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Salzburg moodulahjud
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Wähja 
festivali
kohaliku toidu laat

Laupäeval, 8. augustil
Näkiuurimiskeskuses, 

Ao külas, Väike-Maarja vallas

Kaur Salus, kaursalus@gmail.com tel 56 478 105

Värske kala ning jõevähk. Vähitoidu õpitoad, 
loengud vähist, vähipüügist ja -ajaloost.

Päevajuht Mait Trink. Meelelahutust pakuvad:
Väike-Maarja pasunakoor, Mait Trink, Lausalust.

Avatud kalaspordimuuseum.
Lastele pühuala.

Laat avatud 10.00-16.00
Sissepääs 2€, lastele tasuta

Wähja Festival MTÜ Rakke Kalapordi Klubi
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Lennureisid on koroona-
kriisi järgselt Euroopas ja 
mujal maailmas taastu-
mas. Siiski esineb ka 
tavapärases elurütmis 
lennunduses erinevaid 
olukordi, kus reisijal on 
kasulik teada oma õigusi.

Kristina Tammaru,
EL tarbija nõustamis-

keskuse juhataja

Kõige sagedasemad lennu-
reisijat puudutavad problee-
mid on lendude tühistamine, 
hilinemine ning ka pardale 
mittelubamine, näiteks seo-
ses lennu ülebroneerimisega. 
Kõikides nendes olukordades 
võib reisijal olla õigus raha-
lisele hüvitisele, asendustee-
konnale ning hoolitsusele, 
näiteks söögile ja majutusele. 
Täpsed reisija õigused olene-
vad igast konkreetsest juh-
tumist, määrav on nii lennu 
pikkus, tühistamise või hi-

linemise põhjus, uue lennu 
ooteaeg ning kas tegemist on 
Euroopa Liidu lennufirmaga 
jms.

Lisaks nimetatud enim 
levinud olukordadele võib 
esineda veel mitmeid seiku, 
mille puhul oma õiguste tead-
mine mõjutab otseselt reisija 
rahakotti.

Allpool toon välja Euroopa 
Liidus kehtivad reisijate õigu-
sed, millest sageli ei räägita, 
kuid mis on samuti olulised.

Hüvitis sularahas, 
pangaülekandega või 
tšekiga?
Kui sul on õigus saada lennu-
määruse alusel rahalist hüvi-
tist, näiteks lennu tühistami-
se või pikaajalise hilinemise 
tõttu, tea, et see kas hüvitist 
makstakse sularahas, panga-
ülekandega või tšekkides, 
oleneb sinu ja lennuvedaja 
vahelisest kokkuleppest. See-
ga pole sul kohustust aktsep-
teerida näiteks tšekke. Eestis 

ei vahetata pangatšekke ra-
haks, mistõttu on need pigem 
praktilise väärtuseta.

Mahajäämise 
eest hüvitis
Kui lennuvedaja teatab, et 
lend on ülebroneeritud ning 
sinult palutakse vabatahtlik-
ku nõusolekut lennust maha-
jäämiseks ning hilisema len-
nuga lendamiseks, tuleb sulle 
oma koha loovutamise eest 
pakkuda ka rahalist hüvitist. 
Antud hüvitise määr ei tulene 
määrusest, vaid on teievahe-
line kokkulepe. Tasub teada, 
et paljudel lennufirmadel on 
antud hüvitis sama suur kui 
määrusejärgne hüvitis, mida 
on kohustus maksta neile rei-
sijatele, kes jäetakse lennust 
maha vastu nende tahtmist.

Ebasobivad muudatused 
lennugraafi kus
Kui lennuvedaja muudab len-
nugraafikut nii, et uus lennu-
aeg reisijale ei sobi, näiteks 

tõstetakse lend oluliselt va-
rasemaks, on reisija õigused 
kirjas eelkõige konkreetse 
lennuvedaja veotingimustes. 
Näiteks tagastab lennufir-
ma reisijale lennupileti eest 
makstud raha. Sellises olu-
korras ei ole reisijal õigust 
määrusejärgsele hüvitisele 
ning lennugraafiku võima-
likest muudatustest tekkida 
võivate riskide maandamiseks 
on soovitav sõlmida reisi-
kindlustus, mis lubab tekki-
nud lisakulutuste hüvitamist.

Kas saad ümber-
istumisega reisil 
üks või kaks piletit?
Kui otsustad odavlennufirma 
kasuks ning teekond siht-
punkti sisaldab ka ümberistu-
mist, pane hoolega tähele len-
nufirma veotingimusi. Üm-
beristumist sisaldavate reiside 
puhul müüakse odavlennu-
firmade poolt reeglina reisi-
jale kaks eraldiseisvat piletit 
ehk üks pilet vahemaandumi-

seni ning sealt edasi lõppsiht-
kohta teine pilet.

Nimelt ei paku enamik 
odavlennufirmasid ühen-
dus- ehk jätkulendusid ning 
igat lendu käsitletakse eraldi 
lennuna, mistõttu peab rei-
sija ise leidma uue võimaluse 
lõppsihtkohta lendamiseks, 
kui esimene lend hilineb ja sa 
jääd maha jätkulennust.

Erinevaid pileteid sisalda-
va reisi tunneb ära selle järgi, 
et igal lennul on erinev bro-
neeringunumber. Jätkulende 
iseloomustab see, et kogu reis 
on hõlmatud ühtse bronee-
ringu viitega.

Reisiklassi tõstmine 
või langetamine
Kui lennu hilinemist, tühista-
misest või pardale mitteluba-
misest tingituna paigutatakse 
sind asenduslennul teistsugu-
sesse reisiklassi kui sinu alg-
sel lennupiletil ette nähtud, 
näiteks kõrgemasse klassi, ei 
või selle eest nõuda lisatasu. 

Kui lennuettevõtja paigutab 
reisija madalamasse klas-
si, kui ostetud piletiga ette 
nähtud, tuleb seitsme päeva 
jooksul reisijale tagasi maksta 
30–75 % piletihinnast, olene-
valt lennu pikkusest.

Teave reisija 
õiguste kohta
Reisija õigusi puudutava tea-
be esitamine on lennuvedaja 
kohustus. Nimelt peab iga 
reisija, kes jäetakse lennurei-
sist maha, kelle lend tühis-
tatakse või keda puudutab 
lennu hilinemine vähemalt 
kaks tundi, saama lennu-
vedajalt kirjaliku teatise, 
milles on märgitud hüviti-
se maksmise ja abi andmise 
eeskirjad. Antud teabeleht on 
reisijale oluline, sest täpselt 
teadmata, millele on tekkinud 
olukorras õigus, võib reisi-
jal tekkida rahaline kahju või 
olulised ebamugavused, mida 
oleks saanud vältida.

Rakvere varjupaigas 
ootab kodu üle 30 kassi

J uunis taasavati kogu Lääne-Viru maakonda teenindav 
Rakvere koduloomade varjupaik, mis tegutseb senises 
asukohas Kasarmu tänaval.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on varjupaiga 
töö hoogsalt käivitunud. „Juulis väisas varjupaika ka vete-
rinaar- ja toiduamet, kes kinnitas oma protokollis, et kõik 
vastas kontrollitud ulatuses nõuetele,“ lisas abilinnapea.

Augusti alguse seisuga ootab varjupaigas oma senist oma-
nikku või uut hoolivat kodu enam kui 30 kassi ja kolm koe-
ra. „Loomi on varjupaika jõudnud pea kõigist maakonna 
omavalitsustest. Paraku on suvehooajale omaselt praegu 
varjupaigas uue turvalise kodu ootel palju kassipoegi,“ nen-
tis Miltop.

Kes kaalub võimalust anda kodu mõnele varjupaigas vii-
bivale loomale või otsib oma kadunud lemmikut, leiab loo-
made kohta pildid koos leidmise aja ja looma kirjeldusega 
Rakvere linnavalitsuse veebilehelt rubriigist linnamajandus 
(rakvere.kovtp.ee/et/varjupaigas-viibivad-loomad). Varju-
paiga külastamiseks on vaja aeg eelnevalt kokku leppida.

Kui näete Rakvere linnas hulkuvat koera või kassi või 
soovite teatada kadunud koduloomast, palutakse pöörduda 
varjupaiga poole telefonil 5303 0364. Väljaspool Rakveret 
leitud hulkuva kassi või koera puhul palutakse pöörduda 
vastava piirkonna kohaliku omavalitsuse poole. Lisainfot 
varjupaiga kohta leiab Rakvere linnavalitsuse kodulehelt.

Juulis aidati varjupaigast koju tagasi kaks koera ja uue 
kodu leidsid kaks kassi.

Kuulutaja

S eoses koroonaviiruse 
COVID-19 võimaliku 
levikuga on Rakvere 

haiglas alates 5. augustist keh-
testatud patsientide külasta-
mise piirang.

Patsientidele on lubatud 
pakkide viimine haigla regist-
ratuuri. Need peavad olema 
varustatud patsiendi- ning 
osakonna nimega. Lubatud 
on viia isiklikke esemeid (hü-
gieenitarbed, prillid, protee-
sid, sussid jne). Toiduainetest 
on lubatud viia vaid külm-
kappi mittevajavaid pikema 
säilivusajaga sööke ja jooke. 

MÕNE REAGA MÕNE REAGARakvere haiglas kehtestati 
patsientide külastamise keeld

Pakid toimetatakse patsienti-
deni päeva jooksul.

Kui patsiendi külastamine 
on vältimatu, on see lubatud 
äärmisel vajadusel ühel lähi-
sugulasel eelnevalt raviosa-
konnaga kooskõlastatult. 

Külastaja peab olema teada-
olevalt terve ning mitte oma-
ma kokkupuutejuhtumeid 
terviseameti kodulehel viida-
tud nakkusriski sündmustega.

Kuulutaja

Kas tead ka neid kuut lennureisija õigust?

Eesti lähiriike laastab 
sigade Aafrika katk
Lätis, Leedus ja Poolas 
on katku tõttu hukatud 
või hukkunud ligi 60 000 
kodusiga. Veterinaar- ja 
toiduameti loomatervi-
se- ja heaoluosakonna ju-
hataja Hele-Mai Sammeli 
sõnul on olukord muret-
tekitav. „Eesti inimesed 
on hakanud palju reisima 
ning just lähiriikidesse, kus 
katk endiselt levib. Nõnda 
võib aktiivne viirus jõu-
da ka meile ning seda just 
läbi inimfaktori,“ kirjeldas 
Sammel.

Eestis pole viimastel 
aastatel katk farmidesse 
jõudnud, kuid endiselt tu-
vastatakse sigade Aafrika 
katku (SAK) antikehadega 
metssigu. Nendel mets-
sigadel on olnud kokku-
puude SAK viirusega ja ka 
neid sigu peetakse nakkuse 
leviku seisukohalt ohtli-
kuks. „Kui meie metssiga-
de populatsioonis ei esine 
sigade Aafrika katku, on 
ka haiguse jõudmine kodu-
sigade farmidesse vähetõe-
näoline. Siiski võib inimes-
te reisimine tuua Eestisse 
aktiivse haiguse ning sel-
lisel juhul on oht, et SAK 
hakkab meil taas levima,“ 
selgitas Sammel.

„Käes on haiguse levi-
ku aktiivne periood, sest 
teateid uutest kodusigade 
kolletest Euroopa farmi-
des tuleb pea igapäevaselt. 
Seetõttu on oluline reisil 
olles vältida kokkupuu-
det sigadega ning reisilt 
tulles mitte külastada si-
galaid,“ kirjeldas Sammel 
hetkeolukorda. Vältimaks 
katku levimist farmi, tuleb 
väga hoolikalt järgida bio-
turvalisuse reegleid. 

Kuulutaja
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MUST KROONIKA

Müüa mahedaid mustsõstraid!
 Võtame vastu tellimusi telefonil:

555 787 51
 Marjad saate kätte kokkulepitud ajal 

Arkna Mõisa Juustukeldrist.
Min müügikogus 12kg = 48eur,

+5 eur tagatisraha plastikkasti eest.

Teistkordselt korralda-
takse Tapa linnapäeva-
de raames isevärki 
ekstreemjooksu „Battle 
for Tapa“, kus kohtuvad 
militaar- ja 
tsiviilmaailm.

Liisi Kanna

Sel nädalavahetusel toimuva-
tel Tapa linnapäevadel leidub 
tegevusi väga erinevate hu-
videga inimestele. Kultuuri-
kava, laada ja kodukohvikute 
kõrval pakutakse mitmekesist 
sportlikku tegevust. Reedel 
toimub pumptrack’i võistlus 
noortele ning mõõtu võe-
takse kettagolfis, pühapäeval 
peetakse rannavolle turniiri ja 
kanuurallit.

Laupäeval saavad aga veidi 
ekstreemsema sportliku tege-
vuse huvilised osa võtta takis-
tusjooksust „Battle for Tapa“. 
Tapa valla kultuurispetsialist 
Indrek Jurtšenko rääkis, et 
tegu on eripärase üritusega, 
mille sarnast näiteks Balti-
maades teist ei leia.

„Korraldame takistusjook-
su teist aastat. Mullu oli koos 
lastega umbes 400 osalejat,“ 
märkis Jurtšenko. Ta lisas, 
et eelmisel aastal tuli osale-
jaid viiest riigist, kuid tõdes 
samas, et tänavu kaugemalt 
tulijaid koroonaviiruse tõttu 
ilmselt nii palju ei ole.

„Ka organiseerima hakkasi-
me suhteliselt viimasel hetkel, 
ei teadnud ju, kas ja kuidas 
teha saab,“ nentis Jurtšen-
ko, lisades, et kui ka tänavu 
jooks veidi tagasihoidlikumalt 
toimub, siis pikemas plaanis 
loodetakse sellest kujundada 
vägev traditsioon.

VARGUSED
5. augustil teatati polit-
seile, et Vinni vallas va-
rastati ehitusobjektilt neli 
päikesepaneeli konverterit. 
Vargusega tekitatud kahju 
on täpsustamisel.

3. augustil teatati polit-
seile, et Rakveres Võidu 
tänava korterelamu keld-
rist on varastatud jalgratas 
maksumusega 210 eurot.

31. juulil teatati politsei-
le, et Rakveres Laada tä-
nava kauplusest varastati 
sülearvuti Lenovo. Esi-
algne vargusega tekitatud 
kahju on 500 eurot.

RÖÖVIMINE
4. augustil sai politsei väl-
jakutse Kundas Pargi tä-
navale, kus 42- ja 36-aas-
tane mees lõid 38-aastast 
meest. Kannatanult rööviti 
mobiiltelefon ja sula-
raha 10 eurot. Politsei pi-
das kahtlustatavad kinni.

KEHALISED 
VÄÄRKOHTLEMISED
3. augustil teatati politsei-
le, et Rakveres Tallinna 
tänaval löödi 76-aastast 
meest, kes sai viga. Juhtu-
nu täpsemad asjaolud on 
selgitamisel.

1. augustil sai politsei 
väljakutse Rakveres Pikale 
tänavale, kus 33-aastane 
naine lõi enda endist elu-
kaaslast. Politsei pidas nai-
se kahtlustatavana kinni.

1. augustil sai politsei 
väljakutse Rakveres Laa-
da tänava kortermajja, kus 
26-aastane mees lõi enda 
endist elukaaskast. Politsei 
pidas mehe kahtlustatava-
na kinni.

Tapal toimub taas takistusjooks

S el aastal lisab linnapäevadele eripära 
ka Tapa vabatahtliku tuletõrje loomi-
se 120. aastapäeva tähistamine. Tapa 

toonane alev sai omale tuletõrjujate seltsi 
1900. aastal. Senini oli lähim selts Amblas – 
12 versta kaugusel. Seltsi loomisele andis 
tõuke tulekahju, mis Tapal mitu maja hävi-
tas. Seltsi loomise algatajaks oli endine Tar-
tu tuletõrjujate seltsi liige Reinhold Masing, 
kelle eestvedamisel 25. juulil vastav luba saa-
di. Asutamise päevaks peetakse 9. augusti, 
mil peeti seltsi esimene koosolek, kus osales 
30 liiget. Seltsi peameheks valiti J. Glaudan, 
kes järgmisel aastal Tapalt ära läks, tema ase-
mel valiti senine kassahoidja R. Thar.

Lähemalt saab Tapa pritsumeeste ajaloo ja 
tegemistega tutvuda Tapa linnapäevadel, mil 

aastapäeva puhul mitu näitust üles seatak-
se. Päästekomando vanas majas, praeguses 
Kaitseliidu hoones on reedel ja laupäeval 
võimalik tutvuda näitusega „Päästeamet läbi 
aegade“. Laupäeval saab külastada ka väl-
japanekut Tapa muuseumis ning tegevusi 
pakutakse päästekomando praeguse hoone 
hoovis.

Tapa komandopealik Aron Jaanis rää-
kis, et Kaitseliidu maja hoovis saab näha ka 
vana päästeautot, lisaks räägitakse ohutu-
sest, päästekomando uue hoone hoovis on 
aga väljas nende endi tänane tehnika. „Päris 
majja sisse praeguse olukorra tõttu kahjuks 
inimesi lasta ei saa, aga õues saame rääki-
da ja näidata. Ootame huvilisi külla!“ kutsus 
komandopealik.

Tapa pritsumehed 120

Ekstreemjooksu idee alga-
taja, kaitseväelase Aleksandr 
Afanasjevi üheks ajendiks oli 
samuti just Tapale uue äge-
da sündmuse loomine. „Olen 
Tapalt pärit, see on väike linn 
ja siia oli tarvis midagi põne-
vat tuua, mainet kujundada,“ 
rääkis Afanasjev.

Idee tekkis oma kogemuste 
põhjal. „Olen pikalt kaitseväes 
olnud ja ise patrullvõistlustel 
käinud ehk sarnast asja tei-
nud,“ lausus Afanasjev. „Aga 
mitte päris nii, sest patrull-
võistlused on militaarsed,“ 
jätkas ta.

Jooksu muudabki eri-
päraseks, et kombineeritud 
on militaar- ja tsiviilolud. 
Vormikandjate kõrval saa-
vad mõõtu võtta tsiviilriietes 
tavakodanikud. „Tsiviilisi-
kud ja kaitseväelased jookse-
vad ühel rajal. Minu huvi oli 
kaitsevägi ja tsiviilmaailm 
kokku viia,“ selgitas Afanas-
jev ürituse ellukutsumise pea-

põhjust.
Jooksu ülesehituse taga 

ongi ühises MTÜ-s Spordi-
klubi Stev tegutsevad Alek-
sandr Afanasjev ning Anatoli 
Butšenkov. „Takistused on 
erinevad, nii looduslikud kui 

tehislikud. Jooks läheb läbi 
Männikumäe, krossiraja, aga 
ka kaitseväe harjutusala. Need 
kolm ala ise annavad piisavalt 
takistusi, pluss sinna juurde 
ehitatud, seinad, heinapallid, 
rehvide tassimine jne,“ tut-
vustas Afanasjev.

Spordiüritus algab laste-
jooksudega, keskpäevast alga-
vad stardid 15-kilomeetrisele 
punasele rajale ja viiekilo-
meetrisele rohelisele rajale. 
Kui 60 takistusega punane 
rada on mõeldud tõsistele 
harrastajatele, siis lühemast 
25 takistusega distantsist jul-
gustab Afanasjev osa võtma 
ka neid, kes varem takistus-
jooksudel käinud ei ole. „Viie-
kilomeetrine rada ongi mõel-
dud ikka tunde kätte saami-
seks. Tulge proovige!“ kutsus 
idee autor.

Afanasjev nentis, et eelmi-
sel aastal oli tagasiside väga 
positiivne. „Just sellepärast, 
et erineb teistest jooksudest. 
Kaasaarvatud selles osas, et 
tsiviil- ja kaitseväe maailm on 

kokku viidud,“ sõnas ta.
Idee autor toonitas, et spor-

diüritus on eriline ka just lä-
biviimise poole pealt, sest 
kaasatud on erinevad organi-
satsioonid – kaitsevägi, Tapa 
vallavalitsus ja spordikool 
ning mittetulundusühing.

Indrek Jurtšenko kiitis sa-
muti omavahelist koostööd. 
„1. jalaväebrigaad on väga 
hea koostööpartner,“ tunnus-
tas kultuurispetsialist, tuues 
takistusjooksu kõrval suure 
ühisettevõtmisena välja Tapa 
vabastamise näidislahin-
gu möödunud aasta alguses. 
„Brigaadi kohalolek loob mei-
le lisavõimalusi. Järgmisena 
korraldame ühiselt Porkuni 
vennatapulahingu mälestus-
päeva,“ lisas Jutršenko.

„Igapäevaselt teeme täht-
päevadel koostööd. Need 
pole suured asjad, aga see-
eest olulised. Sini-must-val-
ged üritused, mis vabariigi 
väärtusi kannavad,“ sõnas 
kultuurispetsialist.

Mullune takistusjooks. Foto: „Battle for Tapa“
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AS Palmako on Lemeks Gruppi kuuluv rahvusvaheline puidutööstus, kus toodetakse 
aiamaju, mänguväljakuid, aiapiirdeid, immutatud aiaposte, liimpuittooteid ning kütte-
graanuleid. Meie tehastes ja kontorites Tartumaal, Lääne-Virumaal ning Põltsamaal 
töötab üle 400 inimese, ettevõtte käibest 97% eksporditakse.
Tule ja tutvu: www.palmako.ee 

Pakume tööd asjalikule

TOOTMISARVESTAJALE
Põhilised tööülesanded:
• tootmisandmete haldamine infosüsteemis, kokkuvõtete ja analüüside tegemine
• vajalike tootmisdokumentide koostamine, komplekteerimine ja säilitamine 
• kvaliteedikontrolli teostamine ja inventuurides osalemine
• kaubaväljastuse koormate komplekteerimise ja dokumentatsiooni korraldamine

Oled sobiv kandidaat, kui:
• omad vähemalt kesk- või keskeriharidust
• kasutad väga heal tasemel arvutit (MS Excel, Word jne)
• oled inimesena paindlik, talud kiiret tempot ja vahelduvaid tööülesandeid
• oled täpne, kohusetundlik, oskad oma tööd planeerida ning teed meelsasti koostööd
  erinevate inimestega
• valdad vabalt eesti keelt ning suhtlustasandil vähesel määral vene keelt 

Eelisteks on varasem töökogemus tootmise, laomajanduse või kvaliteedikontrolliga seotud 
töödes.

Pakume mitmekülgset ja vaheldusrikast tööd tegusas ja kogemustega meeskonnas, koos 
väljaõppega. Töökoht asub Lääne-Virumaal, Laekveres. Tööaeg on üldjuhul E-R 8.30-17.00, 
kiiremal perioodil võib tekkida  vajadus töötada kahe vahetuse süsteemis (6.00-14.30 ja 
14.30-23.00).
CV koos senise töökogemuse kirjeldusega ja motivatsioonikirjaga palume saata hiljemalt 
14.08.2020 kylli.kask@palmako.ee. Võimalus kandideerida tööportaali CV-Keskus 
vahendusel.

PAKUN TÖÖD

• Pakume tööd pizzameist-
rile Tamsalus, palga soov ja 
väike tutvustus endast kirjuta 
meile posti. sinilaidkohvik@
gmail.com . Facebook: koh-
vik sinilaid. Tel 5598 5748

• Soovin leida head hooldajat 
83-aastasele ja gastrostoo-
miga naisterahvale Rakvere 
linnas, ööpäevaringselt ja va-
hetustega. Tel 553 5575 või 
528 8693

• Vajatakse juurvilja koori-
jat Kadrina kooli sööklasse, 
tööaeg algab septembris. Tel 
5330 3022

• Pakun hooajalist tööd kahele 
inimesele kartulikasvatuses: 
töö hoidlas ja kartulikombaini 
peal (tähtajaline tööleping). 
Täpsem info tel 514 1338

• TNP Konsultatsioonid OÜ 
otsib õde Hooldekodusse. 
Päevane töö Ulvi kodus 0,5 
koormusega. Võimalik kom-
pensatsioon isikliku auto kasu-
tamise eest. Kui sul on avatud 
süda ja õe diplom helista tel 
5804 4050 või saada cv: tnp.
konsultatsioonid@gmail.com

• Vanuritele vajatakse paar 
korda nädalas ho oldajat. Info 
tel 5346 3352

• Tööd saab kogemustega 
trimmerdaja/metsatööline. 
Töö aastaringne. Tel 5360 0003

• Otsin autojuhti kallur pool-
haagisele. Info telefonil 5805 
5211

• Pakume tööd hakkeveoki 
juhtidele! Info telefonil 506 
7437

• Vajan hooajaks roomikeks-
kavaatori juhti. Tel 514 3783

• Osaühing Hannora pakub 
tööd järgmistel ametikohta-
del: autojuht (nõutav CE-ka-
tegooria), teraviljakuivati 
operaator, traktorist, farmi-
tööline-traktorist. Töökoht 
asub: Nurmetu, Vinni vald. 
Info, info@hannora.ee. Tel 
5692 6939

• Soome ettevõte otsib sügi-
sest töötajat tapamajja. Tel 
529 0266

• OÜ Sarapiku Piim Lääne-Vi-
rumaal otsib karjak-trakto-
risti ja farmitöölist. Tel 5656 
4680

• Pakume Ida-Soomes tööd 
jäätmekäitlusvaldkonnas põl-
lumajanduslike kilejäätmete 
sorteerijale. Töö on füüsiline 
ja eeldab valmisolekut teha 
füüsilist tööd. Täpsem info tel 
5629 8044 ja www.aravu.ee

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

• LA Investment pakub tööd 
puhastusteenindajale Rak-
veres. Tel 505 5071

• Pakkuda pidevat tööd – ehi-
tise lammutamine, korista-
mine, ehitamine ja remon-
ditööd. Ühtlasi on pakkuda ka 
regulaarset koristustööd kord 
nädalas - sobib naisterahvale 
näiteks töö kõrvalt lisa teeni-
miseks. Tel 5377 2374

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. 
Tel 5347 7840

• Otsin ehitajat vannitoa re-
mondiks. Objekt Vinnis. Tel 
5624 4605

• Rumner Grupp pakub tööd 
üldehitajatele. Tel 514 4940

• Otsime oma meeskond pro-
fessionaalset üldehitajat , 
töö Soomes. Ühendust võtta 
telefonil +372 516 0382

OTSIN TÖÖD

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

• 19-aastane  neiu otsib tööd, 
Rakveres või Kadrinas, lapse-
hoidjana või koduabilisena 
(eesti/vene keele oskus), kuid 
vaatan kõiki pakkumisi.  Tel 
553 2306

• Meesterahvas otsib Rakveres 
puidu erialast tööd. Tel 5370 
2726
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Osalema on oodatud kõik rulluisuhuvilised!
Lisaks selgitame välja Lääne-Virumaa

meistrid rulluisutamises!

Rakvere Bont Rulluisuklubi

Täpsem info ja eelregistreerimine:

rulluisuklubi.eu

RAKVERE-PAJUSTI KERGTEEL Pea
 meel

es:
 2+

2

Pühapäeval toimub tra-
ditsiooniline Viru-Nigula 
rahvajooks, mis on 
Lääne-Virumaa jooksu-
sarja viiendaks etapiks.

Liisi Kanna

Viru-Nigula jooksu korralda-
ja Ainar Sepnik rääkis, et se-
dapuhku on jooksusarja ter-
vikuna ning ühtlasi ka Viru-
Nigula etappi muudetud –
kõigi jooksude puhul lähtu-
takse ühisest neljast distant-
sist koosnevast ülesehitusest.

„See muudab korraldamise 
lihtsamaks, kui kõigil jooksu-
del on sama ülesehitus. Meil 
näiteks oli enne seitse distant-
si, nüüd on neli: 200 meetrit, 
600 meetrit, 3,3 kilomeetrit 
ja põhijooks 7,5 kilomeetrit,“ 
tutvustas Sepnik.

Tänavu on jooksusarjal ka 
rohkem maakondlikke toeta-
jaid. Ainar Sepniku sõnul on 
mindud seda teed, et püütakse 
kõigile osalejatele nänni jaga-
da, mitte niivõrd esikolmiku-
le suuri auhindu leida. Lisaks 
saavad osalejad igalt etapilt 
medalina pusletüki, mis sarja 
hooaja lõpuks annavad kokku 
tervikpildi.

Maakondlikku jooksusar-
ja viiakse läbi kolmandat 
korda, Viru-Nigulas on tä-
navu tegu aga lausa 21. 
rahvajooksuga. Esimesed 

Viljandis selguvad Eesti meistrid rannakäsipallis
Laupäeval lõppevad Viljandis Eesti meistrivõistlused ranna-
käsipallis. Kolmas ja viimane etapp algab Viljandi järve ranna-
alal kell 10 ning püstitab järjekordse osavõturekordi, sest 
osalema on oodata koguni 65 võistkonda. Põnevust jagub 
mitmesse vanuseklassi, ehkki kaheksast sarjast neljas on 
meistrivõistluste liider võitnud kaks esimest etappi.

Meeste seas on tiitlikaitsmisele lähedal Põlva Serviti, kes 
võitis nii kodustel platsidel kui ka Alatskivil peetud etapi, 
kuid hõbeda ja pronksi pärast on oodata kõva heitlust. Nais-
te hulgas juhib Alatskivi SK Juku 195 punktiga, järgnevad 
HC Tabasalu 185 ja SK Tapa 175 silmaga. Viimati Alatskivil 
triumfeeris aga hoopis HC Kehra, kes avaetapil ei osalenud.

Eriliselt põnev seis vaatab tabelist vastu 2004. aastal ja hil-
jem sündinud tütarlaste seas, kus neli võistkonda – Aruküla 
SK, HC Tabasalu, HC Kehra ja HC Pärnu/Padise – on kahe 
etapiga kogunud 185 punkti. Teises neidude vanuseklassis 
ehk 2007. aastal sündinute sarjas võitis Tapa valla SK mõle-
mad etapid.

Enne otsustavat etappi on kõik lahtine 2003. aastal ja hil-
jem sündinud poeglastegi hulgas, kus Viljandi SK, Põlva SK 
ja HC Tallas kogunud 190 punkti. Kaks aastat nooremate 
seas on kaksikjuhtimine HC Kehra ja HC Pärnu/Paikuse 
käes – mõlemal tiimil on tabelis 195 silma.

Poeglaste kahes nooremas vanuseklassis – vastavalt 2007. 
ja 2009. aastal sündinud – valitseb rannakäsipalli Põlva 
Spordikool, mille võistkonnad võitsid nii koduplatsidel kui 
ka Alatskivil.

„Põnevust jagub tõesti mitmes klassis ning see lisab ainult 
vürtsi. Pinget jätkub lõpuni, kui nii paljude meistritiitlite ja 
medalite saatus jääb viimase etapi otsustada,“ hindas meistri-
võistlusi lõpetava etapi korraldaja ja Viljandi HC peatreener 
Marko Koks.

„65 võistkonda on ikka väga suur arv, kuid eriti positiiv-
ne on tõsiasi, et kandepind on nii lai. Näiteks meestegi seas, 
kus viimastel aastatel hakkas huvi hääbuma. Aga nüüd osa-
levad võistkonnad Põlvast, Viljandist, Tapalt, Valgast, Tar-
tust ja Tallinnast, kust viimasele etapile on registreerunud 
ka HC Tallinn,“ teatas Koks.

„Loodetavasti on huvi kasv jätkuv trend ja kui nii on, tu-
leb hakata etappe juba kahel päeval korraldama. Isegi kui 
väljakuid jätkub, hakkab ajalist ja kohtunike ressurssi nap-
pima, et ühe päevaga kõigis klassides turniirid ära pidada,“ 
selgitas Viljandi käsipalli eestvedaja.

„Tänavuse kasvu üks põhjusi on kindlasti kriisijärgne 
mängunälg. Mitmedki võistkonnad tulevad ainult viima-
sele etapile, mis vihjab suurele mängusoovile. Õnneks on 
laupäevaks lubatud suurepärast rannailma – 26 kraadi ja 
lauspäike –, nii saavad ka medalitele mittemängivad tiimid 
vähemalt mõnusa rannakogemuse,“ arvas Koks.

Kuulutaja

Diabeediõde: 
ole füüsiliselt 
aktiivne iga päev
Kehaline passiivsus on 
samasugune haiguste 
riskifaktor nagu suitseta-
mine. Kui öeldakse, et suit-
setajatel on südame- ja ve-
resoonkonnahaiguste risk 
25–50 protsenti suurem, 
siis samamoodi kasvatab 
haigestumise riske ka vähe-
ne liikumine.

Ida-Tallinna Keskhaigla 
diabeediõe Marje Klauksi 
sõnul aitab regulaarne lii-
kumine mitmeid haiges-
tumisi ära hoida. Näiteks 
südame-veresoonkonna-
haiguste riskid vähenevad 
35 protsenti, teist tüüpi dia-
beeti haigestumise riskid 
koguni 50 protsenti.

Varem või hiljem toob 
vähene liikumine enda-
ga kaasa kehakaalu tõusu. 
Kui kehamassiindeks on 
suurem kui 35, on diabeeti 
haigestumise tõenäosus 
juba igal teisel inimesel. Sa-
mal ajal kui langetada kaalu 
5−10 protsenti, väheneb di-
abeeti haigestumise risk 58 
protsenti.

Diabeediga on 50 prot-
senti suurem tõenäosus 
haigestuda südameve-
resoonkonna haigustesse 
ning 75 protsendil juhtu-
dest kaasneb diabeediga ka 
kõrgvererõhutõbi. Samas 
iga kaotatud kilogram-
miga väheneb vererõhk 
2,5/1,5 mmHg.

Selleks, et püsida füüsili-
selt aktiivne, tuleks liikuda 
vähemalt üks tund päevas. 
Ja ära ei maksa unustada, 
et ka jalgsi pool tundi töö-
le minemine läheb liiku-
misena arvesse. Mõõduka 
koormusega on soovitatav 
liikuda vähemalt 150 minu-
tit nädalast ning tugeva in-
tensiivsusega vähemalt 75 
minutit nädalas. 

Inimesed toovad vähese 
liikumise põhjuseks sage-
li pingelise igapäevaelu ja 
argipäevased probleemid. 
Marje Klauksi juhib tähe-
lepanu, et väga sageli lisan-
dub istuvale eluviisile vas-
tupandamatu soov väikeste 
vaheaegade järel midagi 
näksida. Suurenenud isu-
ga kaasneb sageli ülekaal ja 
terviseprobleemid. Vähe-
neb ka luude ja lihaste tuge-
vus, suureneb kolesterooli-
tase, tekib depressioon.

Stressitaseme langetami-
ne üldiselt parandab tervist, 
kaasa arvatud vererõhku, 
vähendab pulsi- ja hinga-
missagedust, lõdvestab li-
haseid, parandab ainevahe-
tust, suurendab organismi 
varustatust hapnikuga, lisab 
enesekindlust ja tagab hea 
une. Stressi aitab muude 
meeldivate ajaviidete (lu-
gemine, kinos käimine jm) 
kõrval leevendada regulaar-
selt meelepärase füüsilise 
tegevusega tegelemine.

Kuulutaja

MÕNE REAGAMÕNE REAGA Jooksusari jõuab poolepeale

Viru-Nigula rahvajooksu start möödunud aastal. Foto: Reti Kokk

kümme aastat vedas üritust 
kohalik spordiklubi, nüüd 
11. korda korraldab seda 
Viru-Nigula valla spordi-
juht Ainar Sepnik, kes oli ka 
jooksusarja idee algatajaks.

Haldusreformi järgses Viru-
Nigula vallas toimus kokku 
kolm rahvajooksu, millele 
sarja esimesel hooajal lisan-
dus veel kolm jooksu teis-
test omavalitsustest. Täna-
vu koosneb Lääne-Virumaa 
jooksusari üheksast etapist.

Sepnik rääkis, et jooksjate 
jaoks teeb tänavuse aasta kee-
ruliseks see, et koroonaviiru-
se levikuga seotud varasema-
te piirangute tõttu toimuvad 
paljud sündmused ühel ajal. 
„Viru-Nigula jooksu tase on 
alati kõrge olnud. Tugevad 
osalejad – maakonna, aga ka 
Eesti tipud. Kuid sel aastal on 

samal ajal Eesti meistrivõist-
lused kergejõustikus. Inime-
sed peavad valima. Palju üri-
tusi kattub,“ tõdes korraldaja.

Siiski loodab Sepnik aktiiv-
set osavõttu. Eelmisel aastal 
ületati Viru-Nigula jooksul 
200 piir, osales 222 inimest. 
Viimastel kordadel on eel-
registreerunute arv jäänud 
130–140 juurde, selle nädala 
teisipäevase sisuga oli jook-
sule registreerunuid 80 ning 
korraldaja avaldas lootust, et 
möödunud aastaga sarnanev 
arv võib täis tulla küll.

Lõpetuseks märkis Sep-
nik veel üht olulist uuendust 
Viru-Nigula jooksul – nimelt 
on korraldatud lastehoid. 
Spordihuvilised saavad jät-
ta oma lapsed noortekeskuse 
töötaja valve alla, kuniks ise 
võistlusdistantsi läbivad.



Kuulutaja reede, 7. august 20206

VANA BASKINI TEATER

HELGI SALLO
KATRIN KARISMA
ANNE VEESAAR

METSAS EI KUULE 
su karjumist keegi 

Gertrud Larsson

Lavastaja Eero Spriit
Kunstnik Jaak Vaus PILETID PILETILEVIS JA PILETIMAAILMAS.

12., 13., 14.. AUGUST 19.00

KOERU 
VÄINJÄRVE 
KALDAL 

VABA AEG

KUHU MINNA

Rakvere Teater
7.08 kell 19 Esietendus! 
„Kõike head, vana toriseja“ 
v/s, lav. Eili Neuhaus

8.08 kell 19 „Kõike head, 
vana toriseja“ v/s, lav. Eili 
Neuhaus

13.08 kell 19 „Miks Jeppe 
joob?“ v/s, lav. Hendrik 
Toompere

Lääne-Virumaa 
Spordiveteranide 
Koondis
8.–9. august Võrus ESL-i 
53. spordimängud, buss 
väljub 8. augustil kell 7.45 
bussijaama tagant parklast 
Rakveres

15. augustil kell 10 SVK 
MV males spordikeskuse 
õppeklassis, registreerimi-
ne kohapeal

29. augustil kell 8 Rakvere 
bussijaama tagant parklast 
sõit Madsa suvemängude-
le. Info Maie Tamm 53 585 
989

27. september kell 12 start 
Rakvere staadionilt Rak-
vere tarvakõnnile 8,3 km. 
Info Maie Tamm 53 585 
989

7. november kell 11 SVK 
MV lauamängude mitme-
võistluses naistele-mees-
tele Viru-Nigula spordi-
hoones

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate Ühing
Vaegkuuljate ühingu väl-
jasõit 20. augustil kell 9 
Rakvere bussijaama park-
last Jaanioja käsitöötalu 
laadale ja Võsule. Osa-
lustasu 5 eurot. Kohtade 
arv on piiratud. Vajalik 
eelnev registreerimi-
ne 52 338 36 – Pille või 
merike.fre@gmail.com – 
Merike

Täna esietendub Rakve-
re Teatris humoristlik 
draama „Kõike head, 
vana toriseja“, kus pub-
liku ette astub Soome 
vanamees Esko, kes ta-
hab mõista ja aidata. 
Ühtlasi ta toriseb.

Tõnu Lilleorg

Näidendi aluseks olev ro-
maan ilmus eesti keeles paari 
aasta eest. Üks Eili Neuhausi 
hea tuttav luges seda ja soovi-
tas Neuhausil ka lugeda koos 
ettepanekuga, et raamatu 
põhjal võiks tuua lavale näite-
mängu. „Lugesin ja võtsin 
tuld, sest mind kõnetavad 
lood „päris inimestest“,“ lau-
sus Neuhaus lavastuse sünni-
loo kohta.

Tarvo Sõmeri kehastatud 
Esko, kes astub publiku ette 
suusamütsis ja paksude ba-
kenbardidega, on vana koo-
li mees, kelle arvates kõige 
paremad asjad on isetehtud 
asjad. Ta on koguni nii põh-
jalik, et on võtnud nõuks val-
mistada endale ise puusärgi, 
samuti on tal parasjagu poo-
leli testamendi koostamine. 
Lavaloos on veel kolm te-
gelast – Esko abikaasa Satu 
(Tiina Mälberg), minia Mar-
ja (Liisa Aibel) ja poeg Ahtti 
(Elar Vahter).

Lavastaja Neuhausi sõnul 
täidavad Esko päevi igapäe-
vased askeldused. „Ta rõhu-
tab, et tegeleb elamisega igas 
hetkes, siin ja praegu. Ta on 
otsekohene ja selgete veen-

dumustega aus Soome mees,“ 
iseloomustas Neuhaus oma 
lavastuse kangelast.

Torisejat iseloomustab vä-
hesega läbiajamine. Näiteks 
on tema autoks päris vana 
Ford. „Ta pole kunagi igatse-
nud rohkem, kui ta väärib või 
kanda suudab,“ selgitas lavas-
taja Esko oskust tunda oma 
piiri.

Eskol on kogunenud pika 
elu jooksul tohutult mälestu-
si, kuid need elustuvad vaid 
konkreetsete päevasünd-
muste mõjul. Ta pole selline 
mees, kes istuks kiiktoolis 
ja heietaks lugusid möödu-
nud aegadest. „Meie Torise-
ja püüab aru saada ja andeks 
anda,“ lausus lavastaja. See-
juures on Torisejal kasutada 
kogemuste arsenal, mis alles 
elu vähe tundva inimese võib 
pahviks lüüa.

Neuhausi sõnul loodab 
Esko, et poeg ja minia võ-
taksid tema elukogemusest 
õppust, kuid mõistab samas, 
et see on raske, sest noorem 
generatsioon on alati taht-
nud elada omal kombel. Siis-
ki pole Toriseja alla andnud, 
ta manitseb, kutsub korrale, 
heidab nalja ja vahel oskab lä-
hedastele oma imelikul kom-
bel paigi teha.

„Ehk on noortel siit õppi-
da hoolivust, kannatlikust ja 
lugupidamist, kes teab?“ lau-
sus lavastaja. Neuhausi sõnul 
soovib ta iga oma lavastusega 
kõnetada neid inimesi, keda 
huvitab elu ja selle tundma-
õppimine.

Torisejale on elu õpetanud 
leplikkust nii iseenda kui elu 

kaduvuse suhtes. Ja seejuu-
res hubiseb tema hinges ikka 
elujaatus. „Toriseja on suure 
südamega hell mees,“ sõnas 
Neuhaus.

Lavastuse esialgseks esi-
etenduse kuupäevaks oli 
määratud 20. märts. Siis aga 
oli äsja kehtima hakanud 
eriolukord ja juba praktiliselt 
valmis lavastus jäi ootama 
paremaid aegu, sest teatrid 
pandi kinni. „See mõjus väga 
rusuvalt,“ tunnistas Neuhaus.

Nüüd sai näitemäng taas 
lavakorda seatud üsna lühike-
se aja jooksul. Lavastaja sõnul 
annab lavastusele elu publik 
ja ta usub, et igatsus kon-
takti järel on nii näitlejatel 
kui publikul. „Võimalus taas 
publikuga kohtuda innustab 
ja annab jõudu,“ lausus Eili 
Neuhaus.

Rakvere Teatrit teatakse 
aktiivselt ringireisiva teatrina 
ja augustis ning sügiskuudel 
saab „Kõike head, vana to-
riseja“ olema teatri peamine 
„ekspordiartikkel“. Näiteks 
augustikuine Tallinna eten-
dus on juba väljamüüdud.

Toriseja Eskoga seoses 
on huviväärne ka asjaolu, et 
põhjanaabrite juures linastus 
tunamullu mängufilm täpselt 
sama romaani põhjal, millel 
põhineb nüüdne Rakvere la-
vastus. Film osutus Soome 
kinodes nii edukaks, et jäi 
vaadatavuselt aasta lõikes alla 
vaid ühele välismaa filmile, 
milleks oli ABBA lauludel põ-
hinev muusikaline komöödia 
„Mamma Mia! Siit me tuleme 
taas“.

Tä i t d b R k d t S “ k d ht J j

Lugu hellast mehest

Poja jutt paneb Esko kulmu 
kergitama, paremal minia. 

Foto: Maris Savik
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Piletid müügil Piletilevis, 
Piletimaailmas ja kohapeal.

11.08 Rakvere 
Vallimäe Vabaõhukeskuse Foorum

esitleb:

VABA AEG

ARARVUVUSTSTUSUS

Sel nädalal kinodesse 
jõudvate uute filmide 
seast on mul üks soovi-
tus: „Palm Springs“. Ja 
üks hoiatus: 
„Puhkemaja“.

Margit Adorf

Kui vaadata kinokava möö-
daminnes ja hinnata olukorda 
pelgalt plakati pealt, siis minu 
loogiline esimene valik oleks 
see, et „Puhkemaja“ võiks olla 
päris tore vaatamine ja „Palm 
Springsi“ pigem ei tahaks üld-
se näha. Aga oh imet, pinna-
pealne eelarvamus on filmide 
äravaatamisel täiesti uper-
kuuti lennanud. „Palm Sp-
rings“ osutus väga meeldivaks 
üllatuseks ja „Puhkemaja“ oli 
lihtsalt igav ja veniv.

Alustame kehvemast. „Puh-
kemaja“ on seni näitlejana 
tegutsenud Dave Franco re-
žissööridebüüt. Arvestades, 
et tegemist on tema esime-
se täispika filmiga, siis päris 
maha teha ma seda ei tahaks, 
sest n-ö õmmeldud on see 
ju korralikult. Režissööril 
on õnnestunud luua kena 
atmosfäär, film on üsna kom-
paktne, laiali ei valgu.

Kahjuks on loo aluseks olev 
stsenaarium nii nõrk, et ega 
sellele suurt midagi peale ei 
ehita, sest pole lugu. Tegela-
sed on lamedad, kellelegi eriti 
kaasa elada ei saa. Puudub see 
liim, mis neid kuidagi liidaks 
ning see, mis kellelegi eriti 
kaasa tundma paneks.

Kaks meest ja naine ren-
divad nädalavahetuseks 

rannamaja ja asi lõppeb sel-
lega, et nad kõik tapetakse 
lihtsalt ära. Üle poole filmist 
on aeglane sissejuhatus ja siis 
ilmub lagedale mõrvar, kes 
lihtsalt nopib inimesed oma 
tapahaamrikesega üles nagu 
küpsed viljad. Ei mingit suu-
remat pingelist tagaajamist, 
pikki hirmuvärinaid, tegelas-
te siseheitlusi või ka kurjate-
gijale kaasatundmist.

Miks see kurjategija neid 
üldse notib, seda ei saagi iial 
teada. Teada saab vaid nii-
palju, et ta tapab teisigi, liht-
salt suvaliselt. Kogu see film 
on täielik ajaraisk, pikemat 
analüüsi ei ole mõtet sellele 
kulutada. Kui te mind ei usu, 
eks minge ja vaadake, aga pä-
rast ärge öelge, et teid pole 
hoiatatud.

Hoopis teine asi aga on fil-
miga „Palm Springs“. Plakat 
on sellel üsna mittekutsuv 
ja edastab sõnumit, et see on 
üks lamedate naljadega film. 
Aga kui te lähete linateost 
vaatama ilma suuremate oo-
tusteta, siis üllatab see lugu 
teid kindlasti meeldivalt.

Filmi sisututvustusest saab 
lugeda, et tegemist on pulma-
peol ajalõksu jäänud tegelas-
tega. Ajalõks ehk lõputu sama 
päeva kordamine ei mõju just 
kuigi kutsuvalt, kas pole? Siin 
filmis õnneks siiski miski ei 
kordu täpselt samamoodi. Ja 
nalja saab igat sorti huumori 
nautija.

Peaosa täidab Andy Sam-
berg, kelle rolliks on Nyles. 
Ta on kellegi Misty peika 
ja seetõttu sattunud pulma, 
kuhu ei-tea-kui-ammu aja-
lõksu jäi. Sissejuhatavas osas 

näeme kohe ära põhisünd-
muse ehk pulma ja juba aima-
me, et sellel, mida me ekraa-
nil näeme, on oma ajalugu. 
Ehk siis kohe on aru saada, et 
asi juba kordub.

Siit esimene plusspunkt – 
vaatajat ei kurnata liiga pika 
sissejuhatusega. Tegelane ei 
eksi ajalõksu meie silme all 
esmakordselt ja seega ei hak-
ka ta ka esmakordselt läbi ela-
ma kõiki piinu, mida oleme ju 
varasemates sarnastes filmi-
des juba näinud.

Esimest korda satub ajalõk-
su pruudi õde Sarah, keda ke-
hastab Cristin Milioti. Temal 
need lõksulangemise piinad 
kergelt esinevad, kuid kuna 
Nyles on lõksus juba vana 
kala, siis ei muutu film pai-
navaks draamaks, vaid liigub 
ikka edasi tempoka komöödia 
žanris.

Ajalõksus on ka kolmas te-
gelane – keegi pulmakülaline 
Roy, J.K. Simmonsi kehas-
tuses. Tema toob loole veel 
omakorda hoogsat vürtsi 
juurde, aga ma ei saa siinko-
hal kõike ette ära rääkida, sest 
see on linalugu, mida tõesti 
tasub teil endil vaatama min-
na.

„Palm Springs“ on üllatav 
armastuslugu, sisutihe ja täis 
ootamatuid pöördeid. See pa-
neb tegelastele kaasa elama ja 
pakub filmina uudsust. Lina-
teose režissööriks on Max 
Barbakow, kelle nimi tuleks 
meelde jätta, sest ka „Palm 
Springs“ on täispika mängu-
filmi režissööridebüüt. Ap-
lausi vääriv debüüt.

Soovitus ja hoiatus
Veidra armastusloo peategelased Nyles (Andy Samberg) ja Sarah (Cristin Milioti). Foto: pressimaterjalid

RMK kutsub tähista-
ma Eesti looduskaitse 
juubeliaastat

R iigimetsa Majanda-
mise Keskus (RMK) 
kutsub kõiki osa-

lema tasuta sündmuste 
sarjas, mis on pühendatud 
Eesti looduskaitse 110. 
aastapäevale ja rahvajutu 
aastale.

„Sündmuste kõrghetkeks 
on Toila Valge ÖÖ, kus 
14. ja 15. augusti õhtul ja 
ööl täitub Oru park enam 
kui 30 lummava valgus-
kunsti teosega, haaravate 
esinejate ja välikohvikute 
suminaga. Kuna 2020. aas-
ta on kuulutatud ka eesti 
rahvajutu aastaks, on Toila 
Valge ÖÖ kaasautoriteks 
jutuvestjad Polina Tšerkas-
sova ja Hardi Möller. Küla-
lisi üllatatakse fantastiliste 
pärimuste ja tõestisündi-
nud lugudega,“ tutvustas 
toimuvat sarja peakorral-
daja ja RMK külastuskor-
raldusosakonna juhataja 
Marge Rammo.

Tänavune Valge ÖÖ 
lavastus on tulenevalt 
külaliste hajutamise va-
jadusest üles ehitatud nii, 
et mõlemad õhtud ja ööd 
on täidetud valguse ning 
uuesti ja uuesti korduva-
te lugude ning muusikaga, 
mis võimaldab igal huvili-
sel valida just endale sobiv 
päev ja kellaaeg sündmuse 
külastamiseks.

Rammo lisas, et spet-
siaalselt rahvajutu aasta ja 
looduskaitse sünnipäeva 
auks avatakse 23. augus-
til Lahemaal RMK Saga-
di-Oandu Metsajuttude 
rada. „Eesti on rikas maa 
nii metsade kui ka muinas-
juttude poolest, mida on 
Eesti Rahvaluule Arhiivi 
kogutud üle kümne tuhan-
de. Seda tööd jääb väär-
tustama ka temaatiline 5,6 
km pikkune uhiuus matka-
rada,“ sõnas ta.

Lisainfo sündmus-
te kohta asub veebilehel 
www.loodusegakoos.ee.

Kuulutaja

MÕNE REAGA
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• Müüa väga heas korras Toyota 
Avensis 2009. a, 2.0, 93kW, vahetatud 
hooratas, sidur, genekas ja muid kuluv 
osi. Hind 3300 €. Tel 5632 7008

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

• Müüa Toyota Yaris Linea Sol (au-
tomaat). Ülevaatus kuni 03/2021, 
kindlustus kuni 02/2021. Uued 
rehvid all, kaasa naastrehvid. Tel 
5695 5619

• Müüa Volkswagen Golf 5 Variant 
Trendline 1.9TDI, 01/2008. a, 77kW, 
tumesinine metallik, turbodiisel, 
universaal, täiuslik hooldusraamat, 
konditsioneer, el.aknad, väga korralik, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780 

• Müüa Volkswagen Passat Variant 
Trendline 12/2003. a, 1,9TDI, 96kW, 
must metallik, turbodiisel, universaal, 
kliima, täiuslik hooldusraamat, kehtiv 
ülevaatus 12/2020, superökonoomne, 
soodsalt! Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Volvo V70 BIFUEL 2.4, 103kW. 
Värvus hallmetallik, manuaal, bensiin 
+ gaas (CNG) tehase seade. Toodud 
Rootsist 4 kuud tagasi. Läbisõit 319 000 
km. Gaasiseade kontrollitud. Ülevaa-
tus 21/05. Kehtiv kindlustus. Hind 2900 
€, saab tingida. Tel 506 8999

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
Auto korrapäraselt hooldatud. 
Hind 7199 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539

VARUOSAD
• Taastan Teie vana või rikkis soen-
dusmootori. Tel 513 3231

• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 5x95, siseava 57. Rehvi 
mustrisügavus 55 mm. Hind 85 €. 
Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talvereh-
videga. Siseava 57. 4x100. Hind 80 
€. Tel 5326 7156

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

• Ostan BMW aasta kuni 96, uuemaid 
mitte pakkuda, võib remonti vajavad 
olla, kaua seisnud. Tel 5632 3142

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

• Ostan maasturi, võib olla ka remonti 
vajav. Hind kuni 2200 € .Tel 5552 7229

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Heas korras, seisnud, remontiva-
javad jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Romud kustutan arvelt. Tel 5357 7108

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KINNISVARA

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
5/5 Tamsalus Ääsi tn 6 . Vajab sani-
taarremonti. Hind 3300 € ja 2toaline 
ahjuküttega korter 2/2 Tamsalus 
Koidu 17. Vajab remonti. Hind 2000 €. 
Tel 505 3151

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas, V korrusel. 
Poed, koolid 100 m, eraldi toad. Tel 
559 0094

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter Kundas Tammiku põik 2-30, 
42 m2. Renoveeritud. Magamistoas ja 
köögis mööbel sees. Päikesepoolne. 
Suur rõdu. Korralik ja puhas korter. 
Hind 10 000 €. Tel 518 8062

• Müüa 2toaline korter Aseris. Hind 
4500 €. Tel 5632 7008

• Müüa 2toaline korter Haljalas 
Põllu tänaval. Korter asub II kor-
rusel on valgusküllane ja planee-
ringuga läbi maja. Hind 25 000 €. 
Tel 5340 1555

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline 
korter Lepnal 40,5 m2. Korralik ühistu, 
ahiküte, linna vesi ja kanalisatsioon, 
kõik mugavused.  Hind 18 000 €.  Tel 
522 6500

• Müüa 2toaline korter otse omanikult 
Tapa, Ülesõidu 5a. I korrusel. Hind 
18  000 € (tingitav kui oskad). KIIRE! 
Lisainfot telefonil 5648 7826

• Müüa Tapal heas seisukorras 
2toaline korter, kahe rõduga. 
Korter on hea planeeringuga, avar 
vannituba, aknad on päikese poole. 
Korteriuks on vahetatud, vannitoas 
on paigaldatud elektriline põran-
daküte, samuti uus torustik. Kiire 
ostu korral saab hinnas tingida. 
Hind 14 500 €. Info tel 511 0478

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

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Vohnjas. Korter asub I korrusel. Kelder, 
kuur ja aiamaa võimalus. Tel 5554 0361

• Müüa värske remondiga 2toaline 
korter Tamsalus, mugavustega, ron-
giga Tallinnast 50 min. Hind 10 000 €. 
Tel 5668 8444

• Müüa Tamsalus Sääse alevikus 4toa-
line korter keskküttega, toad eraldi, 
köök ja esik avarad. Tel 5804 1355

• Müüa maja Rakveres (2 korrust, kesk-
küte, kanalisatsioon, garaaž kanaliga, 
täiskelder). Tel 5680 1956

SOODUSHINNAD ON AUGUSTI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 10 500 €*Hind 15 900 €*

2-toaline korter Tartumaal 
Vara alevis, Tartu 20 km

Lisainfo www.kv.ee/3229685

3-toaline korter 60 m2

Valga linnas 
Lisainfo www.kv.ee/3236627 

Hind 9500 €*Hind 11 500 €*

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Hind 9000 €*Hind 47 000 €*

Talu koht 
Pällus, Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139  

Maja
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Hind 9000 €*Hind 10 900 €*

Maja 
Väike-Kamari, Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460

Maja, 2 korrust  
 Rakvere vald, Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/3134721 

Hind 35 000 €*Hind 25 000 €

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisainfo www.kv.ee/2984762 

Elamumaa 1ha 
Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/2984791 

Hind 11 500 €*Hind 14 500 €

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Hind 2000 €Hind 11 000 €*

Müüa maja Anija vallas, 
Lehtmetsa külas. 

Lisainfo www.kv.ee/3183944

Müüa kinnistu lagunend talu 
hoonega Mahu küla lähedal. 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Hind 3000 €Hind 59 000 €*

1-toaline remonti vajav 
korter Tapal 2. korrusel 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

2-toaline 
remonti vajav korter Tapal 
 Lisainfo www.kv.ee/3254481

Hind 9900 €*Hind 8000 €*

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 
2199

• Müüa Tapa äärelinnas, Kirsipuu 
12 asuv suvilakrunt, millel paikneb 
remonti vajav aiamaja. Tegemist 
on avara ja päikesele avatud kin-
nistuga, millele on hea ligipääs. 
Elektriliitumine on olemas. Hind 
4500 €. Täpsema informatsiooni 
saamiseks võtke julgelt ühendust 
e-posti urmas.saarmets@nordpro-
perty.com või telefoni teel  511 0478

• Müüa garaaž Rakveres, Mulla 9. 
Tegu on linna poolt tulles, esimese 
garaažibokside reaga vasakul ehk 
parimad boksid! Neid ei tule müüki 
tihti ja hind on natuke ka läbiräägitav. 
Väga hea ventilatsiooni ja asukohaga 
garaažiboks! Elekter sees, katus heas 
korras ja toimiv ühistu. Hind 5000 €. 
Tel 5821 0721

• Müüa betoneeritud põrandaga ja ka-
naliga garaaž Vinnis. Elektri võimalus 
puudub. Hind 1300 €. Tel 5555 7077

OST

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

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

• Soovin osta Kadrinasse 4toalise 
korteri. Telefon 522 2166

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

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

• Soovin osta korralikku garaaži kana-
liga. Tel 558 9315

ANNAN ÜÜRILE

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 6638

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

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas, 27 
m2, II korrus, möbleeritud, kõik eluks 
vajalik olemas, parkimine hoovis, otse 
omanikult. Hind 190 €. Tel 502 9052

• Üürile anda Rakveres kõigi mugavus-
tega, möbleeritud 1toaline korter. Tel 
5886 3055

• Anda üürile 1toaline möbleeritud 
korter Tapa linnas. Tel 5624 4605

• Anda üürile Uhtnas 1toaline möb-
leeritud korter. Tel 5624 4605

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

• Anda üürile Jõgeva alevis möblee-
ritud 1toaline korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda väike korter-köök-
tuba (18 m2) Rakveres, Tartu tn 
14 majas ja I korrusel. Korteris 
on boiler, dušinurk ja WC, sooja 
annab pliit + soemüür (lisaks 
elektriradiaator). Hind 135 €/kuu + 
kommunaalmaksed. Tel 5347 5577

• Üürile anda kõigi mugavustega 2toa-
line (40 m2) korter Rakvere kesklinnas. 
Hind 250 € kuus + kommunaalkulud. 
Info tel 5341 5250

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakveres Lennuki tänaval. Üür 
200 €+kommunaalmaksud. Tel 
5569 4674

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

• Üürile anda 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5386 1956

• Üürile anda korter Lennuki tänaval,  
2toaline korter, I korrusel. Kuu üür 
200 €, lisanduvad kommunaalkulud. 
Tagatisraha 150 €. Tel 5569 4674

• Anda üürile 2toaline kõigi mu-
gavustega möbleeritud korter (46 
m2) Rakvere kesklinnas. Üür 230 € + 
kommunaalkulud. Üürilepingu sõlmi-
misel tasuda ühe kuu üüri ettemaks ja 
tagatisraha kokku 460 €. Tel 510 0269

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter Roodeväljal. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinni 2toaline korter. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Huljal. Tel 522 9010 
või 5394 2650

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 80 € + elekter, vesi. Info 527 0058

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

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Anda üürile Jõgeval 2toaline möb-
leeritud korter. Tel 512 2025

• Anda üürile Paides Aiavilja tänaval 
2toaline korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Üürida 3toaline korter Tapal, 150 €. 
Tel 5563 3947

• Anda üürile 4toaline korter Väi-
ke-Maarjas. Tel 552 1753

SÕIDUKID
• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 Quattro 3.0, 171kW, 
Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2021. 
Ostetud riigist: Eesti. Sõiduki asukoht: 
Rakvere, Eesti. Auto on väga heas seisus. 
Korralikult hooldatud. Mingit remonti 
ega hooldust auto ei vaja. Autol 2 oma-
nikku olnud. Tel 5330 3022

• Müüa Citroen C3 09/2008. a 1,4i, 
54kW, bensiin, 5 ust, luukpära, hooldus-
raamat, konditsioneer, väike läbisõit, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Fiat Stilo 09/2003. a 1,6i, 76kW, 
bensiin, 3 ust, helehall met, täiuslik 
hooldusraamat, sõitnud ainult 139 000 
km, korralik, kehtiv ÜV 09/2020, öko-
noomne, soodsalt! Rakvere. Tel 5903 
7780

• Müüa Ford Focus Chia 1,8TDCi 
03/2003. a, 74kW, universaal, helesinine 
metallik, hooldusraamat, konditsio-
neer, 4 x el.aknad, hea varustus, puhas 
auto, korralik, soodsalt! Rakvere. Tel 
5903 7780

• Müüa KIA Ceed TX 07/2007. a. 1,6i, 
84kW, turbodiisel, 5 ust, luukpära, 
kirsipunane met, täiuslik hooldus-
raamat, kliima, el.aknad, valuveljed, 
superökonoomne, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780

• Müüa Landrover Freland 1,8. B, ma-
nuaal. Ülevaatus kehtib, rehv korralik. 
Tel 511 3414

• Müüa maastur Mitsubishi Outlander, 
2008. a, 2.0D, väga heas korras. Hind 
5000 €. Müüa Audi A4, 2007. a, 3.0, 
171kW, cabro, heas korras. Hind 5800 
€. Samas müüa BMW 520, 97. a, heas 
korras. Hind 1250 €. Tel 5809 6086

• Müüa Opel Astra Comfort 08/2003. a 
1,6i, 62kW, hall metallik, bensiin, seda-
an, täiuslik hooldusraamat, konditsio-
neer, 1 omanik, väga korralik, soodsalt! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Peugeot 207 Trendy 11/2009. 
a 1.6HDI 66kW turbodiisel, tumesinine 
metallik, luukpära, 5 ust, hooldusraa-
mat, konditsioneer, el.aknad, korralik, 
superökonoomne 4-5 l/100 km kohta! 
Rakvere. Tel 5903 7780

• Müüa Škoda Fabia Elegance Combi 
09/2010, 1,6TDI, 66kW, must metallik, 
universaal, commonrail turbodiisel, 
hooldusraamat, konditsioneer, väga 
heas korras, superökonoomne 4,2 l/100 
km kohta, kehtiv ÜV, soodsalt! Rakvere. 
Tel 5903 7780
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

Kaeve- ja lammutustööd 
miniekskavaatoriga JCB.

Kaevekopp, 
planeerimiskopp 

ja hüdrovasar.

Töötund 25 € 
koos juhiga. 

Tel: 518 9818
mario@fi nrak.ee

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

www.kuulutaja.ee

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Vajadusel 
puksiir! Paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan Lada VAZ 2103/2106. Väga 
roostetanud isendit ei otsi. Hind mak-
simaalselt 500 €. Tel 501 2869

• Ostan igas seisukorras sõidukeid, 
maastureid ja kaubikuid! Võib 
remonti vajada! Paku julgelt! Tel 
5309 2650

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

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

www.wiruauto.ee 

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

Nissan Micra, 06/2006a. 1.2 (59kw), ben-
siin, manuaal, punane met. Sn: 128 420km. 
Hind: 1990.-

Peugeot 407, 02/2010a. 2.0 (103kw), 
bensiin, manuaal, tumehall met. Sn: 
103 307km. 
Hind: 3990.-

Škoda Citigo, 07/2015a. 1.0 (44 kw), ben-
siin, manuaal, valge. Sn: 42 990km.
Hind: 4890.-

Renault Megane Limited, 05/2015a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, must met. Sn: 
122 400km. 
Hind: 6490.-

Mitsubishi Lancer, 05/2011a. 1.8 (105kw), 
bensiin, automaat, roheline met. Sn: 
80 650km. 
Hind: 6490.-

Peugeot 208 Active Plus, 10/2016a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, oranž met. Sn: 
86860km. 
Hind: 6850.-

Renault Trafic, 01/2014a. 2.0 (66kw), 
kaubik, 3kohta, diisel, manuaal, valge. Sn: 
153 312km. 
Hind: 7990.-

Nissan Pulsar Visia, 09/2015a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 84 400km. 
Hind: 7990.-

Peugeot 2008 Active Plus, 06/2015a. 
1.4(50kw), diisel, manuaal, must  met. Sn: 
64 360km. 
Hind: 8990.-

Nissan Pulsar, 04/2016a. 1.2(85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. Sn: 61875km. 
Hind: 9190.-

Kia Sportage, 02/2013a. 1.7 (85kw), diisel, 
manuaal, pruun met. Sn: 160 090km. 
Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Acenta ,  02/2015a. 
1.2(85kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 96 480km. 
Hind: 10 490.-

Ni s s a n  Q a s h q a i  N-Te c ,  0 1 / 2 0 1 5 a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, pruun met. 
Sn: 106 290km. 
Hind: 11 990.-

Renault  Kadjar Intens ,  07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 40 860km. 
Hind: 13 990.-

Peugeot 2008, 12/2019a. 1.2(61kw), ben-
siin, manuaal, valge met. Sn: 7km. 
Hind: 13 990.-
Nissan Qashqai N-Tec, 02/2017a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, valge met. Sn: 
65 995km. 
Hind: 14 190.-

Peugeot 308 Active, 1.2 (81kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 9575km.
Hind: 14 900.-

Infi niti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), diisel, 
automaat, must met. Sn: 113 490km.
Hind: 15 490.-

Nissan Qashqai  Tekna ,  01/2017a. 
1.2(85KW), bensiin ,automaat, hõbedane 
met. Sn: 60 840km. 
Hind: 15 490.-

Dacia Duster Prestige, 02/2020a. 1.3 
(96kw), bensiin, manuaal, oranž met. 
Sn: 25km. 
Hind: 15 890.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 15 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 08/2017a. 1.6 
(120kw), bensiin, manuaal, must met. Sn: 
55111km. 
Hind: 16 990.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloogia 
pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), bensiin, 
manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 18 490.-

Nissan NV300 Working Star, 07/2018a. 
1.6(92kw), 9-kohta, diisel, manuaal, hall 
met. Sn: 32 540km. 
Hind: 21 990.-

Nissan Qashqai Tekna+,  01/2019a. 
1.3(117kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 9250km. 
Hind: 22 990.-

Nissan X-Trail 4x4 Tekna, 07/2017a. 2.0 
(130kw), diisel, automaat, nelikvedu, must 
met. Sn: 94 060km. 
Hind: 23 990.-

Nissan Navara Tekna, 02/2018a. 2.3 
(140kw), diisel, automaat, nelikvedu, pruun 
met. Sn: 8560km. 
Hind: 34 990.-

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

Rehviabi 24h
Uued ja kasutatud rehvid

Rehvide müük ja paigaldus
Autoremont

Tel 5829 6492
Kütuse 16a, Rakvere

autoroomud@gmail.com

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

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

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

  

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

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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kok-
kuleppel! Tel 5604 0360

• Veoteenus Ford kaubikuga alguse-
ga Tapalt. Kandevõime 2000 kg. Tel 
514 8661

KAEVETEENUSED

 • Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. Tel 
520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

•  Teen miniekskavaatoriga kõiki 
erinevaid kaeve- ja puurimistöid, 
võimalik ka maakaablite paigaldus 
koos elektritöödega nii eraisikule 
kui fi rmadele. Tel 529 9356

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Tapa ja Kadrina vallas. Helista tel 
5656 1515. Töötame ka nädalava-
hetusel.

PINNASETÖÖD
6t EKSKAVAATOR

Kommroomikud ja pöördpea.
40 €/h.

TREILER- JA TÕSTE-
VEOTEENUS

Tel 524 6521

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU
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SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

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

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 
6065

• Tänavakivi paigaldus, pandu-
sed, murukivide rajamine, ääre-
kivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Tänavakivide paigaldus, puit- ja 
võrkaedade ehitus, teostame haljas-
tustöid ja lammutustöid, prügivedu. 
Tel 5608 1124, e-post raudnekivi@
online.ee

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

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

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

• Teostame ehitus-ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, soojus-
tamine, voodrid jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Küsi lisa. 
Tel 5808 5965

• Septikute ja mahutite paigaldus, 
sise-, välis, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Hinnad sõbralikud. 
Tel 5808 5965

• Teostame ehitustöid. Korstna pit-
sid, lammutus. Tel 5864 4962

• Balticquality OÜ. Vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemide ehitus, põranda-
kütte paigaldus, ehitus-ja remont-
tööd, kütte-vee-kanalisatsiooni ja 
ventilatsiooni süsteemide isoleeri-
mine, torutööd. Tel 5379 1720, e-mail 
balticquality20@gmail.com

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Vannitubade remont. Teostame ta-
lumajade renoveerimist ja korterite 
remonti. Info tel 5897 1123

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Maalritööd, trepikodade remont, 
üldehitus, antiikkrohv, kindakrohv. 
Tel 5897 9293, Ehmes OÜ

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240

• Majade renoveerimine, vunda-
mendid, juurdeehitused, üldehitus, 
terrassid, fassaadid, vee ja kanali-
satsioon süsteemid, vannitoad ja 
saunad, lammutus ja prügivedu, 
betooni tööd, akende ja uste vahe-
tus. NB! Hinnapakkumised tasuta. 
ehitusabi24@online.ee. Tel 5619 9994

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Teostan erinevaid elektritöid 
nii eraisikutele kui fi rmadele ning 
paigaldan ka maakaableid koos 
kaevetöödega. Tel 5689 4149

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

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

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

Ehitus ja 
remonditööd

Terasside ehitus
Puitfassaadid

Katusetööd
Plaatimistööd
Tel 518 9818

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

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

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

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

JJ & MT Grupp

Katusetööd

Välisfassaadid

Siseviimistlus 

Tel 5379 0577

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• nõudepesumasina paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

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

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED
• Vajad abi hagiavalduse või mõne 
dokumendi koostamisel? Kirjuta 
kvoigusabi@gmail.com

• Rendin Kärcher tekstiilipesurit – 18 
€/24 h. Koos Kärcher aknapesuriga 25 
€/24 h. Tel 5354 3240
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

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

 • Kõrts OÜ rendib välja: Peotelk 
4x8 m, Easy-up telk 3x3 m, õlle-
mööbel (laua laius 70 cm). Rohkem 
infot: http://www.külmlaud.eu või 
telefonil 5341 4410

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 505 2239

• Võsa lõikamine ja muru trimmer-
damine. Tel 5670 9080

• Muruniiduki ja -traktori hooldus 
ja remont. Helista 5349 9211 ja kutsu 
Niidukimeister kohale!

• Hekilõikus. Tel 507 3463, Hallan

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 5394 2650

• Pakun koristusteenust. Eramutes, 
korterites, olmeruumides. Rakvere 
(Lääne-Virumaal). Tel 5391 0536

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

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Hauaplatside ehitus ja-püsihool-
dus. Hauakivide puhastamine. Tel 
526 0804

• Puhastame hauakivid ja äärised 
samblast. Ehitame uued või korras-
tame vanad hauapiirded. Vahetame 
liiva. Hauakividel värskendame 
tekstid värviga. Istutame lilled, süü-
tame küünla. Pügame muru ja hekki. 
Ära valuta kauem südant, võta kohe 
ühendust tel 5592 3491, hauaplatsi-
hooldus@muhkel.ee

• Müün, paigaldan ja remondin 
õhksoojuspumpasid ja konditsio-
neere. Tel 502 4944

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

• Terapeutiline massaaž Rakveres. 
Info tel 5621 5040

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Majandusaasta aruannete koos-
tamine. Jooksev raamatupidamine, 
maksudeklaratsioonid, palgaarvestus. 
avitex@avitex.ee. Tel 5301 6084

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

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

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

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

KODU

• Ära anda kasutatud köögimööbel. 
Tel 5559 3314

• Ära anda suurem kogus 3-liitriseid 
kaanetatavaid purke. Tel 5628 1100

• Annan tasuta ära pinnase täite-
materjali Rakvere linnas. Kontakt tel 
505 2899

• Müüa hekilõikur, muruniiduk, 
kreissaag, kapsariiv. Tel 5349 6065

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

• Müüa lahti käidav nurgadiivan-voo-
di, kasutatud olnud 1 aasta, värvus: 
valge nahk ja must kangas. Hind ei ole 
kallis, hinnas saame kokku leppida. 
Tel  5817 4022

• Müüa vähekasutatud 19-25 hobu-
jõudu ja 105-130 cm lõikelaiusega 
murutraktorid. Tel 5366 7217

• Müüa Husqvarna 122 C, uus trim-
mer. Tel 5349 9628

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

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 
€ (värv tume lakk), küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

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

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

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

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

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

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

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

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alu-
miinium), paja ja kruustangid. Tel 
503 1849

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

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

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

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

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

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

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

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 520 9147

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

• Müüa küttepuid. Tel 5864 4962

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

• Müüa kvaliteetsed ja hea hinnaga 
kase küttepuud. 40 €/ruum. Tel 5559 
0853
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• Müüa erinevas mõõdus kuivi 
küttepuid, lepp 30 cm, 38 cm, 43 
cm - kask 40-45 cm. Puid on või-
malik saada katusega konteineris 
ja lahtiselt ning lisaks 40 L võrkot-
tides. Lisaks pakume laialdases 
valikus PUITBRIKETTI (ümarad, 
kandilised, heledat, tumedat ja 
termotöödeldud). Kõiki võimalike 
graanuleid nagu näiteks PREMIUM 
PELLETIT 6/8 MM. Pakume ka 
katlamajadele suurtes BIGBAG 
kottides erinevaid sorte KIVISÜSI. 
Sõltumata kogusest on transport 
TASUTA. Tel 5390 0545 soojus24@
online.ee

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

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

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

• Müüa turbabrikett alusel 900 kg 140 
€. Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa lõhutud küttepuid (hall lepp). 
Transport hinnas. Soovi korral helista 
513 7659

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pik-
kus vastavalt kliendi soovile. Saadaval 
hall lepp, must lepp, haab, kask. Hin-
nad alates 35 €/ruum Lääne-Virumaa 
Väike-Maarja vald Tel 5559 0853

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

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

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

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. 
Kask, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
hind 2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l 
võrkkotis, hind 3 €. Müüa kase-puitb-
rikett 96 tk, alusel 960 kg, hind 140 €. 
Müüa turbabrikett 86 tk, alusel ca 900 
kg, hind 140 €. Müüa kivisüsi 1000 
kg, alusel 25 kg kottides, hind 250 €. 
Tasumine: ülekandega, kaardiga, sulas, 
vedu tasuta. Tel 5373 3626

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

Kuuluta
kuulutused.kuulutaja.ee

Soodushind augusti lõpuni!

EHITUS

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

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

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, freesasfalti, graniit-
sõelmeid, ehitusliiva, täiteliiva, 
haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinna-
pakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

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

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

METS

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L = 5 €. Koju toomise 
võimalus Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa küüslauk. Hind 10 €/kg. Tel 
5557 8867

• Müü a kompostmulda (sõnnik, 
põhk, hein, silo) koos transpordiga 
Lääne-Virumaa piires. Auto koorem 
(10 m3). Hind 380 €. Tel 5356 8224

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T- 25, 
T- 40. Tel 5687 5845

• Ostan kartulisaputaja ja traktori 
MTZ 82/80, T-25, T-40, ZIL haagis GKB. 
Samuti võib pakkuda seisvaid trakto-
reid, lääne veoautosid jm tehnikat. Tel 
5835 4991

• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

LOOMAD

• Ära anda kassipojad. Otsime kodu 
armsatele kassipiigadele. Kasutavad 
liivakasti. Toiduga ei pirtsuta. Tel 
5647 8965

• Müüa 5 lammast 65 €/tk. Tel 5636 
0477

VANAVARA

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

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

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

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

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, binokleid, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, sa-
gedusmõõturid, generaatorid, volt-
meetrid, raadiojaamad, raadiosaatjad, 
arvutid, trükkplaadid, raadioside kom-
ponendid, KM-kondensaatorid, isekir-
jutajad. Kõik nõukogude elektroonika. 
Helistage 08-22.30. Tel 511 1203

• Müüa antiik ja nõukaaegseid asju. 
Tel 518 7402

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid. Võivad vajada ka paran-
damist. Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid ja 
muud ilusad vanad asjad. Tel 5351 
8660, Liina

• Ostan vanu kellasid. EI PEA OLE-
MA TÖÖKORRAS! Võib pakkuda ka 
hambakulda või üksikuid kuld ja 
hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muu vana ka huvitab! Tel 5872 5458
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AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee
www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus avatud E-R 9-17

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090; 322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Tegevtoimetaja
Liisi Kanna, 322 5092
liisi.kanna@kuulutaja.ee

Müügikonsultant
Kirsika Keel, 322 5093
kuulutus@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

TÄNA MAAILMAS

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 6. AUGUSTIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske  kartul kg 0,50 1,50

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 5,00 7,00

Petersell kg 8,00

Värske küüslauk  kg 10,00 12,00

Tomat kg 3,50 4,50

Salatikurk kg 1,50

Väike kurk kg 1,50 1,80

Värske hapukurk kg 8,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 3,00

Kaalikas kg 1,50 3,00

Punapeet kg 1,00 1,50

Aeduba kg 4,00 5,00

Aedherned kg 5,00

Põlduba kg 2,00 3,50

Mugulsibul kg 3,00

Suvikõrvits kg 1,00 2,00

Mustsõstar kg 4,00 5,00

Punane sõstar kg 3,00

Karusmari liiter 2,00 3,00

Maasikad (Eesti) kg 5,50 6,00

Aedvaarikad kg 10,00

Mustikad liiter 4,00 5,00

Kultuurmustikad (Poola) kg 10,00

Murelid (Kreeka) kg 4,50

Kirsid (Poola) kg 3,50

Kukeseened kg 7,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

TEATED

• Tänuavaldus, Kalvi Kadrinast tänab 
teid Marilyn unikaalse fi rma Marilyn 
Kerro OÜ, Laada 14 Rakveres Lää-
ne-Virumaal, et teil on suurepärane 
inspiratsiooni võtme ja teotahe. Kaup-
lusesse sisenedes üllatas kohe Kalvit 
suur potikask koos papakoidega ja 
ravikivikeste all askeldasid merisead. 
Täiesti põnev ja kõige imetlusväärne 
leti ees imeväärsete kaladega akvaa-
rium. Mind võttis mõtlema, Eestis mu-
jal sellist ettevõtmist ei ole kohanud, 
kui siin Rakveres, mis toob Rakverele 
ja kogu Virumaale kiitust. Palun ka 
seda kauplust külastada, soovides edu 
selle fi rmale. Kalvi Kadrinast Virumaalt 
Kalevipoja 10-11. Tänusõnad Kalvilt

TUTVUS

• Mees 47/188/75 otsin huumorimeel-
set, kena, vaba naist, et käia tantsimas. 
Tel 5379 6649 

• Sooviksin tutvuda endast lugupi-
dava eaka härrasmehega, kes on üksi 
jäänud ja tunneb puudust kaaslase 
järele. Alkoholi vaba eluviis ja oleks 
hea kui huvitaks aiandus. Sponsorlust 
ei vaja vaid ainult abi aia tööl. Olen 
65+ vana ja elan juba 4 aastat üksi. 
Olen 1.78 cm pikk. Väga puhtuse ja 
korra nõudlik. Viisakus, ausus, lugu-
pidamine on vajalik. Elan Rakveres. 
Lohakatel ja endast mitte hoolivatel 
palun ennast mitte pakkuda. Olen ka 
65+ edaspidise suhtlemine võimalik 
sobivusel. Tel 5343 0470

• Soovin tutvuda naisega vanuses 
40-60, sõbrunemiseks. Tel 5566 5011

• 59- aastane mees tutvub sobivas eas 
naisega Virumaalt, hea kui omad autot 
,elan maal omas majas, kus puudub 
naise hoolas käsi. Tel 5806 7705

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

Avaldame kaastunnet Karlale, 
EMA

surma puhul. 
Naabrid Liivi ja Madis144 aastat tagasi, 7. augus-

til 1876. aastal sündis Hol-
landis eksootiline tantsija-
tar Mata Hari, keda hiljem 
peeti ebaõiglaselt mitme rii-
gi topeltspiooniks.

Allan Espenberg

Mata Hari tegelik nimi oli 
Margaretha Geertruida 
Zelle ning ta sündis 
7. augustil 1876 Hol-
landis üsnagi kindlus-
tatud neljalapselises 
perekonnas. Isa Adam 
Zelle oli ärimees ja suutis 
tagada perele hea elu. Aga 
kui Margaretha oli saanud 
13-aastaseks, siis tabas tema 
isa ärisid rahanduskriis. Pä-
rast pankrotti pere lagunes, 
paar aastat hiljem suri ka 
tema ema ning tüdruk tunne-
tas esmakordselt puudust ja 
vaesust.

18-aastaselt läks neiu me-
hele Hollandi koloniaalar-
mee kaptenile Rudolf John 
MacLeodile, kuid sellest abi-
elust kujunes õudusunenägu, 
sest abikaasad pidasid vahet-
pidamata lahinguid ja tülideta 
ei möödunud peaaegu ühtki 
päeva. Lisaks oli mees veel 
alkohoolik ja aeg-ajalt ka pek-
sis naist. Kooselu kestis küll 
kümme aastat, kuid seejärel 
vormistati abielulahutus.

Enne lahkuminekut elasid 
abikaasad mõnda aega Jaava 
saarel, mis tollal oli Hollan-
di koloonia. Just seal hakkas 
Margaretha tundma huvi ko-
halike naiste tantsude vastu 
ja õppis need selgeks. Need 
tantsud tegid ta hiljem kuul-
saks paljudes Euroopa riiki-
des. Aga 1902. aastal sõitis 
Margaretha Zelle Euroopasse 
ja kadus jäljetult. Mõni aeg 
hiljem ilmus tema asemel väl-
ja Mata Hari.

Miljonäride armuke
Esialgu püüdis naine esineda 
erinevate pseudonüümide all 
Prantsusmaa tsirkustes ratsu-
tajana, kuid sel alal jäi kuul-
sus tulemata. Seejärel hakkas 
ta tegelema tantsimisega ja 
koheselt saavutas suure edu. 
Mitmesugused striptiisiele-
mendid süstisid tema esine-
mistesse erilist pikantsust ja 
omapära, sest taolised asjad 
olid tollal veel üsna tundma-
tud. Tänu talle muutusid ida-
maised asjad olulisteks detai-
lideks Euroopa moes. Ühtlasi 
tegeles Mata Hari oskuslikult 
ka oma tegelaskujuga, kuu-
lutades, et ta on salapärane 
printsess Jaava saarelt.

Samal ajal keerles Mata 
Hari rikaste ja mõjukate 
meeste seltskonnas. Tema 
esimeseks tuntumaks armu-
keseks sai Prantsuse miljonär 
ja idamaade kunsti kirglik ko-
guja Émile Étienne Guimet. 
Naine esines privaattantsude-
ga Euroopa kõige võimuka-
mate ja mõjukamate meeste 
ees, näiteks mitu korda tant-
sis ta Saksa kroonprintsile 

1876: sündis „alasti spioon“ Mata Hari

Mata Hari tegelik nimi oli Margaretha Geertruida 
Zelle. Foto: wikimedia.org

Wilhelmile.
Mata Hari karjäär läks lan-

gusesse 1910. aastate keskel. 
Kuna ta oli hakanud esine-
ma mitte nii väga noorena, 
siis Esimese maailmasõja al-
guseks oli ta juba peaaegu 
40-aastane. Ta ei olnud enam 
nii graatsiline kui varasema-
tel aegadel. Lisaks pani suure 
põntsu ka alanud sõda, mis 
võttis temalt võimaluse tihe-
dalt gastroleerida Euroopa 
erinevates riikides.

Vene armastus 
Sõja algusega Mata Hari tant-
sijakarjäär katkes. Aga kuna 
ta oli neutraalse Hollandi ko-
danik, siis võis ta mõnevõr-
ra vabamalt Euroopas ringi 
sõita. Seetõttu hakkasid teda 
silmas pidama nii Saksa kui 
Prantsuse luure, kuna arvati, 
et taolisel võrgutajal on lihtne 
igasugust salainfot hankida.

Kas Mata Hari värvati saks-
laste poolt, pole teada. Kuid 
prantslased tegid 1916. aastal 
naisele ettepaneku, millest 
polnud võimalik keeldu-
da. Sellele aitas kaasa vene 
21-aastane lennuväekap-
ten Vadim Maslov, kellesse 
40-aastane tantsijanna armus 
meeletult. Mata Hari nime-
tas venelast oma esimeseks ja 
ainsaks tõeliseks armastuseks.

Kuid mõni kuu pärast 
armuromaani algust tabas 
meest õnnetus. Õhulahingus 
tulistasid sakslased ta alla, 
ta sai raskeid vigastusi ja jäi 
pimedaks. Naisel ei lubatud 
meest esialgu haiglasse vaa-
tamagi minna, kuid kuna ta 
oli väga järjekindel, siis nõuti 
vastuteenet: Mata Hari pää-
seb haiglasse ainult siis, kui 
ta nõustub prantsuse luure 
heaks töötama. Nii juhtus-
ki. Pealegi lubasid prantsla-
sed naisele miljon franki, kui 

ta saab teada mingit olulist 
salainfot.

Intriigide ohver?
13. veebruaril 1917 arreteeri-
sid Prantsusmaa eriteenistu-
sed naise ja pistsid vangikon-
gi. Tema spioonikarjäär oli 
kestnud vaid paar kuud.

Endise tantsijanna kohtu-
lugu pälvis palju tähelepanu. 
Prantsuse ajalehed kirjutasid 
uskumatuid lugusid sellest, 
et Mata Hari hukutas üksi-
päini 50 000 sõdurit ja ta on 
ohtlikum ükskõik millisest 
armeest. Mata Hari tunnistas 
ülekuulamisel, et oli võtnud 
sakslastelt raha, kuid väitis, 
et tegi seda ainult selleks, et 
nende usaldust võita ja min-
geid saladusi polevat ta välja 
lobisenud.

Kuid pärast ajakirjanduslik-
ku süüdistuskampaaniat tun-
nistati Mata Hari üliohtlikuks 
spiooniks ja mõisteti surma. 
1917. aasta 15. oktoobri va-
rahommikul lasti ta maha, 
kuid enne seda saatis ta teda 
tulistavatele sõduritele veel 
õhusuudluse.

Ühe versiooni kohaselt 
oli Mata Hari üheaegselt 
nii prantslaste kui sakslaste 
spioon. Mõnda aega olevat-
ki tal õnnestunud kuulujutte 
ja kõlakaid raha eest edu-
kalt mõlemale poolele maha 
müüa. Aga kuna naisel olid 
juba ammusest ajast sidemed 
mõlema riigi aristokraatia 
ning poliitilise ja sõjalise elii-
diga, siis otsustati, et ta kuju-
tab suurt ohtu. Nii kuulutasid 
prantslased ta topeltagendiks 
ja võtsid vahi alla.

Teine versioon pajatab, et 
Mata Hari ei teadnud min-
geid suuri saladusi ning kogu 
info, mida ta jagas, koosnes 
vaid keelepeksust ja klatšist. 
Teda arreteerinud prantsla-
sed teadsid, et tema tegevus ei 
kujuta mingit ohtu, kuid ot-
sustasid teha temast patuoina. 
Selleks ajaks oli sõda jäänud 
venima ja rohkem oli kaotusi 
kui võite, mis tekitas rahul-
olematuse Prantsusmaal, kus 
algasid mässud. Nendes tin-
gimustes võis ohtliku spioo-
ni tabamine tõsta sõdurite 
võitlusvaimu ja unustusse 
jätta tegelikud probleemid. 
Prantslased puhusid Mata 
Hari võimed ja võimekuse 
nii suureks seepärast, et sel 
moel ühiskonnale oma edu 
demonstreerida.

Veel on räägitud, et Mata 
Hari oli kuni lõpuni ustav 
prantslastele ja ei teinud ku-
nagi koostööd Saksamaaga. 
Seda versiooni jutustas Mata 
Hari ka ise. Ta olevat väga 
kohusetundlikult täitnud 
prantslaste korraldusi, kuid 
sakslased said haisu ninna ja 
otsustasid näidata Mata Harit 
ebasoodsas valguses. Prants-
lased jäid sakslaste valesid us-
kuma ja nii õnnestus sakslas-
tel saavutada prantsuse agen-
di kõrvaldamine prantslaste 
endi käe läbi.
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Uuenenud Vaala keskuse
lihapood taas avatud

Kampaania sealiha 3,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

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

(Tapa teeristis)

Müügil rikkalik valik heas korras kasutatud mootorsaage,
võsalõikureid, ja murutraktoreid Husqvarna, Jonsered j.t.
Soodsate hindadega müügil uued STIGA murutraktorid,
muruniidukid, trimmerid, hekilõikurid,
saed, oksapurustid ja akutooted.
Vaata ka lisa www.saed.ee

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €
40 €

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

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

TALLINNA 15, RAKVERE
(Parkla maja taga)

E-R 10-15 L,P suletud

Hea hinnaga
suvekingad ja

tennised!
Tere Tulemast!

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

7., 14., 22. ja 28. august

22. ja 28. august

TÜHJA KÕHUGA KAUGELE EI JÕUA
Telli toit ette: +372 384 6001

OLEME
AVATUD

haljala@sammigrill.ee

PARIM HIND TOOTJA ESINDAJALT!
Tapa, Ülesõidu 8, / avatud 8:00-17:00 / Tel. 55 560 167
info@proplekitood.ee / www.proplekitood.ee

VIHMAVEESÜSTEEMID TERASKATUSED JA -TARVIKUD TURVATOOTED

EELARVESTUS

TRANSPORT

PAIGALDUS

PRO PLEKITÖÖD

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

al 250 €

- metallist korteri välisuksed al 159 €

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE
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