, et 
valdkonnad, kus laseme teis-
tel enda eest otsustada ei 
pruugi meil tulevikus kõige 

paremini toimima hakata. 
Või siis vähemalt ei saa meil 
olema piisavat kaasa rääkimi-
se ja määramise õigust,“ kom-
menteeris maavanem.

„Konkreetseid tegevusi, 
kohtumisi ja kokkuleppeid on 
vaja. Anname omalt poolt 
niipalju tuge kui võimalik, 
kuid omavalitsuste liidu või 
vallajuhtide eest meie otsus-
tada ei saa. Loodan väga, et 
omavalitsuste liit võtab jõuli-
sema positsiooni ja saame lä-
hitulevikus rääkida veelgi tu-
gevamast valdade liidust, kus 
on rohkem ülesandeid ja asja-
likke inimesi nende ülesanne-
te täitmiseks. Elu on näida-
nud, et iseenesest lahenevad 
vähesed asjad ja siis ka paha-
tihti meile mitte soodsas suu-
nas.“

Visiidi raames külastas Aab 
ka Tapa linna, kus tutvus KI-
Ki rahastusega Tapa raudtee-
jaama/bussijaama korrasta-
mise projekti ja PKT meet-
mest rahastuse saanud kesk-
linna avaliku ruumi uuenda-
mise projekti külastus.

Riigihalduse 
minister Jaak 
Aab (paremal) 
ja Lääne-Viru 
maavanem 
Marko Torm 
maavalitsuses 
toimunud 
kohtumisel 
sealsete tööta-
jatega. 

Foto: Kristel Kitsing

Foto: Tapa Vallavalitsus
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Lugeja küsib: Meie ettevõttes 
kasutatakse palju kahveltõstukeid. 
Pidin eile peaaegu tõstuki alla jää-
ma ja kui sellest teiste töötajatega 
juttu tegin oli peaaegu igaühel 
rääkida oma lugu sarnasest olu-
korrast. Mida teha, et selliseid 
olukordi rohkem ei tekiks?

Vastab Rein Reisberg, Tööins-
pektsiooni töökeskkonna kon-
sultant.

Üldine nõue on, et kui liikumis-
teel liiguvad nii jalakäijad kui ka 
sõidukid, peab jalakäijatele olema 
tagatud küllaldane ohutu liiku-
misruum või paigaldatud kaitse-
piirded. Kui samal teel veetakse ka 
kaupu, peab arvestama teisaldata-
vate lastide mõõtmetega.

Liikumisteed peavad olema sel-
gesti märgistatud. Eelistatud on 
valged või kollased jooned, et te-
kiks vajalik kontrast põranda vär-
vusega.

Kui liikumisteed on märgistatud, peavad 
seda järgima nii jalakäijad kui tõstukijuhid. 
Märgistus kipub ajaga tuhmuma nii liiklemi-
se kui ladestuva mustuse tõttu. Kui märgistus 
pole enam hästi nähtav, tuleb seda värsken-
dada.

Läbi tuleb mõtelda ka materjalide paigutus 
tööruumides või väliterritooriumil. Nii saab 
vältida olukorda, kus materjal on paigutatud 
töötajate liikumisteele ja nad peavad liikumi-
seks kasutama tõstukite liikumiseks ettenäh-
tud teed.

Ohuolukordade vältimiseks peab juht ole-
ma tähelepanelik ning tõstuk tehniliselt kor-
ras. Mitmed tõstukivalmistajad on paigalda-
nud tõstukile nii liikumiskiiruse piirajad kui 

Lugeja küsib: Meie ettevõte tegeleb toitude valmistamise ja 
toitlustusega. Kuulsime kolleegidelt, et alates sellest aastast ei pea 
enam tööandja töötajatele tervisekontrolle korraldama töötervis-
hoiuarsti juures. Kas see on õige info?

Vastab Mari-Liis Ivask, Tööinspektsiooni töökeskkonna 
konsultant.

Tervisekontrolli mõistet kasutatakse laialdaselt, antud küsimu-
se põhjal saame rääkida kahest eritüüpi tervisekontrollist – töö-
tervishoiu ja tööohutuse seadusest tulenevast tervisekontrollist ja 
nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tulenevast tervise-
kontrollist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tuleneva tervisekontrolli 
eesmärk on hinnata töötaja terviseseisundit ja konkreetsete töö-
tingimuste sobivust töötajale. Sellist tervisekontrolli teevad vaid 
töötervishoiuarstid. Tervisekontrolli vajaduse välja selgitamiseks 
peab tööandja hindama töökeskkonnast ja töölaadist lähtuvalt 
võimalikke riske, st läbi tuleb viia töökeskkonna riskianalüüs. 
Tervisekontrolli korraldamise kohta leiab infot Tööelu portaalist.

Töötervishoiu ja tööohutuse seadusest tuleneva tervisekontrol-
liga seoses ei ole midagi muutunud – st tööandjal tuleb endiselt 
korraldada tervisekontroll töötervishoiuarsti juures nendele töö-
tajatele, kelle tervist võib tööprotsessi käigus mõjutada töökesk-
konna ohutegur või töölaad.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadusest tuleneva tervise-
kontrolli eesmärk on nakkushaiguste leviku ennetamine klienti-
dele. Selle tervisekontrolli tegemine on vajalik vaid tegevusaladel, 
kus tööiseärasused võivad soodustada nakkushaiguste levikut 
(näiteks toitlustuse valdkonnas). Alanud aastast muutus nakkus-
haiguste ennetamise ja tõrje seaduses regulaarse tervisekontrolli 
korraldamise kohustus. Muudatustest saab täpsemalt lugeda Ter-
viseameti koduleheküljelt.

Noored hindavad 
praktikat ja 
õpipoisiõpet

Noored väärtustavad 
praktikat ja õpipoisiõpet, 
selgus Eesti Tööandjate 
Keskliidu läbi viidud küsit-
lusest.

Teist aastat järjest leidis 
ligi 90 protsenti küsitlusele 
vastanud noortest, et prak-
tikal on õppetöös oluline 
roll. Samuti soovivad õp-
purid endiselt praktika 
osakaalu suurendamist õp-
petöös – kõige enam tun-
nevad selleks vajadust üli-
koolides õppivad tudengid.

Eesti Tööandjate Kesk-
liidu haridusnõunik Anneli 
Entsoni hinnangul on rõõ-
mustamist väärt, et noored 
peavad praktikat oluliseks. 
„Praktika annab võimaluse 
lihvida koolis kogutud 
teadmisi ja oskusi reaalses 
töökeskkonnas. Tulevaste 
spetsialistide ettevalmista-
misel on praktikal väga 
oluline roll ja on tore, et 
noored seda mõistavad”, 
ütleb Entson. „Samuti rõõ-
mustab, et praktikakoha 
leidmisel on noored ise 
agaramaks muutunud”, li-
sas Entson.

Vastanutest 60 protsenti 
eelistaksid õppevormi, kus 
enamik õppetööst toimuks 
praktilise tööna ehk tööko-
hapõhises õppes. See tä-
hendab, et enam kui pool-
tel vastanud noortest on 
huvi proovida sellist õp-
pevormi, kus suur osa õp-
petööst toimub tööandja 
juures.

Eelmise aastaga võrrel-
des on noorte arvates 
muutunud kergemaks 
praktikakoha leidmine – 
vähem noori pidas seda vä-
ga keeruliseks või pigem 
keeruliseks. Samuti on aas-
taga vähenenud noorte oo-
tus, et kool abistaks prakti-
kakoha leidmisel.

Aastataguse küsitlusega 
võrreldes on kasvanud 
Eesti õppurite teadlikkus 
õpipoisiõppest ehk tööko-
hapõhisest õppest. Vastaja-
te seas on aastaga suurene-
nud ka õpipoisiõppes osa-
lenute protsent, mis näi-
tab, et töökohapõhine õpe 
on muutumas populaarse-
maks.

Eesti Tööandjate Kesk-
liidu korraldatud küsitluse-
le vastas 512 inimest, kelle 
hulgas olid põhikoolide, 
gümnaasiumide, kutseõp-
peasutuste, ülikoolide ja 
rakenduskõrgkoolide õp-
purid.

Küsitlus viidi läbi prog-
rammi PRÕM toetava te-
gevuse 8.2 „Praktilise õppe 
tähtsustamine ühiskonnas“ 
raames. Küsitluse läbivii-
mist rahastasid Euroopa 
Sotsiaalfond, Haridus- ja 
Teadusministeerium ja 
Eesti Tööandjate Keskliit.
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ka tagurpidi liikumise signaali. Need peavad 
olema töökorras kogu tõstuki kasutamisaja 
jooksul. Soovitatav on tõstukile paigaldada 
valgusmärguanne. See võib olla näiteks kol-
lane vilkur või seade, mis annab tõstuki lähe-
nemisest märku maha suunatud sinaka val-
gusega.

Asjakohane on kasutada kollasel taustal 
tõstuki kujutisega kolmnurkset hoiatusmär-
ki aladel, kus tõstukid liikuda võivad. See 
märk tuletab töötajale meelde, et ta siseneb 
alale, kus liikuva tõstukiga võib kokku juhtu-
da. Samas võib õnnetusi juhtuda ka kõige 
hoolsamate juhtidega ning seepärast on 
mõistlik valida teine, kasvõi veidi pikem tee, 
et tõstukite liikumisteele mitte sattuda.
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•  V a j a t a k s e  m e t s a 
kultuurihooldajat (võsalõikaja-
trimmerdaja). Tel 5676 1334

• Vihula Mõis võtab tööle 
hooldustöölise.  Vajalikud 
on tööoskused elektri ja san. 
tehnilistes töödes.  Palun 
saada cv e-postiaadressile 
haldus.vihula@uhotelsgroup.
com. Lisa informatsioon tel 
5450 2240

• Vihula Mõis võtab hooajalisele 
tööle abitöölise. Töö sisu on 
väliterritooriumi korrashoid. 
Lisa informatsioon tel 5450 
2240

• Vajan abi fi rma, kes aitaks värvi 
ja tööjõuga vaest pensionäri maja 
värvimisel. Kiire! Tel 554 6490

• 10aasta vanune ehitus ettevõte 
otsib oma kollektiivi uusi töökäsi 
Soome objektidele. Pakkuda tööd: 
plaatijale, üldehitajale, maaler/
viimistlejale.  Töö ülesanne: 
korterite renoveerimine. Varasem 
ehi-tusalane töökogemus nõutav, 
soome keel tuleb kasuks. Elamisega 
saame aidata. Täpsem info: +372 
5676 2345 või otsintood@fi nrak.ee

• Siseviimistluse töö täis või 
osalise ajaga. Kiire! Tel 5196 1234

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
o s k u s t e  j a  k o g e m u s t e g a 
tänavakivide paigaldajaid. Tööde 
teostamise piirkond on üle Eesti. 
Tel: +372 53 477 840

• Soome firma pakub tööd 
kogenud katuseehitajatele. 
Töökoht on Soomes Uusimaa 
piirkonnas. Tegija mehe palk 
on korralik ja vastab Soo-
me ehitusala tingimustele. 
Lisainfo telefonil +372 5816 
9972 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

• USS Security Eesti pakub 
t ö ö d  L ä ä n e - V i r u m a a 
piirkonna turvatöötajale, kelle 
tööülesanneteks on turvalisuse 
ja hea teeninduse tagamine 
kaubandus- ja esindusobjektil. 
Pakume tööalast väljaõpet, 
stabiilset tööd. Tööaeg on 
paindlik, mis sisaldab nii 
päevaseid kui öiseid vahetusi. 
Kõigile meie töötajatele laieneb 
igakuine spordisoodustus. 
Lisainfo tel 5558 0057; 5306 
0946 või tule kohale Võidu 3, 
Rakvere E-R 9 – 16, e-post : 
tiit.kivimagi@uss.ee

• OÜ Puider Pajustis pakub tööd 
tõstukijuhile. Info tööpäeviti 
10 - 16 telefonil 529 4854

• Pakume tööd C-, E-kat.  au-
tojuhile erinevas suunas: Balti 
riikides, Skandinaavia, Venemaa. 
Info 5809 0936

• Ettevõte pakub tööd C- kat. au-
tojuhile (kraanaga veoauto). Tel 
5554 7177

• Aaspere Agro OÜ otsib 
oma meeskonda põllutööde 
traktoristi. Ettevõte omab 
kaasaegset tehnika-parki. Tel 
5308 7181

• Rakvere Piimaühistu otsib 
sõravärkijat. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Ootame oma kollektiivi töökat, 
kohusetundlikku ja positiivse 
ellusuhtumisega lüpsjat ning kar-
jakut. Omalt poolt pakume sõb-
ralikku ja toetavat töökeskkonda, 
väärilist tasu ja töötamisvõimalust 
arenevas ettevõttes. Töö graafi ku 
alusel. Lisainfo tel 5199 6845

TÖÖ/KOOLITUS

KOOLITUS

OTSIN TÖÖDPAKUN TÖÖD

• 42aastane mees otsib tööd. Tel 
5639 9623

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

•  P i k a a j a l i s e  k o n t o r i t ö ö 
kogemusega naisterahvas soovib 
leida tööd. Tel 5308 2275

•Otsin tööd valvurina. Tel 5858 
1371

• Kutsume teid hispaania keele 
kursustele neljapäeva õhtuti 
R a kv e re  Ku l t u u r i k e s ku s e s. 
I n f o  j a  r e g i s t r e e r i m i n e 
a.s.wesman@gmail.com
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Rakverest pärit näit-
lejal Rauno Kaibiai-
nenil on käed-jalad 
tööd täis, sest augus-
tis esietenduvad tema 
osalusel koguni kaks 
suvelavastust ja kohe 
septembri algul ootab 
ees osalemine Tartu 
teatrifestivalil Draa-
ma.

Tõnu Lilleorg

Rauno, üheks teie suve-
rolliks on Liivimaa Henrik 
lavastuses „Lembitu - ku-
ningas ilma kuningriigita“. 
Ta on munk, kes rändab 
ringi, suhtleb inimestega ja 
kirjutab asju üles - kõlab la-
hedalt.

Nii on jah. Ma pole küll 
jõudnud suuremat uurimis-
tööd Henriku kohta teha. Te-
an temast vaid niipalju, kui 
Vikipeedias kirjas on. Ilmsel-
gelt on näidendi autor Urmas 
Lennuk ja lavastaja Peep 
Maasik teda enda nägemuse 
järgi oma vajadustele vasta-
valt mugandanud. Seetõttu 
mõtlesin, et ei hakka ise sü-
vauuringut tegema ning läh-
tun sellest, mis näidendis kir-
jas. Aga mulle meeldib see te-
gelane. Ta pole üldse selline 
mungalik tüüp, ta on ikka vä-
ga ahne, omakasu peal väljas, 
ta läheb läbi tule ja vee, et saa-
da seda, mida tahab.

Henrik on luust ja lihast 
inimene?

Muidugi ja nagu inimesed 
ikka, ei löö temagi risti ette, 
kui peab tegema midagi, mis 
pole võibolla kõige õilsam te-
gu. Tundub olevat selline 
näiliselt sõbralik, muhe ja 
hooliv, aga tegelikult julm. 
Mulle meeldib! Mitme näoga 
tegelane ja väga vahva mängi-
da. Ta osutub „Lembitus“ ise-

gi üheks võtmefiguuriks. Mõ-
nede allikate kohaselt elas ta 
70 aastaseks, on huvitav 
mõelda, et kui palju sündmusi 
ta oma elu jooksul nägi. Vä-
hemalt selles lavastuses ma 
võrdleks teda mõneti kollase 
ajakirjanikuga, kes paneb kir-
ja seda, mis on massidele 
köitvam ja talle endale kasuli-
kum.

Augustis tuleb teil Võru-
maal Urvastes veel teinegi 
esietendus, kui mängite 
kunstnik Edgar Valterit la-
vastuses „Õhtu on salameri. 
Edgar Valteri rahutu rahu.“ 
Praegu on teil vist kiire aeg?

Jah, heas mõttes nii hullu-
meelset perioodi polegi va-
rem olnud. Ja naljakas on, et 
kuna kahel eelmisel aastal on 
mul päris korralik tamp taga 
olnud, otsustasin tänavu uue 
aasta lubadusena, et võtan 
sellel aastal rahulikumalt. Aga 
veel tihedamaks on läinud. 
Praegu näib mul esimene va-
ba päev tulemas 28. augustil, 
aga seegi on juba küsimärgi-
ga. Kui mul suvelavastuste 
lood ära lõpevad, osalen VAT 
Teatri monolavastusega 
„Mister Green“ Draama festi-
valil Tartus. Sügisel algavad 
mul taaskord proovid Teatri-
ühenduse Misanzen raames. 
Mu hea sõber, Itaalia näitleja, 
lavastaja ja teatriõppejõud 
commedia dell`arte ja maski-
teatri alal, Matteo Spiazzi, tu-
leb tegema lavastust, mis esi-
etendub novembri algul. See-
järel lähen kohe Kuressaare 
linnateatrisse „Kunksmoori“ 
lavastama.

„Salamere“ lavastajaks on 
Helen Rekkor, kelle tehtud 
on ka tänavu Rakvere Teat-
ris välja tulnud lavastus „See 
kõik on tema“. Mida „Sala-
mere“ lavastus endast kuju-
tab?

Tegu on kahevaatuselise 
näitemänguga, kus alguses 
mängime katuse all. Seal saa-

Tihe suvi paneb Rauno Kaibiaineni 
uusaastalubaduse ootele

me osa Edgar Valteri ühest 
väga tähendusrikkast eluhet-
kest. Teine vaatus toimub 
Villikese teatritalu õuel ning 
see kujutab unenäolisemat 
maailma, mis on inspireeri-
tud Valteri maalidelt. Silent 
disco klappide abil saab pub-
lik seda maailma võimalikult 
vahetult kogeda. Muide, la-
vastusmeeskonnas on samad 
tegijad, kes “See kõik on te-
ma” juures, ehk kunstnik 
Maarja Pabunen ja video-
kunstnik Alyona Movko. 
Näitlejatena teevad kaasa veel 
äsja Viljandi Kultuuriakade-
mia lõpetanud Liisu Krass ja 
mu enda üliandekas kolleeg 
Improteater Impeeriumist 
Erki Aule.

Saite näitlemisega sina 
peale Rakvere Reaalgüm-
naasiumi näiteringis Karla.

Kui olin lõpetanud Rakvere 
Linna Algkoolis 5. klassi, õn-
nestus mul sisse saada Rakve-
re Reaalgümnaasiumi. Sattu-
sin teatri- ja ajakirjanduskal-
lakuga klassi, kus meil oli 
tunniplaanis draamatund. Pä-

rast ühe etüüdi tegemist kut-
sus õpetaja Tiina Kippel 
mind näiteringi, kus oli pa-
rasjagu käsil „Kolme muske-
täri“. Nii ma näiteringi sattu-
singi.

Kas teil kujunes kooliteat-
ri ajal välja soov näitlejaks 
saada?

Vot ei teagi, ma olen pikalt 
püüdnud seda analüüsida ja 
arvan, et soov näitlejaks saada 
võis olla alateadvuses juba va-
rem, algkooli ajal, kuigi siis 
ma olin hästi tagasihoidlik 
poiss. Mitte et nüüd ma olek-
sin metsik etteastuja, kuigi 
selle ametiga kaasneb kind-
lasti ka edevus. Reaalselt hak-
kasin kaaluma näitlejaks saa-
mist ehk 11. klassis ja teistele 
julgesin seda öelda lõpuklas-
sis. Kusjuures lõpuks oli in-
nustajaks mu inglise keele 
õpetaja, kes suulisel gümnaa-
siumi lõpueksamil veenis 
mind, et hakkaksin teatrit te-
gema. Ega ma ise suurt ei 
jõudnudki sel eksamil rääki-
da, pigem rääkis õpetaja. Iga-
tahes augu ta mulle pähe rää-

kis ja kultuuriakadeemiasse 
sisseastumisavalduse viisin. 
Mõned nädalad varem oli 
meil Karlaga välja tulnud la-
vastus, kus mängisid ka Jür-
gen Gansen ja Mari Rauba. 
Mäletan, et lavastus valmis 
kiiruga, sest seda oli vaja 
mingil tähtpäeval mängida. 
Ju see tegelaskuju kukkus mul 
siis väga loomulikult välja. 
Olin ju varemgi koolirahva 
ees esinenud, aga pärast seda 
tükki olin ma ikka kohe üle 
kooli tüüp, õpilased ja õpeta-
jad olid vaimustuses, kooli-
kaaslased tulid juurde ja ni-
metasid mind selle tegelasku-
ju järgi. See oli minu jaoks ik-
ka väga veider.

Millest see tükk oli?
See oli Rain Mikseri kirju-

tatud näitemäng „Vennad“, 
kus üks vend oli, kui ma õi-
gesti mäletan, tagaotsitav ja 
tuli korraks koju käima. Vah-
va lugu.

Kas sisseastumine Viljan-
di kultuuriakadeemia teat-
rikooli läks libedalt?

Jaa, ma ei ole siiamaani sel-
lest fenomenist aru saanud. 
Mõtlesin, et kogun julgust ja 
küsin üks hetk Komalt (Kalju 
Komissarov - T.L.), aga nüüd 
kahjuks seda võimalust enam 
pole. Mul läks tõesti üllatavalt 
hästi. Tiina Kippel aitas mind 
väga palju eksamiteks valmis-
tumisel. Esimese asjana esita-
sin luuletuse, milles olid read 
„vasikale silmad tehti pähe ja 
lollist tembust alguse sai 
see...“ Esimest korda elus ma 
mõistsin luuletust. Sain aru, 
mis sinna ridade vahele on 
kirja pandud, kui ilus ja valus 
see võib olla. Koma rehmas 
selle peale: „Selge! Näeme 
homme.“ Mul ei jõudnud see 
kohe kohalegi, et olin esime-
sest voorust edasi saanud. Ek-
samitevaheliste pauside ajal 
tuli Kalju minuga ikka aega-
jalt vestlema, uuris minu koh-
ta ja võrdles aina iseendaga, et 
milline tema oli sellel ajal ol-
nud. Ma tõesti ei tea, kuidas 
mul õnnestus sisse saada, sest 
need etüüdid, mida tuli järg-
nevatel päevadel teha, kukku-
sid välja ikka väga õudsad. 
Kusjuures enne eksamile mi-
nekut ma ei uskunud, et ühed 
sisseastumiseksamid võivadki 
kesta neli päeva ja hommi-
kust õhtuni. Et seal tuleb li-
saks luuletustele, lauludele, 
proosatekstidele ja etüüdidele 
teha muu seas ka Cooperi 
test, IQ-test.

Olete nüüd töötanud teat-
ris kaheksa aastat, mida tea-
ter teile annab?

See on nüüd küll hea küsi-
mus... Hetkel on laval olemi-
ne ainuke asi, mis toidab ja 
toob rõõmu ja naeratuse suu-
le. Kuidagi lihtsam on vist 
elada seda väljamõeldud elu, 
kui oma isiklikku elu, hetkel 
vähemalt (naerab). Ju ma 
poen selle töö taha ja proovin 
oma isikliku elu tööd tehes 
ära unustada. Eriti vägeva ka-
tarsise saab improteatrit te-
hes.

Intervjuu on läbi viidud eelmisel 
nädalal Paides keskväljaku katu-
sekohvikus, kui näitlejal Rauno 
Kaibiainen oli üsna juhuslikult 
päeva esimene pool vaba ja teel 
Võrumaalt Viljandisse sai ta väi-
kese haagi sisse teha. 

Foto: Tõnu Lilleorg
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Rakvere linnuses toi-
mus 22. juulil küm-
nes keskajale pühen-
datud Mõõga ja 
Mantli päev. Filosoof 
ja mõõgameister, ko-
lonelleitnant ja prees-
ter Einar Laigna pi-
das linnuse kesk-
ajahõngulises refek-
tooriumis sütitava 
loengu teemal „Rüüt-
likultuur ja mõõgad”.

Ülle Kask

„Olen kogu oma elu pühen-
danud meie kultuuriajaloo 
tundma õppimisele, ja seda 
mitte ainult teoorias, vaid ka 
praktikas,” lausus Einar Laig-
na teda kuulama tulnud aja-
loohuvilistele.

„Mul on au olla ka sepp ja 
mõõgasepp. 15 aastat olen 
teinud mõõku ja 70. on val-
mimas. Iga mõõk on omaette 
lugu, nagu aste ühel trepil, 
mida mööda sa lähed, aga 
lõppu sellel pole.”

Rüütlikultuurist rääkides 
toonitas Laigna, et iga kul-
tuurkond oma tervikus omab 
ühte aluskontseptsiooni ja 
keskajal oli selleks kristlus.

Rüütel pidi teenima kolme 
suurust, esiteks, jumalat kui 
absoluuti ja universumi sea-
duspärasust. Teiseks pidi 
rüütel eriliselt austama daami 
- naist, kes tähendas elu. Kol-
mandaks pidi ta austama ku-
ningat, et ühiskonnas valit-
seks kord.

Laigna meelest kohtab tä-
napäeval vähe tõelist mehe-
likku suhtumist tütarlastesse, 

daamidesse, emadesse, õde-
desse, kaaslastesse, ja naisole-
vustesse üldse.

Keskajal oli rüütli kasvatus 
väga range ja jagunes mit-
meks osaks. Kasvatus algas 
varasest lapsepõlvest, kuhu 
kuulusid sõjamängud puu-
mõõkadega ja lumekindluste 
ehitamine.

„Tänapäeval vist on asi juba 
teisiti, nüüd kõik näpivad nu-
titelefoni,” oli Laigna nördi-
nud. „Minu ajal said lapsed 
veel lapsed olla. Ja see on ini-
mese kujunemisel täiskasva-
nuks ääretult tähtis, et talt ei 
võeta ära lapsepõlve. Kui liiga 
vara suruda lastele peale täis-
kasvanute maailma tema pa-
helisuses, siis hiljem ei saa 
iialgi küpseks,“ jätkas ta.

Kuni seitsmenda eluaastani 
kasvatasid noort rüütlit, last, 
poisikest tema ema ja teised 
daamid, teised naised. Need 
naised olid oma arusaamadelt 
väärikad ja endast lugupida-
vad. Poisike kasvas õhkkon-
nas, kus ema õpetas väärikat, 
soliidset käitumist ja tuletas 
pidevalt meelde, mismoodi 
üks mees peab ennast üleval 
pidama. Kui ema või naine 
ütles poisile: ära virise, siis 
see mõjus.

„Me oleme kuulnud ütelust, 
et mees ei nuta. Ma ütleksin 
teile niimoodi, et mees võib 
nutta küll. Liigutusest, kaas-
tundest, armastusest, valust, 
aga mees ei virise ja ei pirise. 
Need on kaks eri asja,” rõhu-
tas Laigna.

Rüütli kasvatus oli karm, 
aga õiglane. Seitsmeaastaselt 
saadeti laps kodust ära teise 
rüütli juurde, sest mehe kas-
vatus nõudis kindlat korda.

Teine aste oli relvakandja, 
kui õpiti mõõgaga koos ela-
ma. Relva omamine ja kand-

Einar Laigna tutvustas linnuses rüütlikultuuri

Einar Laigna on sündinud 8. juulil, 1937. aastal ja tähistas hil-
jaaegu oma 80. juubelit. Ta on tähelepanuväärne isiksus Eesti 
avalikus elus: hinnatud lektor ja ajalooilosoof, vaimulik, erusõ-
javäelane (auastmelt kolonelleitnant), käsitöömeister. Võrratu 
ajalootaju annab tema mõtetele erilise, ajastuülese perspektiivi. 
Einar Laignat on kardetud ja armastatud – ta on mees, kes ütleb 
tõtt. Laigna on väärtustanud füüsilist ja vaimset pingutust. Me-
tallitöö, kulturism, ilosooia- ja teoloogiaõpingud, kõike on ta 
teinud kire ja andumusega, olles kujunenud mitmel alal eksper-
diks ja õpetajaks.

Einar Laigna ütleb oma vastilmunud elulooraamatus: „Ajatee-
nistus on oma olemuselt ja sisult kui tegelik initsiatsiooniriitus, 
ehkki teda sellisena tänapäeval ei teadvustata. Selle sisu on poi-
sipsüühika üleminek mehepsüühikale – poisist meheks. See poi-
sist meheks saamise esimene aste on kõige olulisem. Seda on inim-
kond hämaratest algaegadest taibanud ja tunnetanud, et ühiskon-
na püsimiseks ja allesjäämiseks vajatakse küpseid mehi. Kaitse-
jõud peaksid teadlikult rõhutama ka selle kultuur-psühholoogilist 
tähtsust ja mõju. Kaitsevägi on kodaniku ja mehe kool.”

Kasutatud allikas: „In manibus portabunt. Kätel kantud. Einar 
Laigna lugu.” Kirjastus Üksühene, 2017.

mine polnud mitte oma isikli-
ku viha väljaelamiseks, vaid 
relv oli kõrgemate väärtuste 
teenistuses.

„Nii nagu ka Eesti kaitse-
väes ei anta relva kätte mitte 
selleks, et kui sa vihastad ja 
paha tuju on, siis võta ja lase, 
vaid relv on põhiseadusliku 
korra ja riigi kaitseks. Sellega 
peab kaasnema kindlasti tõo-
tuse andmine ja kindel relva 
käsitsemise kord ja õpetus, ” 
toonitas erukolonelleitnant 
Laigna.

Relvakandja pidi olema ka 
toapoiss ja täitma kõiki käske. 

Ja vait olema. Lauas teenimi-
ne oli samuti õppekogemus, 
teisi inimesi pidi oskama vii-
sakalt teenida.

„Tänapäeval on täisinime-
sed vait, kui lapsed karjuvad 
ja kisavad. Selline asi oli tollal 
mõeldamatu, et kui laud on 
kaetud, siis enne, kui täiskas-
vanud tulevad laua taha, lap-
sed on seal juba näppupidi 
sees,” märkis Laigna.

Relvakandjaks saamine toi-
mus 14aastaselt religioosse 
riituse läbi. Ema ja isa saatsid 
poja altari juurde, kus prees-
ter andis noorele rüütlile 

mõõga ja vöörihma. Siis toh-
tis noormees juba vestlusest 
osa võtta, kuid mitte vaielda.

Rüütli kasvatuse juurde 
kuulus karastus, vastupida-
vus, sõjandus, suuremeelsus, 
mehisus, ausus, vaprus, vääri-
kus. See oli ettevalmistus 
initsiatsiooniks – rüütliks 
löömiseks, mis toimus 21aas-
taselt. Siis pidi rüütel andma 
ka vasallitõotuse ja truuduse-
vande. Vanne sidus ja vannet 
tuli pidada. Rüütel sai õiguse 
kanda mõõka, oda, soomus-
rüüd ja vapiga kilpi.

Initsiatsioon ehk rüütliks 
löömise tseremoonia oli pi-
dulik sündmus, mis tähistas 
ühest seisundist teise mine-
kut.

„Minu nooruse ajal oli tihti 
kuulda ütelust: ära sekku ju-
tusse, sa pole veel leeris käi-
nud. Ühesõnaga, kui sa pole 
saanud täiskasvanuks saamise 
luba, siis sa ei sekku. Sul ei ole 
veel neid kõiki õigusi, mis 
täiskasvanul. Initsiatsioon, 
see kindel punkt, mis tähistab 

poisikese saamist täiskasva-
nuks, peab kultuuris olema,” 
kõneles Laigna veendunult.

„Kui see puudub, siis tule-
museks on igavesti infantiil-
sed mehed, kes iialgi küpseks 
ei saa. See on üks tänapäeva 
tsivilisatsiooni massiline 
kaasnähtus. 50-60aastased 
infantiilid – mees ei saagi 
küpseks enam. Puberteet jää-
bki kestma,” sõnas ta.

„Inimestena komistame va-
hel ühte jalga, vahel kahte jal-
ga, aga see ei tähenda, et tuleb 
lamama jääda, vaid tuleb üles 
tõusta ja edasi minna. Aga 
teadmine, et ideaal on nii 
kõrgel, mida sa ei olegi suute-
line viimseni täitma, hoiab 
sind viisakana ja alandlikuna,“ 
jätkas Laigna.

„Need, kellel ideaale pole, 
on alati kõige rangemad koh-
tunikud teiste üle. Kellel on 
ideaalid ja ta ikka ja jälle ko-
geb, et ei suuda kõike saavu-
tada, need tavaliselt ei ole nii-
sugused kohtumõistjad. ”

Mõõgameister Einar Laigna demonst-
reerib Jeanne d’Arc’i, Orleansi neitsi 
relva. 

Foto: Ülle Kask

Nädala pilt

Sakslased 
kiitsid 
Rakvere 
arengut

N ädala alguses võõrustas Lää-
ne-Viru maavanem Marko 
Torm turismigruppi Sch-

leswig-Holsteini - Eesti sõprusühin-
gust.

Ühingu eestvedaja André Jagusch, 
kes külastas Rakveret kolmandat kor-
da, oli positiivselt üllatunud maakon-
nakeskuse arengu üle. „Eriti muljet-
avaldav on uus kino, aga ka politsei-
muuseum oli põnev ja rohkete interak-
tiivsete võimalustega.“

Tekst ja foto Kristel Kitsing
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• Kogenud kinnisvaramaak-
ler võtab müüki teie kinnis-
vara - maad, majad, korterid. 
Tel 5664 2161

• Müüa soodsalt renoveeritud 
1 t o a l i n e  k o r t e r  ( 2 9  m 2 ) 
Rakveres. Tel 56 666 745. Tule 
vaatama ja paku oma hind!

• Müüa 1toaline ahiküttega 
korter Sõmeru vallas Vaekülas 
koos aiamaaga; renoveeritud 
vannituba ja köök, vahetatud 
aknad; aktiivne korteriühistu. Tel 
5568 5956, esta.botvin@mail.ee

•  M ü ü a  ä s j a  t ä i e l i k u l t 
renoveeritud ja möbleeritud 
1toaline korter Kundas. Hind 
15 000 €. Tel 502 5069

• Müüa soodsalt Tapa linnas 
kõigi mugavustega 1toaline 
korter Eha tn. 15. Heas korras, 
keskküttega, 5/5 korrus, 28 
m2, PVC aknad , turvauks, san. 
remonditud, KÜ olemas ja 
trepikojal vahetatud aknad ja 
uksed. Olemas parkimiskoht, 
kool lähedal ja hea bussi- ja 
rongiühendus teiste linnadega. 
Hind 9 500 €. Tel 518 5246, meili 
aadress raul.ois@mail.ee

• Müüa 2toaline ahiküttega 
korter Tamsalu. II korrus. Tel 
5567 7659

• Müüa 2toaline korter Lasilas 
I korrusel. Vajab remonti. Majas 
hästitoimiv korteriühistu. Tel 
5331 1889

•  Mü ü a  Pa i d e  k e s k l i n na s 
2toaline k.m. korter (II k, 41 
m2). Tel 5341 3861

• Müüa Essu külas Pargi tänaval 
2toaline remonti vajav korter. 
Vahetatud on korteri välisuks ja 
osaliselt aknad. Majas on toimiv 
korteriühistu. Hind 5 500 €. Tel 
5557 2056

• Müüa kõigi mugavustega 
2toaline keskküttega korter 
Tapa linnas Eha tn 12. 5/5 korrus, 
rõduga, eraldi toad, 48 m2, PVC 
aknad, turvauks, heas korras, 
köögimööbliga. Hind 14 500 €, 
omanikult. Tel 518 5246

• Müüa soodsalt ahiküttega 
3toaline korter (61,5 m2) Ulvis. 
Tel 56 666 745. Tule vaatama ja 
paku oma hind!

• Müüa Tamsalus 3toaline 
renoveeritud korter, aiamaa. 
Tel 5386 2477

• Müüa ahiküttega 3toaline 
ko r t e r  Vi n n i  v a l l a s  Tu d u 
alevikus. 53 m2- 3 tuba, köök, 
duširuum. Olemas väike aiamaa 
koht, puukuur ja kelder. Hind 6 
000 €. Tel 522 1559

• Müüa 3toaline korter Tudus 
(aknad vahetatud). Tel 5814 3234

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

• Müüa karpmaja Linnuriigis 
Rakveres. Kiire! Hind 25 000 €. 
Tel 516 2261

• Müüa maakodu Lasila külas. 
Vajab remonti. Krunt 6000 m2. 
Hea juurdepääs. Tel 5331 1889

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

• Müüa kahekorruseline maja 
Väike-Maarja vallas .Hind 20 000 
€. Tel 5563 5727

• Müüa hooldatud krunt suvila/
maja ehitamiseks jõe ääres. 
Asukoht Suvila tn 18 Sõmeru. 
Vaata city24.ee. Hind 16 000 €. 
Tel 5560 2030

• Ostan 1toalise k.m. korteri 
Rakveres otse omanikult. Tel 
5081 311

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

• Ostan Tapa linnas 1-3toalise 
korteri. Tel 5697 5317

• Ostan kiirelt otse omanikult 
1-2toalise korteri Rakvere lin-
nas. Võib vajada remonti. Tel 
518 7979

• Ostan 1-2toalise remonti vaja-
va korteri Rakveres. Hind kuni 
20 000 €. Tel 5171522

• Pere soovib osta 4toalise kor-
teri Sõmerul. Korter võib olla ka 
remontimata. Tel 5342 6290

• Noor pere soovib osta maja 
Rakvere (Haljala) ümbruses. 
Võib vajada remonti. Tel 5552 
7229

• Soovin osta maakodu. Vaikses 
kohas. antiparker@hot.ee, tel 
5550 3624

• Noor pere soovib osta Haljala 
valda min. 2 ha maad kodu raja-
miseks. Tel 5800 4824

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 
5823 3780

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

• Anda üürile Tapa linnas erine-
vad 1-3toalised korterid. Info 
tel 5110 478

• Üürile anda 1toaline korter 
Tapa kesklinnas, II korrus. Üür 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@
ko.ee

• Üürile anda Tapal pikemaks 
ajaks renoveeritud 1toaline 
korter. 2/2, ahi + elektriküte + 
konditsioneer, möbleeritud, 5 
min. rong-poed. Üür 50 €. Tel 
5648 8989

• Annan pikemaks ajaks üürile 
1toalise  möbleeritud kõigi 
mugavustega korteri Tallinnas 
Lasnamäel Laagna kaupluse 
ligidal. Hea ühendus kesklinna ja 
Mustamäega. Hind kokkuleppel. 
Helista 5660 2072

• Anda üürile Rakveres 2toaline 
kapitaalremonditud korter koos 
mööbli ja tehnikaga. Väiksed 
kommunaalid Hind 300 €/kuus 
+ kommunaalid. Tel 508 3305

• www.toonklaas.ee

•  A ku d  mur utraktor i le, 
rollerile, mootorratastele, 
ATV-le ja igale poole mujale. 
Rägavere tee 38, Agroparts 
OÜ. Tel 32 58 970, 5260 545

• Müüa heas korras väike 
auto Mazda  2. 4 ust, 1,4 
turbodiisel, 2004. a, autol 
rooste puudub. Võtab vähe 
vähe kütet. Mootoririhmad 
just tehtud. Läbisõit ainult 
113 000 km (läbisõit õige). 
Hind 1 800 €. Tel 5809 6086

• Müüa MB 203 CDI 2001. a. Tel. 
503 5726

• Müüa Volkswagen Touran 
1,9TDi 74 kW diisel 2004. a. 
Rikkalik lisavarustus. Hind 
soodne. Tel 502 8156

• Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

• Müüa vähe kasutatud Tiki 
Treiler kast (2x1,2), üv 2019. a. 
Hind 500 €. Tel 5621 3675

• Starterite ja generaatorite 
remont. Uued ja vahetusfondi 
generaatorid ja starterid. 
Kiire tarne. Tel 526 0545

• Müüa Ford Mondeo varuosad 
2000 – 2007. a. Tel 5646 6933

• Müüa inva-abivahend. 
2-kohaline, ühe laadimisega 
ca 70 km ja laadimisaeg ca 
2 tundi, liikumiskii-rus ca 
20km/h. Hind 1 700 €. Info 
telefonil 56 572 760

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

KINNISVARA

SÕIDUKID

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5669 1427, Kristjan
• S oovin Rakveres  üür ida 
2-3toalise ahiküttega korteri. 
Helistada 5568 7391
• Soovin üürida 3-4toalise 
korteri Kundas. Kiire! Tel 505 
6147

527 1011

32 000 €

23 900 €

• Kinnistu suurus 1,56ha

• Hea juurdepääs

• Hoovis tiik

MÜÜA ILUS MAAKODU
ARUKSE LAEKVERE VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN RAKVERE

• Kivimaja, toad eraldi

• Heas seisukorras, WC ja dušš

• Köögimööbel ja tehnika

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KOIDU TN KUNDA

• 2 magamistuba eraldi

• 2 rõdu, avar elutuba

• Olemas kehtiv hindamisakt

35 000 €

11 500 €

527 1011 74,5 m², IV k

39 000 €

• Kinnistu 5700 m²

• 4 tuba, köök ja abihooned

• Puurkaev, peakaitse 3x25A

MÜÜA MAJA
VANA-VARUDI SÕMERU VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 45 m², II k

527 1011 252 m²

527 1011  107 m²

527 1011 161 m²

MÜÜA MAAKOHT 
9km LINNAST KARITSAL

• Ehitusaeg 1903. a, rehielamu

• 2 tuba ja köök, puurkaev

• Kinnistu suurus 1,1ha

• Müüa kena talukompleks 
S i mu na s  L a i a l  t ä nav a l . 
Peahoonel  uus katus ja 
fassaad, lisaks veel kaks 
abihoonet. Talus on kaev, 
loomapidamisvõimalus, 
mesipuud ja haritavat maad 
2,7 ha. Sobib ka suvilaks. Hind 
29 000 €. Lisainfo 525 9977

• Müüa krunt (2000 m2) 7km 
Rakverest, kommunikatsioonid 
olemas. Tel 5660 3585

KOHTLAJÄRVE, 
IIDLA, MALEVA 23
14,8 m2 I korrus
51,7 m2 I korrus
34,2 m2 II korrus

VAATA KÕIKI 
PAKKUMISI

TALLINN, PAASIKU 2a

23,6 m2, 32 m2, 37 
m2, 80 m2, 85,8 m2  
0 korrus

NARVA, PÄHKLIMÄE 2a

20 m2 I korrus

JÄRVAKANDI, TURU tn 1

14,9 m2 ja 80,9 m2
I korrus
NB! Pindade suurus 
on muudetav!

RAKVERE KESKLINN, 
VILDE 6a
25,7 m2 II korrus 
24,4 m2 II korrus

VINNI, SÕPRUSE TN 5

36,3 m2  I korrus

KADRINA, VIRU 9
8,1 m2, 13,5 m2, 

29,7 m2 ja 36,1 m2 

II korrus

UUS! 
LOO, SAHA TEE 9
SEPTEMBRIS 2017 
VALMIV MAJA OOTAB 
LILLEKAUPLUST!

• Üürile anda Rakveres 2toaline 
k.m. korter. Üür 200 + kü arve. 
Tel 5848 2025

• Üürile anda 2toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Üür 200 €. Tel 
5349 1622

•  A n d a  r e n d i l e  2 t o a l i n e 
ahiküttega möbleeritud korter 
Rakveres Tööstuse tn. Vesi õues. 
Hind 120 € + elekter. Info tel 527 
0058 

•  A n d a  r e n d i l e  2 t o a l i n e 
ahiküttega korter Laekveres. 
Info tel 527 0058

• Üürile anda valgusküllane 
imekauni vaatega renoveeritud 
ahiküttega 2toaline korter. Info 
509 7785

• Alates 1-20 töömeest saavad 
öömaja Rakvere kesklinnas. 
Korralik elamine. Tel 5164 685
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RENT

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

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

mine
E-R 8-17, hooajal ka L 9-14 

tel 508 9216

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

• Ostan VAZide, Moskvichi, 
ZAZ965 uusi plekke, stangesid, 
tulesid, ilukilpe, veneaegseid 
uusi rehve. Tel 515 7395

• Ostan auto. Pakkuge julgelt. 
Hind 100 – 1000 €. Asukoht ei 
mängi rolli. Tel 5809 6086

• Soovin osta vana remontivajava 
mootorratta või motorolleri. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5565 
8796

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI       -00
AUDI A8                          3,7I/aut                     97
AUDI 80/90/Q/coupe                        84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/qua  ro                94 
AUDI 100 sed/avant                    94
AUDI V8 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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

• AUTORENT. Tel 504 0123

• Müüa autogaasiseade. Hind 
50 €. Tel 5661 4671

• 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

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

• Veoteenus Ford Transiti kau-
bikuga (pikk, täiskõrge). Tel 508 
2415

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

• Transport Ford Transiti kau-
bikuga 0,35 eurot/km. Tel 5682 
1552

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

•  K O L I M I S T E E N U S 
firmadele ja eraisikutele 
üle vabariigi .  Teostame 
kõike, mis on kolimisega 
s e o t u d ,  j a  s e e j u u r e s 
soodsate hindadega. Alates 
pakkimisest kuni klaverite 
jm. raskete esemeteni välja. 
Võta meiega ühendust ja 
leiame koos teie probleemile 
p a r i m a  l a h e n d u s e.  O Ü 
Kolimised. TEL. 5649 3289 või 
kaido@kolimised.ee, www.
kolimised.ee

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

• Settekaevude tühjendamine/
purgimisteenus 7 kuupmeetrise 
m a h u t i g a  V i n n i  v a l l a s  ja 
lähiümbruses. Võimalik sõlmida 
perioodilisi teenuse osutamise 
lepinguid. Hind kokkuleppel. 
Tel 513 7633

• Teostame fekaaliveoteenust 
ja kanalisatsioonikaevude 
t ü h j e n d a m i s t .  Ve o -  j a 
tõsteteenus. Külmunud trasside 
sulatus. Feka-Ekspress OÜ Tel 
5194 4298, 5381 9930

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).

* 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

* 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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

•  Autovedu ja puksiirab i . 
Sõidukite kaal kuni 4T ja pikkus 
kuni 7m. Teenus ööpäevaringne, 
kontakt 5810 0020

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 
5632

• Ehitame lintvundamente 
ja majakarpe  (Aeroc, Fibo, 
C o l u m b i a ,  p u i t k a r k a s s ) , 
p u i t k o n s t r u k t s i o o n i d , 
puitfassaadid, saunad. Tel 5646 
0674

• Teostame lamekatuste ja 
viilkatuste ehitustöid ning 
ka katuste remonttöid. www.
melsen.ee. Tel 5845 5717

• Kolmeliikmeline pikaaegsete 
kogemustega katusemeeste tiim 
teostab plekk -ja kivikatuste 
v a h e t u s t - r e m o n t i .  Võ i b 
pakkuda ka alltöövõttu. Telefon 
+372 526 9389

• Firma teostab katusetöid kiirelt 
ja kvaliteetselt. Tel 5668 5343

• Teostame majade, katuste 
j a  a e d a d e  v ä r v i m i s t , 
lammutus- ja abitööd. Tel 
5360 0003



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          
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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

kuulutused.kuulutaja.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

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

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• San.tehnilised tööd. Kuulutus 
ei aegu! Tel 5830 7593

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

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

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

• Puu- ja võsalõikamine, muru 
trimmerdamine. Tel 5670 9080

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

• Hauaplatside ehitamine, 
kujundamine, korrastamine 
ja hooajaline hooldamine. Tel 
5834 4024

• Kiviraiduri tööd. Kalmistul 
h a u a k i v i d e l e  d a a t u m i t e 
lisamine. Vanade plaatide ja 
h a u a k i v i d e  p u h a s t a m i n e 
n i n g  t a a s t a m i n e .  E - m a i l 
jyrikivimaailm@gmail.com, tel 
5348 0201

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

• K.haridusega kogemustega 
bil.v. raamatupidaja pakub 
t e e n u s t .  A a s t a a r u a n d e d 
soodsalt. Tel 5568 6385

 

 Katusetööd (plekk, eterniit ja kivi) 
 Lamekatuste ehitus ja remont SBS ja PVC 
materjalidega 
 Vihmaveesüsteemid 
 Turvatooted katustele (käigu sillad, 
lumetõkked, redelid jne) 
 Terviklahendused 

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

Leia meid ka Facebookist: 
www.facebook.com/tekoflex 

 

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

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

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

• 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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

• Ettevõte teostab ehitustöid. 
Pakkuda võib nii suuri kui ka 
väiksemaid objekte. Valmidus 
teostada töid vundamendist 
k a t u s e n i .  K o g e m u s t e g a 
ehitusmehed. Kontakt 511 
0239, 526 5331, 5383 1714, 
Ravesogrupp.eu, ravesogrupp@
gmail.com

• Pakun üldehitus teenust. Info 
tel 5662 8069

•Teostan kõiki plaatimistöid. 
Vannitoa remont. Tel 5670 9080

•  P u i t k o n s t r u k t s i o o n i d . 
Terrasside ehitus, aiakuurid, 
puukuurid, trepid, majade 
värvimine. Tel 5670 9080

• Ehitus- ja remonditööd, 
toru- ja san.tehnilised tööd, 
siseviimistlustööd, plaatimine, 
t a p e e t i m i n e ,  v ä r v i m i n e , 
parketipaigaldus. Tel 518 7979

• Ehitus- ja remonditööd. 
kolmseina@gmail.com, tel 5333 
9179, Priit

• Üldehitus sisetöödest kuni 
välitöödeni. Soovite uut terrassi 
või aeda? Vajate abi sisetöödel? 
Vana katus laseb läbi ning ei 
hoia sooja, vajate uut? Ehitame 
tuulekaste ning paigaldame 
otsa-, harja- ja katuseplekke. 
PS! Meie tehtud osasid töid 
saate piiluda facebooki lehel 
Cold-Constructions. Helistage 
m e i l e  j a  l e i a m e  s o b i v a 
hinnalahenduse! Assistent Janne 
5300 4548, Mario 5681 2496 
e-mail coldconstructions@gmail.
com. Teeme tööd üle Eesti. Cold-
Constructions OÜ

•  Va l m i s t a n  m e t a l l i s t 
ae du,  piirdeid,  väravaid, 
varikatuseid, reklaamtulpasid, 
rattahoidjaid, kalmistupinke, 
muid metallist esemeid ja 
konstruktsioone (prügimajad, 
kannel puurid,  tõkkepuud 
jpm). Kuum- ja külmtsinkimise 
võimalus. Samas metalli ja 
lehtvõrgu müük. Info tel 5621 
1330, www.piksmetall.ee

• Kõnniteede paigaldamine ja 
muud ehitus-remonditööd. Tel 
5606 9271

• Automaatika tiib- ja li-
ugväravatele. Tõstuksed, 
tõkkepuud, remont. Tel 5555 
8293, tenentte@gmail.com

• Ahjud, kaminad, pliidid, 
müürid, korstnad. Tel 504 7459

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

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttes-
petsialist, soojuspumbaspet-
sialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 
Rakvere, www.küttesalong.ee

• ADRANUS OÜ teeb korstna-
pühkimistöid, paigaldab moo-
dulkorstnaid, korstnahülsse, 
kaminaid ja pelletkaminaid. 
Teeme ka müüritis-pottsepa-
tööd ning korrastame teie küt-
tesüsteemi dokumentatsiooni, 
hangime vajalikud kooskõlastu-
sed. Kodu tuleohutuse hindami-
se teenus. Tel 5555 3737

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, ahjud, pliidid, 
kaminad, korstnad. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Korstnapühkija ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165
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Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus
• Põrandate vahatamine
• Igapäevane koristus
• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154

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

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

• Felixbänd. Soodne. Parim. Tel 
5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

• Hauaplatside hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

• Valmistan sise- ja välisuksi, 
aknaid teile sobivas mõõdus. 
Tel 5349 6065

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

•  Klassikaline massaaž  20 
min/5 €, 30 min/7 €, kupud 3 €. 
Tel 5567 7800

• Pehme mööbli remont. Riide 
valik ja veo võimalus. Tel 322 
7822, 506 1547

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

• Ostan kristall- ja portselan-
nõusid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5564 0325

• Müüa väga soodsalt diivani-
laud (kirss), televiisorilaud 
(kirss), kirjutuslaud (kirss), 
elektriradiaatorid, jalgratas 
(noorte), kasutatud tänavaki-
vid (Kloostri, ca 2,5-3 m2). Tel 
5104 147

• Müüa odavalt  suuremas 
koguses klaaspurke. Tel 5396 
9906

• Müüa televiisor Sony. Hind 30 
€. Tel 5661 4671

• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 3582

• Müüa kas evihad  kohale 
toomisega, 75 senti/tk. Tel 5357 
6378

• Müüa naiste kuldkäekell Zar-
ja (väike kandiline 60ndatest). 
Tel 5665 7343

• Määri Mõis OÜ müüb loo-
duslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 
mm ja 20+ mm. Müük laost 
puistes või ettetellimisel 20 kg 
pakendis. Veovõimalus. Hind 
50 €. Tel 505 3340, 525 9239

KODU

OST

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI
KAUPLUSES LAI 

VALIK UUT JA 
KASUTATUD 

MÖÖBLIT
Uued puitkirj.lauad, 

kummutid, riidekapid, 
voodid, uued nurga-
diivanid, naturaal-

nahast mööblikomp-
lektid, söögilauad ja 

-toolid ja palju 
huvitavat kõigile.

Tule vaatama!
Avatud 

E-R 10-18, L 10-15, 
P  hingamise päev 

Info 5069 814Kasutatud riidedUUS KAUP!

OSTAME tuhandeid erinevaid 
vanaaegseid esemeid! Mööbel 
(kummutid, puhvetid, kapid, 
lauad-toolid jm), toidunõud, 
kohviveskid, militaarkraam (tää-
gid-mõõgad, kiivrid, aumärgid, 
kastid, varustus), kunst (maalid, 
graafi ka), ehted, fotod-postkaar-
did, märgid-medalid-ordenid, 
raamatud, lambid-lühtrid, pude-
lid, väärismetallist esemed, jalg-, 
mootorrattad jm, tehnika, vana-
raha (mündid ja paber), kellad. 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!

• Ostan vanu Eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Ostan Ilmar Trulli raamatu 
„Väike viisakas kärbes“. Tel 
5199 1609

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

• Ostan tsaariaegset raha 
(eelistatud mündid). Tel 553 
4023 ecoselv@hot.ee

• Ostan vanu 1970. – 1990. 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e 1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

• Ostan nahkköites raamatuid 
„ K a l e v i p o e g “,  „ E e s t i 
Vabadussõda 1918- 1920“, 
„Kalevala“, „Eesti ajalugu“ jne. 
Maksan 100 €/tk. Tel 5459 7300

• Müüa kuiva leppa 40L võr-
gus (30cm). Võrgu hind 2 €/
kott. Kuivad ja kvaliteetsed! 
Tel 5567 5755

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

• Müüa kuivi pakitud küttek-
lotse ja kaminapuid, pelleteid 
ning puidu- ja turbabriketti 
alusel. Vedu tasuta. Tel 433 3130, 
523 8503

• Müüa küttepuid lepp (33 ja 
50cm). Kuulutus ei aegu! Tel 
5695 1163

• Müüa soodsalt lõhutud 
küttepuid, ka kuivi. Tel 5554 
6093

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

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

• Müüa saetud ja lõhutud 
k ü t t e p u i d  k o o s  k o h a l e 
toomisega, pikkused vastavalt 
tellija soovile. Tel 5615 2941

• Müüme 3m leppa al. 16 €/
m3. Tel 5012 905

KÜTTEPUUD

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
Teid huvitab. Tel 503 0311

•  Mü ü a  s o o d s a l t  s a e t u d 
ja lõhutud kuivi küttepuid. 
Miinimumkogus 2 rm. Tel 504 
5632

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

•  Müüa lõhutud küttepuid. 
Hind al. 30 €/rm. Koos ko-
haletoomisega. Pikkused al 
25 – 60cm. Tel 5045 632

•  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 (lepp 30 €/
m3, kask 36 €/m3). Koormad 
laotud, transport tasuta. Info tel 
528 4160

• Aastaringselt halupuud 30-
55cm. Halupuud autol laotult 
koos kohale toomisega. Hind 
sisaldab transporti. Helistage ja 
küsige milline kogus ja halupuu 
teid huvitab. Tel 503 0311

• Küttepuude müük (lepp). 
Halumasina teenus. Tel 5853 
0124

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

Müüa KÜTTEPUID 
TOORELT JA KUIVATATULT  

pakendatud 1,25 m³ 
võrkko   desse.

KAMINAPUUD ja 
KÜTTEKLOTSID 

pakendatud 40 L 
võrkko   desse.
Kojutoomisega. 

Tel 514 3328
kuulutused.kuulutaja.ee
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• Müüa mullafrees TEXAS 
TX 601 TG, töökorras, sobib 
väiksele aiamaale. Hind 350 
€. Tel 5810 0291

• Teen puulõhkumis teenust. 
Samas müüa muskuspardid 
(kaks emast, üks isane). Info 
telefonil 5627 3235

• Müüa lambaid ja lambaliha. 
Tel 514 3787

• Müüa traktor MTZ-80 ja T-16. 
Tel 5558 5956

•Tasuta sõnnik. Tel 5833 0153

PÕLLUMAJANDUS
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kuulutuse tekst

kuulutus@kuulutaja.ee

Helista
32 25 093

Tule 
toimetusse

Tobia küla, 

Rakvere vald 

E - R 9-17 

Eraisikute

reakuulutusi 

võetakse vastu ka 

Rakveres Vilde tänav 

6a asuvas 

Grossi Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”. 

Kauplus avatud 

iga päev 10-22

• Kuulutaja toimetus ei 
vastuta 

kuulutuste sisu eest.
• Kuulutuse sisu õigsuse 

eest vastutab 
kuulutuse andja.

• Kuulutaja ei avalda 
võlanõude ja lehe mainet 
kahjustavaid kuulutusi.

LOOMAD

•  Mü ü a  p a b e r i t e t a  S a ks a 
l a m b a k o e r a  k u t s i k a d . 
Sündinud 20.06.2017. Ema-isa 
võimalik kohapeal näha. 350 €. 
Tel 5837 1109

• Müüa siiami kassipojad. Tel 
5378 8736

METS

VANAVARA

• Ostan vanu 1970. – 1990. 
a  v a l m i s t a t u d  Ve n e 1 / 4 3 
m u d e l a u t o s i d  j a  N o r m a 
mänguautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan vanu eesti- ja nõuko-
gudeaegseid mänguasju. Tel 
5079 984

• Lao tühjendusmüük! II 
sordi materjal al. 150 €/
t m  +  k m  ( t e r ra s s i l au d , 
voodrilaud, tuulekasti laud 
jne.). Küttegraanul Premium 
6 mm 144 €/alus + km. 
Kütteklotsid 30L kott 1 € km-
ga. Saemat. 22x100 170 €/tm 
+km. Saadaval teisi ristlõikeid 
erinevate hindadega. Tel 5306 
7722

• Müüa kasutatud betoonplaate 
(6cm x 50cm x 100cm, 14 tk) ja 
kasutatud silikaatkive. Soodsalt. 
Tel 5349 9628

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

Lehtpuumetsa ost,
raieõiguse ost 
(lepp, kask, saar).
Küsi pakkumist.
viruhalud@gmail.com
Tel. 51 84 333

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• www.toonklaas.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. 

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

•  Mü ü a  k ä s i t s i  k o o r i t u d 
kuuselatte pikkusega 3-5m, 
Yamaha 5hj paadimootor, UAZ 
kastikas. Tel 5662 5497

MUUD

•  V õ h m u t a  m õ i s a 
väravahoone käsitööpood 
ja töökoda on nüüd avatud! 
Müüa Artisanni ja külalise 
kunstniku Tamberi ehteid. 
Traaditöö on hõbedast, 
vasest, pronksist ja looduslike 
kividega. Konsulteerimine 
ja eritellimusel valmistatud 
e h t e d .  K i n g i t u s e d  j a 
eritellimusel pruudidisain. 
Meil on muud esemed ka. 
Tule osta kingitus või midagi 
kenad endale. Maksmine 
sularahas (praegu). T 13-16, 
K 11-16, R 13-16, L 10-17, 
P 11-16. Wechmuth.com, 
artisanni.com, tamberi.eu. 
Tel 530 2275

TEATED

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

• Küti Saeveskis saematerjal, 
voodri- ning põrandalaud, 
p a l g i  s a a g i m i s e  j a 
nelikanthöövelduse teenus. 
I n f o  t e l e f o n i l  5 0 8 9  2 1 5 
tööpäevadel 8.30 - 17, 
www.saeveski.toomonu.ee

• Arli Puukool müüb viljapuid, 
-põõsaid, maasika-, vaarika-, 
a s t e l p a j u - ,  m u s t i k a - , 
viinapuutaimi, püsililli: L, 5.08 
Tapa turg 8.30, Rakvere turg 
11.00, Tamsalu 13.30, V-Maarja 
14.00, Rakke 14.45, Laekvere 
15.30. Info 518 8465

• Müüa teravilja kastkuivati, 
tigu ja külvik „Juko“. Tel 5396 
9906

•  Mü ü a  v ä i k s e s  k o g u s e s 
söödaotra. Tel 5396 9906

•Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

• Müüa soodsa hinnaga sealiha.  
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002  või 505 9151

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki 
väikehulgi, kohaletoomisega.  
Info tel 5196 2628 või 5351 7414 

•Tapamaja müüb emise lihake-
hasid kohaletoomisega.  Info tel 
5351 7414

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361
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gu ülejäänud Euroopale. Pa-
raku kaasneb karude arvuku-
se tõusuga ka nende poolt te-
kitatud kahjustuste suurene-
mine. Eelkõige on kannata-
jaks mesinikud, aga ka loo-
mapidajad. Juba praeguseks 
on tänavusi karukahjustusi 
fikseeritud rohkem kui terve 
eelmise aasta peale kokku,“ 
sõnas Keskkonnaameti jahin-
duse ja vee-elustiku büroo ja-
hinduse peaspetsialist Margo 
Tannik. 

Sel aastal on karud lõhku-
nud Eestis 205 mesitaru, hä-
vitades 230 mesilasperet. Li-
saks on karu murdnud kaks 
veist, kaks lammast ja kahjus-

tanud nelja silopalli. Kahju 
põhjustanud nuhtlusisendi 
küttimiseks väljastas Kesk-
konnaamet suve keskel eriloa 
Ida-Virumaale. Karu nähti 
küll korduvalt, kuid loom jäi 
küttide poolt tabamata.

Maakondlike kütti-
miskvootide määramise alu-
seks on kahjustuste esinemise 
sagedus ja kahju tekitanud 
isendite arv kahjustuspiir-
konnas. Maakonna limiit 
omakorda on jagatud jahi-
piirkondade vahel ning roh-
kem on suunatud küttimist 
neisse piirkondadesse, kus 
kahjustusi on viimasel paaril 
aastal kõige rohkem esine-

nud.
Karu küttimismahu määra-

misel on arvestatud, et tege-
mist on kaitsealuse liigiga Eu-
roopas ning Eesti on saanud 
tema küttimiseks erisuse. 
Küttimine on lubatud ainult 
kiskjakahjustuste ennetamise 
ja vältimise eesmärgil. Karu-
jahti on lubatud pidada varit-
sus- või hiilimisjahina 31. ok-
toobrini.

Eelmisel aastal kütiti Eestis 
kokku 55 karu, limiit oli 56.

Kuulutaja

KUULUTUSED

Nädalalehte 

saab tellida 

Omniva 

postkontorist!

Tiraaž 16 000

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet 

Aarele kalli poja 

MIKK TUGEDAM 
kaotuse puhul. 

Feka-Ekspress OÜ

Ikka mõtetes Su juurde 
ja vaikselt kalmul langetan pea.

Kallist venda 

ELMAR VAHI
1. III 1917 – 5. VIII 1987

Mäletab 100. sünniaastal 
ja 30. surma-aastapäeval 

vend Kalju

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 3.08.2017. a:
Turg avatud iga päev! Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 1,00 1,80

Petersell kg 6,00

Till kg 9,00 10,00

Roheline sibul kg 5,00

Mugulsibul kg 2,50

Punapeet tk 1,00

Küüslauk kg 10,00

Värske kurk (väike) kg 1,80 2,00

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 1,50

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Värske kapsas kg 1,50

Porgand kg 2,50

Kaalikas kg 1,50

Suvikõrvits kg 2,00

Aedherned kg 5,00

Aeduba kg 2,50

Maasikad kg 3,50 4,00

Metsmaasikad kg 20,00 25,00

Vaarikad kg 10,00 12,00

Mustikad liiter 4,00 5,00

Murelid (Hisp.) kg 5,00

Murakad kg 15,00

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Kukeseened kg 10,00

Värske mesi 700g purk 7,50

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

Laupäeval, 5. augustil kella 11st on 
turul PUUKOOL ja müüb 

viljapuu istikuid, marjapõõsaid, 
maasika- ja vaarikataimi!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Keskkonnaamet lubab 1. 
augustil alanud karujahi hoo-
ajal küttida kuni 55 pruunka-
ru, neist 13 Lääne-Virumaal. 
Pruunkaru on kaitsealune 
liik, mistõttu jaht on lubatud 
vaid karu tekitatud kahjustus-
te piirkonnas kahjude välti-
mise eesmärgil.

Pruunkaru küttimismahu 
otsustamisel arvestatakse ka-
ru asustustihedust, juurdekas-
vunäitajaid, arvukuse muu-
tust viimase nelja aasta jook-
sul, eelnevate aastate kütti-
misstruktuuri ning 2016. ja 
2017. aasta kahjustuste ula-
tust. Karu üldarvukus Eestis 
on 2016. a sügisese seisuga li-
gi 700 isendit.

Karu käekäigu üheks indi-
kaatoriks on samaealiste poe-
gadega pesakondade arv. 
2016. aastal registreeriti Ees-
tis kokku 71 sellist pesakon-
da. See on mõnevõrra roh-
kem kui mullu, pikemat pe-
rioodi vaadeldes viitab see ka-
rude arvukuse taastumisjärg-
sele stabiliseerumisele.

Lisaks suurenenud siginud 
emasloomade arvule paista-
vad viimased kolm aastat sil-
ma ka kõrge pesakonna kesk-
mise suurusega, mis on jää-
nud vahemikku 2,15-2,34. 
Sama number varasema pe-
rioodi kohta oli 2,1. Siginud 
ehk poegadega emakaru küt-
timine on jahieeskirja järgi 
keelatud.

„Neid andmeid analüüsides 
võib kindlalt väita, et meie 
karupopulatsioon on heas 
seisundis ning eeskujuks ko-

Keskkonnaminister allkir-
jastas geodeetilise süsteemi 
määruse muudatused, mille 
alusel hakatakse Eestis sarna-
selt teiste Euroopa riikidega 
arvestama absoluutset kõr-
gust ja sügavust Euroopa kõr-
gussüsteemi ehk Amsterdami 
nulli suhtes. Kroonlinna nul-
list, mis oli seni kõrgussüs-
teemi aluseks, Eestis loobu-
takse.

„Euroopa kõrgussüsteemile 
üleminekut on ette valmista-
tud pikka aega ning nüüd on 
kindel, et saame Eesti 100. 
sünnipäeva tähistada juba uu-
tes „kõrgustes“. Kroonlinna 
nullilt Amsterdami nullile 

üleminek toob piirkonnast 
sõltuvalt kaasa 15–24 senti-
meetrise absoluutsete kõr-
gusväärtuste tõusu. Näiteks 
Suur-Munamägi, mille amet-
lik kõrgus on praegu 317,2 
meetrit, saab kõrgusväärtu-
seks 317,4 meetrit,“ selgitas 
keskkonnaminister Siim 
Kiisler.

„Euroopa kõrgussüsteemile 
ülemineku vajaduse on tingi-
nud mitu asjaolu. Näiteks 
Balti 1977. aasta kõrgussüs-
teemi vananemine, selle mää-
ratlemisel kasutatud ebatäp-
sed füüsikalised parameetrid 
ning soov olla Euroopaga 
ühtses kõrgussüsteemis. Need 

põhjused viisid otsuseni val-
mistada ette kõik vajalik Eu-
roopa kõrgussüsteemile üle-
minekuks,“ ütles Maa-ameti 
peadirektor Tambet Tiits 
ning lisas, et aastaks 2000 oli 
ligikaudu 47 protsenti senis-
test riikliku kõrgusvõrgu 
märkidest hävinud, see aga 
muutis kõrgusmäärangu aja-
mahukaks ja kulukaks. Nüüd-
seks on Maa-ameti korralda-
misel ajakohastatud tervet 
maad kattev riiklik kõrgus-
võrk, mis kõrguste lähteand-
mestikuna võimaldab muu-
hulgas ka täpset kõrgusmää-
rangut GPS-vastuvõtjatega.

Enamik Euroopa riikidest, 

sealhulgas Soome, Norra, 
Rootsi, Läti ja Leedu kasuta-
vad juba Euroopa kõrgussüs-
teemi. Seega paljude rahvus-
vaheliste projekteerimis- ja 
ehitusprojektide puhul saab 
hakkama ühe kõrgussüstee-
miga ega pea tegelema ümbe-
rarvutamisega.

Euroopa kõrgussüsteemi 
kasutusele võtmiseks on sea-
tud ka kolme kuu pikkune 
üleminekuperiood. Enne 1. 
jaanuari 2018 alustatud ehi-
tusprojektid võib lõpuni viia 
vanas süsteemis.

Kuulutaja

Eesti hakkab kõrgusi arvutama Amsterdami nulli järgi

Enim karusid võib tänavu küttida Lääne-Virumaal

Karu küttimise kvoodid 
maakonniti:
Harju maakond – 7
Hiiu maakond – 0
Ida-Viru maakond – 10
Jõgeva maakond – 6
Järva maakond – 4
Lääne maakond – 0
Lääne-Viru maakond – 13
Põlva maakond – 2
Pärnu maakond – 3
Rapla maakond – 3
Saare maakond – 0
Tartu maakond – 4
Viljandi maakond – 2
Valga maakond – 1
Võru maakond – 0
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aasta
2017

Soome

KÄSMU11.-13. august

REEDE 11.08
16:00 Kalle Sepp & Mikk Tammepõld

17:00 Krunks More/näituse 

 “Piirideta meri” avamine

18:00 Muumitroll, Sniff & Väike My

18:30 Indigolapsed/ Lauri Saatpalu 
 monoetendus “Kuidas ma koera sõin”

19:45 Festivali avatseremoonia

20:00 Pekko Käppi & K:H:L:L

21:00 Suur Saksofoniorkester

21:30 Untsakad/Wimme & Rinne

23:00 Dagö/Mick Pedaja

00:30 Veronika Portsmuth & 

 kammernaiskoor Miina/

 öösimman Napsitrallidega

LAUPÄEV 12.08
10:00 Folgihommik lastele/Hommikupalvus

11:00 Film “Ühe järve lugu”

12:00 Soome-Eesti ühislaulmine/

Muumitroll, Sniff & Väike My

12:30 Mari Jürjens & Bänd/Henry Laks &   

 Marten Kuningas/

14:00 Angus/Kassiahastus

15:00 Muumitroll, Sniff & Väike My

15:30 Jahimehed

16:00 Film “Muumid Rivieral”

17:00 Antsud/Whale & the Village

18:00 Muumitroll, Sniff & Väike My

18:30 Jaakko Laitinen & Väärä Raha/Lauri 

 Saatpalu monoetendus “Kuidas ma koera sõin” 

20:00 Värttinä/Õhtupalvus

21:30 Öösorr/The Notes

23:00 Finntroll/Kristjan Üksküla

00:30 Progress/öösimman Rommakkoga

PÜHAPÄEV 13.08
10:00 Folgihommik lastele/Hommikupalvus

11:00 Film “Helimurdja”

12:00 Muumitroll, Sniff & Väike My

12:30 Tõnu Tepandi/Whale & the Village/ 

 Kassiahastus/Vestlusring 

 Tatu Viitalaga

13:00 Film “Muumid Rivieral”

14:00 Beati Mandolini/

 Villu Talsi & Martin Müller

14:30 Reinaru Vennad

15:00 Muumitroll, Sniff & Väike My

15:30 Rüüt/Virumaa Noorteorkester

17:00 Mari Kalkun & Runorun/Topi Saha

18:30 Hermanni Turkki/Põhja Konn

20:00 Kimmo Pohjonen Skin

www.virufolk.ee

Piletid 

müügil Piletilevis

ja kohapeal, kuni 10.08

piletihind soodsam!

Järgmisel nädalavahetusel 
toimuv kümnes Viru Folk tä-
histab sel korral Soome sajan-
dat juubelit. Lisaks võimalu-
sele nautida muusikakollektii-
ve Helsingist, Turust, Oulust, 
Kuopiost, Tallinnast, Rakve-
rest jm, avaneb võimalus sau-
namõnude nautimiseks Kad-
rina Saunaklubi poolt avata-
val Sauna tänaval Käsmu Me-
remuuseumi tagusel merekal-
dal. Folgisõbrad saavad osa 
leililustist ja vihamõnudest, 
kiites sel kombel saunasõpra-
dest Soome rahvast.

Käsmu Sauna tänaval on 
kohal rekkasaun, erilise kuju-
ga paadisaun, Pariisi puhke-
küla tünnisaun, kümblustünn 
ning Järva-Jaani Vanatehnika 
varjupaiga tuletõrjeau-
to-saun, mis on üks legen-
daarsemaid liikursaunu. Sau-
nad on avatud festivali kahel 
esimesel päeval ning tasub sil-
mad lahti hoida, millal üks või 
teine ihuharimisasutus kohale 
või minema veereb.

Lahemaa torupillipidu peab juubelit
Nädalavahetusel toimub kümnes Lahemaa torupillipidu, 

peo ajalugu on aga lausa 20 aasta pikkune. 20 aastat on kest-
nud ka torupillisõprus omade ja võõraste vahel. Nii võib ka 
sel korral kuulda Iirimaa ja Hollandi esindust, kes laupäeval 
Muuksis, Aedla talu õuel üles astuvad.

Omadest osalevad torupillipäevadel Linnutaja, Lilian 
Kapp, Lahemaa´kad, Cätlin Mägi, Marko Mägi ja Karoliina 
Kreintaal.

Suur torupillipidu Palmse mõisa kõrtsis peetakse maha 
laupäeva õhtul kell 18, millele järgneb simman Kukerpilli-
dega.

Pühapäeval jätkub torupillipäevade kava kell 11 Suurpea 
külas, 13 Viinistu kunstimuuseumis, 14.30 Turbuneemes, 
16.30 Võsu keskuses ja 18 Käsmus.

Piletiraha ei küsita, kuid priitahtlikud annetused võetakse 
lahkelt vastu.

Kuulutaja

Käsmu täitub saunadega

Lisaks eelpool nimetatud 
saunadele on traditsioonili-
selt avatud ka Lainela puhke-
küla suur saun, mis lisab sau-
naskäigule erilist nostalgiat ja 
põnevust. Tegemist on puu-

küttega leilisaunaga.
Silmarõõmu pakub ka sau-

naliste sõidukite näitus Kad-
rina saunamuuseumist.

Rohkem infot Käsmu Sau-
na tänava kohta leiad folgi 

kodulehelt www.virufolk.ee/
kasmu-sauna-tanav/.

Kuulutaja

Iirimaa torupillimängijad 
Niel Mulligan ja tema po-
jad. 

Foto: erakogu
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Fotomuuseumis avati möö-
dunud kuul aastanäitus „Pea-
linna aerodroomid 1916-
1944“.

Aastanäitus tutvustab enne 
II maailmasõda ning selle ajal 
Tallinnas asunud lennuvälju 
ja nendes toimunud tegevust. 
Kolme lennuvälja looga saab 
tutvuda ajalooliste fotoüles-
võtete, haruldaste dokumen-
tide ja esemete kaudu. Vaba-
dussõja ajal ning selle järel 
kujunes Lasnamäest Eesti 
lennuväe peabaas. Esimese 
maailmasõja ajal rajatud len-
nuväljal toimus aktiivne tege-
vus kuni teise Nõukogude 
okupatsioonini ning kahe 
maailmasõja vahelisel ajal te-
gutses seal ka lennukompanii 
„Aeronaut”. Vesilennukite 
esimeseks baasiks oli Lennu-
sadam oma kolmekuplilise 
angaariga.

Fotomuuseumis avati aastanäitus

1930. aastatel kolisid Eesti 
sõjaväe vesilennukid oma en-
disest asukohast Lennusada-
mas üle Ülemiste järvele, ku-
hu oli rajatud moodne lennu-
väli. Järvele said maanduda ja 
sellelt õhku tõusta ka vesilen-
nukid ning talvel jääga toi-
musid suuskadega varustatud 

lennukite maandumised ja 
õhkutõusmised järvejäält.

Näitus jääb avatuks 2018. 
aasta oktoobrini. Näituse ku-
raator on Taavi Veiler, ku-
jundasid Rita Rahu ja Lilian 
Juhkam.

Kuulutaja

Foto: Fotomuuseum

Sihtasutus Virumaa Muu-
seumid avas kesknädalal Po-
litseimuuseumi õueala ja eri-
üksuse lasketiiru.

Avati uus tasapinnaline 
õueala politseiautodega, laste 
politseijaoskond ja liiklusala, 
eriüksuse lasketiir. Avaüritu-
sel demonstreeriti katusel 
olevast autost väljapääsemist 
ning tööle pandi pommiro-
bot.

Virumaa Muuseumid juha-
taja Ants Leemets nentis ava-
mise eel „Politseimuuseum on 
üks meie kolmest suurest 
kaubamärgist Palmse mõisa ja 
Rakvere Linnuse kõrval ning 
tema areng on märgatav. Sü-
gisel avame ka kohtueelse uu-
rimise labori ja plaane jätkub 
ka järgmiseks aastaks”.

Eesti Politseimuuseumi 
juht Andrus Eesmaa tõdes 
„Loodame oluliselt kasvatada 

Eesti Politseimuuseum laienes õue

külastajate arvu, sest lisaks 
sees olevale ekspositsioonile 
on nüüd olemas atraktiivne 
õu, kus tegevust nii suurtele 
kui väikestele. Põnevamaks 
kohaks on eriüksuse lasketiir, 
kus sisenetakse tundmatusse 

püstol käes ja kus keeruliseks 
võib kujuneda ootamatult 
avanevate märkide tabami-
ne.”

Kuulutaja

Biore tervisestuudio
11. augustil tervendaja Volli vastuvõtt
15. augustil jalalaba ortopeediline uuring, sisetaldade mää-
ramine - dr. Lehte Pärn
17. ja 24. augustil tervisliku seisundi test - loodusterapeut 
Eve Heinmetsa vastuvõtt
Seljaabi-kiropraktika -Artur Grigorjani vastuvõtt - esmas-
päev ja kolmapäev
29. augustil nõelravi arsti Tiia Liivalaidi vastuvõtt
Biore Tervisestuudios Laada 5, Rakveres reg. 501 7960, 
www.biore.ee

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
4. august musipidu DJ Marko Pille
5. august mõnusa suvise fiilingu loob DJ Alvar Orula
11. august suveöö kütab kuumaks DJ Ailan Kytt
12. august parimad hitid läbi aastakümnete DJ Martineero

Rakvere kultuurisündmused:
15. juuni - 2. sept kell 19 Rakvere Teatri suvelavastus „Vii-
mane võllamees“ Loodi kuivatis 
(Loobu küla, L-Virumaa)
7. juuli - 7. august Marje Õunapuu keraamika näitus-müük 
Art Cafes
11. juuli - 19. august näitus „20 aastat hiljem ehk aardeid 
Rakvere Galerii kogudest“ 
Rakvere Galeriis
1. - 31. august fotograaf Leif Laaksoneni (Soome) muusika-
teemaliste fotode näitus
„Rambivalguses ja -varjus“ Lääne-Virumaa Keskraamatu-
kogus
3. - 4. august lastelaager Politseimuuseumis
5. august kell 12 orelipooltund, Anneli Klaus Kolmainu ki-
rikus
8. august kell 19 Salaaia kontserdisarja eri „Täiesti avalik“ 
Moonakülas (Põhja tn 8). Esinevad Tõnu Tõun Timm, 
PeepPihlak ehk ansambel Graniidi 17, kaasategev Johannes 
Pihlak.
9. august kell 20 Kitarrimuusika kontsert-õhtusöök linnu-
ses, esinevad Donato D’Antonio (Itaalia) ja Priit Peterson 
(Eesti).
12. august kell 12 orelipooltund, Hanspeter Aeschlimann 
(Austria) Kolmainu kirikus
12. august kell 20 Eesti Ööjooks 2017
17. august kell 19 Karakteri komöödiaetendus „Igaühele 
oma“ Rahvamajas
19. august kell 19 orelipooltund, Aivar Sõerd Kolmainu ki-
rikus
20. august kell 12 Taasiseseisvuspäeva kontsert keskvälja-
kul, esinevad Ines ning ansambel Neli ja pool.
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Osta järelmaksuga!
Kihlasõrmused, kõrvarõngad, kaelaketid jne.

Tapeet

Disaintapeet

FototapeetPalju UUSI pakkumisi!

Vilde 3, Rakvere. Tel 322 3141. Avatud T-R 10-18, L 10-15.

10. augustil kl 11
esimest sünnipäeva!

Kõikidele külalistele
pakume ka kooki!

Kogu kaup sünnipäeval

-10%

Valge Pood
Kadrinas peab

Loojangu OÜ
Viru 16, Kadrina

Soojuspumpade uus
soodsam hinnakiri:

Thermia moodulid

koos seadmega TASUTA!

online

www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Hakkliha 2,09 /kg€

Oma Põrsa Pika tn pood
suvepuhkusel kuni 4.09,

ootame Teid sellel ajal
Vaala Keskuse lihapoes

TEHNOÜLEVAATUS: sõiduautod, veoautod, bussid, haagised, traktorid,
mootorrattad, rahvusvahelises liikluses osalevate sõidukitele

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

Rakveres:
Avatud E-R 8-18, L 9-14

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

Tapal:
Avatud E-R 9-17, L 9-13

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Teraskatus OÜ
Jaama pst 6, Rakvere
Tel 5559 6270
     5565 3842

www.teraskatus.ee

rakvere@teraskatus.ee

Ruukki teraskatused
Vihmaveesüsteemid
Katuse turvatooted
Katuseaknad

3 sammu ideaalse katuseni:

mõõdame

müüme

paigaldame

Ruukki katus - lihtne osta, lihtne paigaldada, lihtne omada!

Plekksepatööd
Paigaldusteenus
PUR isolatsioonivahuga soojustamine

PUR isolatsioonivaht:

Ühenduskohtadeta
soojustus

Hermeetiline

Elastne

Külmasildu vähendav

Heli isoleeriv

Kiire paigaldus

Soodsate hindadega müügil
uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas
korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,
muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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