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maavärina tulemusel kannatada 
157 403 inimest (34 200 pere-
konda). Päästjatel õnnestus um-
bes 2600 inimest rusude alt välja 
tuua, kuid kokku hukkus ametli-
kel andmetel siiski 306 inimest.

Kuna kümned tuhanded ini-
mesed olid jäänud peavarjuta, 
siis toimetati neile telke ja otsiti 
muid ajutisi lahendusi elukohta-
de leidmiseks. Lisaks vajasid el-
lujäänud nii toitu, vett kui rii-
deid, sest paljud olid küll maavä-
rinast eluga pääsenud, kuid nen-
de maine vara oli täielikult hävi-
nenud. Veel oli vajalik arstiabi, 
sest väga palju oli vigastatuid ja 
haavatuid, sealhulgas ka eluoht-
likus seisundis. Hiljem hinnati 
maavärina majanduslikku kahju 
650 miljonile USA dollarile.

Tuleb silmas pidada, et kuigi 
kõige võimsamad maavärinad 
on ajaloo vältel aset leidnud Hii-
nas, on ka Iraan üsnagi maaväri-
narohke piirkond, kus aeg-ajalt 
toimub ka väga surmavaid ka-
tastroofe. Näiteks 2003. aastal 
Bami linna tabanud maavärinas 
hukkus vähemalt 26 000, kuid 
mõningatel andmetel koguni 43 
000 inimest. Viimaste aasta-

kümnete ohvriterohkeim maavärin 
Iraanis toimus aga 1990. aastal, mis nõu-
dis umbes 45 000 inimese elu.

2012. aastal registreeriti võimsamaid 
maavärinaid (alates 5-magnituudistest) 
kogu maailmas 1523 ning aasta kõige tu-
gevam, 8,6-magnituudine maavärin lei-
dis aset 11. aprillil Indoneesias Acehi 
provintsi lähedal India ookeani põhjas. 
Tänu maavärina asukohale ei toonud 
see kaasa kümneid või sadu tuhandeid 
ohvreid ‒ hukkus kümme inimest. Kuid 
alates 1900. aastast oli see üks tugeva-
maid Maad tabanud maavärinatest, jõu-
des võimsuselt esikümnesse.

Allan Espenberg

JUHTKIRI
TASUB TEADA

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

Müügikonsultant
Kairi Kreis, 322 5093
kairi.kreis@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla
Kairi Kreis
kuulutus@kuulutaja.ee

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Väljaandja: 
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

T äna, viis aastat tagasi, va-
pustas Iraani maavärin, 
milles hukkus üle 300 ja sai 

vigastada üle 3000 inimese. Ka-
tastroof leidis aset riigi ühe suu-
rema ja rahvarohkema linna 
Tabrizi piirkonnas. Maavärina 
rajoonis elas mitu miljonit ini-
mest, kuid suurlinnad jäid loo-
dusõnnetusest peaaegu puutu-
mata ja kannatajateks olid pea-
miselt maaelanikud. Seetõttu oli 
ka inimohvrite arv väiksem.

11. augustil 2012. aastal kella 
viie paiku pärastlõunal kohaliku 
aja järgi tabas Iraani loodeosa 
Ida-Aserbaidžaani provintsi tu-
gev maavärin magnituudiga 6,4. 
Ja nagu sellest veel vähe oleks, 
toimus 11 minutit hiljem sealsa-
mas, umbes 10 kilomeetri kau-
gusel eelmisest epitsentrist pea-
aegu sama võimas teine maavä-
rin, mille magnituudiks mõõdeti 
6,3. Teistel andmetel oli esimese 
maavärina tugevuseks 6,2 ja tei-
sel 6,0 Richteri skaala järgi.

Need pole maavärina jaoks vä-
ga suured suurused, sest maail-
ma kõige võimsam maavärin on 
praeguseni registreeritud 1960. 
aastal Tšiilis, kus magnituudiks 
oli umbes 9,5. Iraanis toimus kõige suu-
rem maavärin 9. sajandil, kui võimsu-
seks oli 7,9 ja kui hukkus umbes 200 000 
inimest.

Juba järgmisel päeval pärast maaväri-
nat, 12. augustil, lõpetati päästeoperat-
sioonid, mis on tegelikult üsna erakord-
ne. Tavaliselt otsivad päästerühmad tao-
liste katastroofide järel ellujäänuid veel 
mitme nädala jooksul. Võib-olla oli põh-
jus selles, et Iraani võimud polnud suute-
lised väga suure hulga abivajajatega sa-
maaegselt tegelema ja otsustasid võtta 
prioriteediks pääsenute abistamise.

Põhjuseks võis olla seegi, et pikemaks 
ajaks katkes maavärinapiirkonnas telefo-
niühendus ja ainsaks sidevahendiks oli 
päästetöötajate raadiosaatjad. Ka teed 

TÄNA MAAILMAS
Aasta 2012: maavärin Iraanis nõudis 306 inimelu

paljudesse küladesse olid purunenud, 
mistõttu päästjatel polnudki võimalust 
neisse pääseda ja inimesi aidata. Pääste-
töid raskendasid ka järeltõuked: suure-
maid järeltõukeid registreeriti 30 ringis, 
kuid kokku oli neid umbes 1400.

Kuigi Iraani kunagine pealinn Tabriz 
pääses suuremate purustuste ja ini-
mohvriteta, siis linnalähedastest küla-
dest ei jäänud praktiliselt midagi järele: 
täielikult hävis 46 küla, kuid kokku sai 
maavärinat tunda suuremal või vähemal 
määral ligi 400 küla. Enam kui 60 prot-
sendi ulatuses purunenud hooneid loeti 
kokku 11 908. Vähesel määral oli purus-
tusi ka Iraani naaberriikides Armeenias, 
Aserbaidžaanis ja Türgis.

Lõppandmetel sai 2012. aasta Iraani 

Kaart maavärina epitsentrist.

NÄDALA PILT

Rallikrossi 
tipud kihutasid 
Kehalas võidu
Nädalavahetusel toimus Kehala 
vastvalminud rallikrossirajal esime-
ne võistlus – Olerex Eesti meistri-
võistluste sarja viies etapp.

Uus rada, mille ehitamisel on jär-
gitud EM- ja MM-etappide pida-
miseks tarvilikke nõudeid, meelitas 
mõõtu võtma rekordarvu osalejaid 
- 47 pilooti. Esindatud oli Eesti ral-
likrossi paremik, kelledest mitmed 
tänavu ka rahvusvahelistes sarjades 
osalevad.

Foto: Marko Leesi

Elagu kokkuhoidev külarahvas!
Möödunud nädalal selgus Eesti aasta küla tiitli võitja – 

Läsna-Loobu. Läsna ja Loobu on tegelikult kaks erinevat 
küla, seda märkimisväärsem on sealsete elanike väga aktiiv-
ne omavaheline suhtlus. Üksnes lühikese videoklipi vahen-
dusel võis tajuda, et sealne elu on just selline, nagu me 
ideaalis üht maakoha elu ette kujutame – videost õhkus soo-
just, muhedust ja ühtehoidmist. Nii pole imeks pandav, et 
Kadrina valla väike kaksikküla kevadel ka rahvalemmiku 
tiitli võitis.

Vahetult pärast rahva lemmiku selgumist Läsna-Loobu 
külast eetrisse läinud „Terevisioonist“ võis tajuda, et selles 
külas ei veedeta mitte üksnes koos vaba aega, vaid aidatakse 
ja hoolitakse ka murehetkedel. Inimesed teavad ja tunnevad 
üksteist päriselt.

See paneb mõtlema, kui paljud meist teavad enda ümber 
elavate inimeste kohta palju rohkemat kui eesnime ja auto-
marki? Kas me julgeme minna naabri poole soola küsima, 
kui see õhtul hilja otsas saab? Kas teame tegelikult, kelle 
keskel elame?

Loomulikult võib küsida vastu: aga miks peaks? Küllap 
oleneb see väga palju inimese tüübist, aga loomulikult ka 
elukohast. Lasnamäe suures kortermajas pole vast võima-
likki kõiki majaelanikke tundma õppida ning ammugi ei pea 
igaüks sõbraks sobima. Samas ei või tegelikult teada, kui 
vahvad inimesed vastaskorteris elada võivad. Linnaelu on 
ka olemuselt teistsugune, inimesi on palju, igaüks ajab oma 
asja ja „ühe eesmärgi nimel võitlemist“ tuleb harvem ette. 
Lisaks näib tänapäeva eestlastele olema mõnevõrra omane 
hoida omaette ning tunda ebamugavust isegi siis, kui naaber 
vastu tuleb ja viisakusest tere peab ütlema.

Väiksemas kohas, külakogukonnas, näib aktiivsem suht-
lus justkui loomulikum – üks küla, üks kamp. Kasvõi turva-
kaalutlustel. Kui me teame ja tunneme oma naabreid, siis 
saame ka aru, kui kõrvalkrundil keegi arvatavasti omavolili-
selt tegutseb. Aga ka maakohtades ei ole koostegemine 
enam niivõrd tavaline, väheks on jäänud külapidusid, küla-
talguid.

Seepärast võikski Läsna-Loobu küla eeskujuks võtta. 
Miks mitte, kasvõi uudishimust, naabrile koogiga külla 
minna ja vaadata, kuidas sealsamas sinu kõrval elatakse.

Kuulutaja
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Selle aasta lõpul või 
järgmise alguses 
plaanitakse alustada 
Ohepalu looduskait-
seala soodes taasta-
mistöid, mis peaks 
positiivselt mõjutama 
umbes 1100 ha soid 
ning läheb hinnangu-
liselt maksma 50 000 
eurot.

Liisi Kanna

Kesknädalal toimus Kadri-
na vallas Ohepalu külas Õn-
nela külalistemajas Ohepalu 
soode taastamiskava tööver-
siooni tutvustus. Taastamis-
tööd sealsel looduskaitsealal 
võetakse ette projekti „Soode 
kaitse ja taastamine“ raames.

Projekti jooksul taastatakse 
Sirtsi, Tudu, Laukasoo, Feo-
dorisoo, Ohepalu ja Soosaare 
soostikes kokku umbes 5800 
ha soid. Eelarveks on kokku 2 
815 576 eurot ning rahastaja-
teks Euroopa Liidu LIFE 
programm (74,61 protsenti) 
ja Keskkonnainvesteeringute 
Keskus. Tööde hinnanguline 
maksumus Ohepalus, väljaar-
vatud raietööd, on 50 000 eu-
rot, kuid tegelik hind kujuneb 

riigihangete käigus.
Projekti viivad koostöös el-

lu Eestimaa Looduse Fond 
(ELF), Tartu Ülikool, MTÜ 
Arheovisioon ja Riigimetsa 
Majandamise Keskus (RMK). 
Projekt algas 2015. aastal 
ning tööde läbiviimise lõpp-
tärmin on 2020. aasta suvel.

Seni on tegeletud taasta-
miskava koostamisega. „Ole-
me Ohepalus teinud eelmisest 
aastast välitöid. Plaanime 
taastamiskava kokku saada 
sügiseks. Tööd võiks alata see 
talv, kuid eeldatavasti lükku-
vad need järgmisesse aastas-
se,“ rääkis projektijuht Jü-
ri-Ott Salm ELFist.

Miks ja mida täpsemalt 
Ohepalus teha plaanitakse, 
tutvustasid koosolekul Mar-
ko Kohv ELFist ja Leevi 
Krumm, RMK looduskaitses-
petsialist.

„Eestis on võetud vastu 
kaitstavate soode tegevuska-
va, igal pool ei jõua taastamist 
teostada,“ märkis Kohv. Es-
matähtsateks aladeks on rah-
vusvahelise tähtsusega mär-
galad ehk Ramsari alad ja 
suured sookompleksid, mille 
hulka ka Ohepalu kuulub. 
„Ohepalu, oma järvedega, on 
väga huvitav kompleksmaas-
tik,“ rõhutas Kohv.

Soode taastamine koosneb 
kahest komponendist - oluli-

Ohepalus hakatakse soid taastama

sem on kraavide sulgemine, 
väiksema osa moodustab raie 
ehk puistu manipulatsioon. 
Eesmärgiks on vee taset tõsta 
ja luua sobivad tingimused 
soole omastele taimeliikidele.

Ohepalus on plaanis sulge-
da 53 km kraave ning teha 
kokku 262 paisu. Kohv mär-
kis, et ligikaudsete elanike 
jaoks vast üks olulisemaid kü-
simusi on, kuidas teatakse, 

kuhu vesi kraavide sulgemise 
järel liigub ning kas tuleks 
muretseda oma maalapi pä-
rast? „Me ei saa sulgeda kraa-
vi, kui seetõttu hakkab vesi 
liikuma kaitsealast väljas ole-

va eramaa peale. Selleks on 
vaja maaomaniku luba,“ nen-
tis ta. Vee võimalikud liiku-
missuunad selgitatakse välja 
erinevaid variante arvutis 
modelleerides.

Krummi sõnul on võrrel-
des tavapäraste sootaastamis-
töödega raiet Ohepalus plaa-
nis läbi viia vähe. Teostatakse 
kujundusraie raadimisvõtte-
na umbes 42,7 hektaril, har-
vendamine 2,6 hektaril ja li-
gipääsutrasside raie, trasside 
pindalaks umbes 12 hektarit.

Tööversiooni tutvustamis-
paiga peremees Ahto Neidek 
leidis, et sedasorti tööd on 
igal juhul tänuväärsed. „Ohe-
palu jaoks on see väga kihvt. 
Läbi aastate on meilgi siin 
seiret tegevad teadlased ööbi-
mas käinud. Selline rahvas, 
kes muidu ehk ei sattuks siia 
külla,“ rääkis Neidek. „Üks 
huvitav fakt on ka, et Alar 
Sikk, meie aplinist, sattus siia 
ja vaimustus – milline kant, 
milline loodus. Tegime mõni 
aeg tagasi vabatahtlikus kor-
ras uue 30-kilomeetrise mat-
karaja ja nädala tagasi Alar Si-
ku matkaklubi inimesed käi-
sid selle raja läbi, kõigile 
meeldis. Kõik see tutvustab 
meie kanti.“

11. august 20.00-24.00
OSTUOO

Ohtu paneb helisema
LENNA KUURMAA

Uskumatuid asendeid näitab imeline võimleja ja kondiväänaja  Helti Pallo

Loosime välja 1000 € väärtuses  Põhjakeskuse kinkekaarte

Avatud on söögikohad ja  lastele vinge  batuudikeskus

Kell 24.00 tasuta buss Rakvere kesklinna!

Projektijuht Jüri-Ott Salm (paremal) 
ja Marko Kohv Eesti Looduse Fondist 
taastamiskava tööversiooni tutvusta-
mas. 

Foto: Liisi Kanna
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MUST KROONIKA

Politsei- ja Piirivalveameti 
lennusalga lennutegevuse 
koordinaatori Rain Jõeveeri 
sõnul tehakse ühes aastas um-
bes tuhat lendu, millest pääs-
teotstarbelisi lende on 40 
protsenti. Süsteem on üles 
ehitatud selliselt, et kui häire-
keskusest saabub lennusalka 
abipalve, siis kopterimees-
kond on valmis päevasel ajal 
välja lendama 15 minutiga, 
öösel on väljalennu valmidus 
tund aega.

Lennud väikesaartele
Päästelende tehakse erine-

vatel põhjustel, näiteks alles 
hiljuti tuli suurelt kruiisilae-
valt päästa terviserikke saa-
nud inimene. „Seda tuleb aas-
tas mõned korrad ette, et üs-
na ekstreemsetes oludes tuleb 
abivajaja laevalt kopteripar-
dale saada,“ täpsustas Jõeveer. 
Palju rohkem tuleb kopteri-

meeskondadel lennata Eesti 
väikesaartele, kust tarvis abi-
vajajaid kiiresti mandrile toi-
metada. Jõeveeri sõnul juhtub 
seda korra paari nädala jook-
sul. 

Kopteri meeskonda kuulub 
neli liiget: kapten, teine pi-
loot, vintsioperaator ning 
pinnaltpäästja, kes on lisaks 
veel väljaõppinud paramee-
dik. Kui on tegemist eriti ras-
ke juhtumiga, siis võetakse 
päästelennule kaasa ka arstib-
rigaad.

Lisaks pääste- ja meditsiini-
lendudele tuleb Jõeveeri sõ-
nul igal aastal teha kümneid 
otsingulende. Eriti tekib selli-
ne vajadus hilissuvel, kui va-
nemad inimesed seeni või 
marju korjates metsas ära ek-
sivad või eaka inimese tervis 
lihtsalt ütleb üles. Siinkohal 
rõhutas Jõeveer, et alati võiks 
inimesel laetud mobiiltelefon 

Korilasi aitab leida 
päästekopter
Juba aastaid tegutseb Politsei- ja Piirivalvea-
meti juures lennusalk, mis on varustatud 
moodsate helikopteritega, milledega pääste-
takse hättasattunuid, tegeletakse inimeste ot-
simisega ja mida kasutatakse ka NATO õhu-
turbe missioonide julgestamiseks.

Kaius Mölder

metsa minnes kaasas olla, sa-
muti peaksid riided olema sil-
matorkavad, mis teevad ini-
mese otsmise oluliselt lihtsa-
maks.

Öövaatlusseadmed
„Kopterid on varustatud 

spetsiaalse tehnikaga, mille 
abil võib kopterimeeskond 
märgata mobiiltelefoni val-
gust juba kilomeetrite ta-
gant,“ rääkis Jõeveer. Kadu-
nud inimesi on leitud isegi 
põleva sigareti abil, rääkimata 
taskulambist või väikesest 
metsa alla tehtud lõkkest, mi-
da on kopteri öövaatlussead-
metega lausa viie kilomeetri 
kauguselt näha.

Lõpetuseks tõi Jõeveer välja 
juhtumi, kus vanem naiste-
rahvas oli kolm päeva kadu-
nud ja käisid ulatuslikud ot-
singud. Kolmandal päeval, 
kui naise asukoht oli kindlaks 
tehtud, üritas vanaproua en-
nast kopteri eest aga ära peita, 
arvates, et kõik kulud, mis te-
ma otsimise peale läksid, tu-
leb tal endal kinni maksta. 
„Kindlasti ei tule kadunud 
inimesel omast taskust mida-
gi kinni maksta, sest kadunud 
inimeste otsimine käib kopte-
rimeeskonna tööülesannete 
hulka,“ rahustas Jõeveer.

Lennusalga kopter. 
Foto: galerii.estrescue.euMihkel Juhkami seati taas 

linnapeakandidaadiks
Teisipäeva õhtul 

avalikustati Targa 
Maja saalis Isamaa 
ja Res Publica Liidu 
(IRL) Rakvere lin-
napeakandidaat tu-
levastel valimistel, 
kelleks on praegune 
linnapea Mihkel 
Juhkami (pildil sei-
sab).

Üritusel olid kohal nii erakonna liikmed, Lääne-Virumaa 
piirkonna esimees Marko Pomerants kui ka esimees He-
lir-Valdor Seeder.

„Kui vaadata Eesti kaarti, siis Lääne-Virumaa ja Rakvere 
selle keskusena on IRLi pea kõige tugevam piirkond,“ mär-
kis Seeder avakõnes. „Jätkake samamoodi, kuid minge kind-
lasti kaasa ka muudatustega,“ julgustas ta.

Marko Pomerants rõhutas, et IRL on suurim fraktsioon 
Rakvere linnavolikogus ning avaldas lootust, et ka seekord 
saab valijate toetus suur olema. „Valimiskampaaniaga tagasi 
hoida pole vaja, minge mürinaga ja vaadake inimestele sil-
ma.“

Õhtu keskseks osaks oli linnapea ja linnapeakandidaadi 
Mihkel Juhkami kõne, kus ta eelseisvate valimiste program-
mi tutvustas. „Detailne programm kõigis punktides ei ole 
mõistlik, sest usun, et ka järgmises volikogus on neli-viis 
erakonda ja valimisliitu. Nägemus suures plaanis peab mui-
dugi olema,“ sõnas ta.

Juhkami nentis, et keskenduda kavatsetakse kolmele põ-
hiteemale: terve linn, tark linn, hooliv linn. Nende termini-
te all peetakse silmas nii tervislikku elukeskkonda, tervis-
keskuse rajamist, riigigümnaasiumi ja põhikoolivõrguga 
seotud probleemide lahendamist kui inimeste kaasamist 
teatamaks murekohtadest linnapildis.

Tekst ja foto Liisi Kanna

SDE Rakvere esinumber 
on Kairit Pihlak

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Rakvere osakonna koos-
olek otsustas, et SDE esinumber ja linnapeakandidaat Rak-
veres on Kairit Pihlak.

Pihlaku sõnul on neli aastat Rakvere abilinnapeana and-
nud kindluse, et Rakveres on võimalik kokku leppida olulis-
tes asjades ja need teoks teha. Lisaks teede ja tänavate kor-
rastamisele on tema sõnul sotside prioriteediks kultuurikes-
kuse valmis ehitamine ja koolivõrgu ümberkujundamine 
nii, et see vastaks tänapäeva õpilaste vajadustele. „Rakvere 
on meie kõigi linn ja siin peab igaüks ennast hästi tundma. 
Meie lubadused on mõistlikud ja läbimõeldud, arvestavad 
linna võimalusi ja võtame vastutuse nende elluviimise eest,“ 
märkis linnapeakandidaat.

Rakvere abilinnapea Kairit Pihlak on omandanud sot-
siaalteaduste magistrikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis ning 
lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi kultuuriteadus-
konna. Ta on töötanud rahvastikuministri nõunikuna ning 
Tantsu- ja Kunstikool Athena juhatajana. Pihlak on linna-
volikogusse valitud aastast 2005.

Kuulutaja

TOIDUKÕRBEMISED
9. augustil kell 15.42 teata-
ti häirekeskusele, et Vinni 
vallas Viru-Jaagupi alevi-
kus Kesk tänaval korter-
maja 1. korruse aknast tu-
leb suitsu. Kohale saabudes 
selgus, et tegemist on toi-
dukõrbemisega. Korteris ei 
olnud suitsuandurit.
9. augustil kell 5.37 said 
päästjad väljakutse Tapa 
linna, kus Lembitu tänaval 
kortermaja sissekäigus oli 
tunda suitsu lõhna. Kohale 
saabudes avastasid pääst-
jad, et tegemist on toidu-
kõrbemisega. Päästjad tuu-
lutasid korteris ruumid ja 
trepikoja suitsust. Korteris 
oli suitsuandur, mis raken-
dus tööle.

TULEKAHJU KATLAMAJAS
7. augustil kell 16.57 said 
päästjad väljakutse Väi-
ke-Maarja valda Ebavere 
külla, kus katlamajas tekkis 
tulekahju. Sündmuskohale 
saabudes selgus, et vanas 
katlamajas põletati katlas 
prahti ning hiljem süttis 
katla kõrval olev prahihun-
nik ja mahavalgunud ma-
suut. Päästjad likvideerisid 
põlengu kell 17.56.

LEITI MÜRSKE
7. augustil tehti kahjutuks 
Tapa vallast Jäneda külast 
leitud 50 mm mürsk.
5. augustil tehti kahjutuks 
Rakke vallast Ao külast 
põllult leitud kolm 88 mm 
mürsku.

VARGUSED
Ajavahemikul 31. juuli ku-
ni 8. august varastati Vi-
ru-Nigula vallas Metsavälja 
külas asuva talu territoo-
riumilt traktori aku, gene-
raator, starter, kardaan ja 
niidumasina tõmmits. 
Kahju on 800 eurot.
4. augustil teatati, et Kad-
rina alevikus Nooruse tä-
naval varastati mobiiltele-
fon Samsung Galaxy. Kah-
ju on 400 eurot.
4. augustil teatati, et Tapa 
vallas Lehtse alevikus Pargi 
tänaval asuvast suvilast va-
rastati akutrell Makita, 
tööriistad ja muid esemeid. 
Kahju on selgitamisel.
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• Vajatakse metsa kultuurihooldajat 
(võsalõikaja-trimmerdaja). Tel 5676 
1334

• Vaja hooldusniidukiga niita ca 
3000 m2 krunt, asukoht Vinni vald 
Piira. Tel 506 5350

•  Vi hu l a  Mõ i s  v õ t a b  t ö ö l e 
h o o l d u s t ö ö l i s e .  Va ja l i ku d 
on tööoskused elektri ja san. 
tehnilistes töödes. Palun saada 
cv e-postiaadressile haldus.
vihula@uhotelsgroup.com. Lisa 
informatsioon tel 5450 2240

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

•  A r t  C a f e  o t s i b  o m a 
meeskonda täiskohaga kliendi-
teenindajat. Ootame teie CV-d 
hotell@artcafe.ee

• Ootame oma meeskonnaga liituma 
kokka ja klienditeenindajat peatselt 
avatavasse pubisse Tapal. CV saata: 
info@rogerresto.ee. Lisainfo tel +372 
514 7615

• Raum OÜ otsib puidutsehhi 
tootmistöölisi, töö vahetustega. 
Asukoht Rakvere Tootmise tn 6. Tel 
515 6342

• OÜ Puider Tootmine Pajustis 
p a k u b  t ö ö d  p u i d u t s e h h i 
töötajale. Info tööpäeviti 10 - 16 
telefonil 529 4854

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

• Pakun tööd tänava-äärekivide 
paigaldajale. Tel 5394 6666

•  Pa ku n  t ö ö d  t a s a n d aja t e l e /
m a a l r i t e l e ,  p l a a t i j a l e , 
siseviimistlejale  Aeroc majale 
Espoos (võib ka allhankes Soome 
fi rmale). Tel +358 4172 21648

• Ettevõte otsib oma meeskonda 
oskuste ja kogemustega tänavakivide 
paigaldajaid. Tööde teostamise 
piirkond on üle Eesti. Tel: +372 53 
477 840

• Soome fi rma pakub tööd koge-
nud katuseehitajatele. Töökoht 
on Soomes Uusimaa piirkonnas. 
Tegija mehe palk on korralik ja 
vastab Soome ehitusala tingi-
mustele. Lisainfo telefonil +372 
5816 9972 või saada CV e-postile 
kattotiimi@kattotiimi.fi 

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

• Vajatakse töökaid taksojuhte. 
Tel 528 2659

• Pakume tööd C-, E-kat.  autojuhile 
erinevas suunas: Balti riikides, Skan-
dinaavia, Venemaa. Info 5809 0936

• Ettevõte pakub tööd C- kat. auto-
juhile (kraanaga veoauto). Tel 5554 
7177

PAKUN TÖÖD

Lugeja küsib: Mu laps läheb sügisel esimesse 
klassi ja tahaksin sel päeval temaga koos olla. 
Kas esimesse klassi minevate laste vanemad 
saavad lapse esimese koolipäeva puhul töölt 
vaba päeva?

Vastab Tööinspektsiooni 
nõustamisjurist Ülle Kool.

Töölepingu seadus ei kohusta tööandjat 
andma vaba aega töötajale, kelle laps läheb 
esimesse klassi. Samas võimaldavad paljud 
tööandjad seda töökorralduse reeglitega või 
poolte kokkuleppel. Seega juhul, kui töötajal 
on ettevõttes olemas töökorralduse reeglid, 
tasub need üle vaadata ka 1. septembri osas.  

Juhul, kui tööandja ei ole nõus andma töö-
tajale vaba päeva 1. septembri puhul ja töö-
tajale ei tule sellist õigust ka töökorralduse 
reeglitest, siis töötaja tööandjalt seda nõuda 
ka ei saa. Samas ei tule lapse kooliminek oo-
tamatult ning töötajal on praegu piisavalt ae-
ga rääkida tööandjaga oma soovist ning leida 
sobiva lahenduse. Nii töötaja kui tööandja 
peavad käituma teise poole huvidega arves-
tades, heas usus ja mõistlikult.

Üheks võimaluseks on tasustatud lapse-
puhkuse kasutamine. Kalendriaastas on õi-
gus kasutada lapsepuhkust kolm tööpäeva, 
kui vanemal on üks või kaks alla 14aastast 

last ja kuus tööpäeva, kui vanemal on vähe-
malt kolm alla 14aastast last või vähemalt 
üks alla kolmeaastane laps.  Lapsepuhkuse 
päevad peavad vanemad omavahel ära jaga-
ma. Lapsepuhkuse eest tasutakse Vabariigi 
Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära 
alusel (2017. aastal on lapsepuhkuse tasu 
22,20 eurot). Lapsepuhkust võib võtta ka 
ühe päeva kaupa.  

Kui tasustatav lapsepuhkus on juba pla-
neeritud või kasutatud, on töötajal võimalus 
kasutada ka tasustamata lapsepuhkust, mida 
antakse kuni 14aastase lapse või kuni 18aas-
tase puudega lapse emale ja isale kümme töö-
päeva kalendriaastas.  

Siinjuures tuleb tähelepanu juhtida sellele, 
kui töötaja soovib kasutada puhkuste ajaka-
vasse märkimata tasustatud või tasustamata 
lapsepuhkust - näiteks seoses viibimisega 
lapse esimese koolipäeva aktusel - tuleb tal 
sellest tööandjale vähemalt 14 kalendripäeva 
ette teatada kirjalikku taasesitamist võimal-
davas vormis (näiteks e-kiri). Seega on vii-
mane aeg tööandjale avaldus teha, et 1. sep-
tember vabaks saada.  

Kui lapsepuhkus on märgitud puhkuste 
ajakavasse, siis toimub selle kasutamine ka-
vasse märgitud ajal ja eraldi avaldust ei ole 
vaja tööandjale esitada.

Oodatakse kandidaate 
teaduse populariseerimise 
auhinnakonkursile

E esti Teadusagentuur ootab kandidaate tänavustele 
teaduse populariseerimise auhindadele. Tunnustu-
settepanekuid saab esitada 15. septembrini agentuuri 

veebilehel.
Teaduse populariseerimise auhinna eesmärk on ergutada 

tegevusi, mis tutvustavad teadustööd avalikkusele. Samuti 
avaldab see tunnustust selles vallas silmapaistva töö tegijate-
le.

Konkursi auhinnafond on 21 500 eurot. Auhindu antakse 
välja kuues kategoorias:
1. Tiiu Silla nimeline elutööpreemia pikaajalise süstemaati-
lise teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest.
2. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine audio-visuaal-
se ja elektroonilise meedia abil.
3. Teaduse ja tehnoloogia populariseerimine trükisõna abil 
(artiklid, artiklite sarjad, raamatud vms).
4. Tegevused/tegevuste sarjad teaduse ja tehnoloogia 
populariseerimisel.
5. Parim teadust ja tehnoloogiat populariseeriv teadlane, 
ajakirjanik, õpetaja vms.
6. Parim uus algatus teaduse ja tehnoloogia populariseeri-
misel.

Tiiu Silla nimelise elutööpreemia suurus on 6500 eurot. 
Teistes kategooriates on peapreemia 2200 eurot ning II 
preemia 800 eurot.

Kõigil Eesti teaduse populariseerimise auhinnakonkursil 
tunnustuse saanutel on õigus kasutada „Riiklikult tunnusta-
tud teaduse populariseerija” märki, mis on kvaliteedi ja usal-
duse märk selle valdkonna tegijaile. Märk loodi selleks, et 
head teaduse tutvustajad ning nende töö senisest enam sil-
ma paistaks.

Konkursil osalemiseks palutakse esitada kandidaadi või 
kollektiivi juhi CV, kaks allkirjastatud soovituskirja ning 
täidetud elektrooniline osalusvorm aadressil www.etag.ee/
konkursid.

Konkursi tulemused tehakse teatavaks 22. novembril  toi-
muval teaduskommunikatsiooni konverentsil, mis sel aastal 
keskendub teadushuvihariduse ja üldhariduse koostööle.

Auhinda rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning 
seda annavad koostöös välja Eesti Teaduste Akadeemia ja 
Eesti Teadusagentuur. Eesti teaduse populariseerimise au-
hinda antakse välja alates 2006. aastast.

Kuulutaja

Tööinspektsioon 
kutsub seminarile

18., 22. ja 28. augustil korraldab Tööinspektsioon vasta-
valt Pärnus, Tartus ja Jõhvis töötervishoiu teemalisi semi-
nare teemal „Soolised ja ealised iseärasused“.

Seminar on mõeldud töökeskkonnaspetsialistidele ja teis-
tele töötervishoiu huvilistele. Räägitakse teemal, kuidas 
töötaja füüsilise ja vaimse ülekoormuse vältimiseks peab 
tööandja kohandama töö töötajale võimalikult sobivaks, 
töökoha kujundamisel ja töö korraldamisel peab arvestama 
töötaja kehalisi, vaimseid, soolisi ning ealisi iseärasusi, töö-
võime muutumist tööpäeva või vahetuse jooksul ning või-
malikku pikaajalist üksinda töötamist. Juttu tuleb ka puhke-
pausidest ja tööpäeva pikkusest. Lektoriteks on Tööins-
pektsiooni töötervishoiutalitus ja töökeskkonna konsultan-
did.

Kampaania kohta leiab rohkem infot Tööelu portaalist ja 
kampaania ametlikult kodulehelt. Seminaridel osalemine on 
tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine.

Sel sügisel on sama kampaania raames veel toimumas XIX 
Töötervishoiupäev Tallinnas ja töökeskkonna filmiõhtud 
nii Tallinnas kui Tartus.

Kuulutaja
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KOOLITUS

OTSIN TÖÖD
•Otsin tööd valvurina. Tel 5858 1371

•  K u t s u m e  t e i d  h i s p a a n i a 
k e e l e  ku r s u s t e l e  n e l j a p ä e v a 
õhtuti Rakvere Kultuurikeskuses. 
I n f o  j a  r e g i s t r e e r i m i n e 
a.s.wesman@gmail.com

•  A a s p e r e  A g r o  O Ü  o t s i b 
oma meeskonda põllutööde 
traktoristi .  Ettevõte  omab 
kaasaegset tehnika-parki. Tel 
5308 7181

• Ootame oma kollektiivi töökat, 
kohusetundlikku ja positiivse el-
lusuhtumisega lüpsjat ning karjakut. 
Omalt poolt pakume sõbralikku ja 
toetavat töökeskkonda, väärilist tasu 
ja töötamisvõimalust arenevas ette-
võttes. Töö graafi ku alusel. Lisainfo 
tel 5199 6845
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TASUB TEADA

Laupäeval toimub 
Rakveres järjekorras 
seitsmes Eesti Öö-
jooks. Rahvaspordi-
sündmuse peasekre-
tär, ettevõtmise n-ö 
hall kardinal Riina 
Ignatov andis ülevaa-
te, mis ja miks on se-
dapuhku muutunud.

Liisi Kanna

Nii osalejate kui pealtvaata-
jate jaoks on vast märkimis-
väärseimaks muudatuseks 
stardikellaaegade varasemaks 
tõstmine. Esimese põhidis-
tantsi start antakse juba kell 
kaheksa.

„Tahtsime vaadata tagasi al-
gusaastatesse, kui ööjooksud 
toimusid juunikuus küllaltki 
heades valgustingimustes. 
Neil, kes pole saanud hilise 
stardiaja tõttu ööjooksule 
osalema tulla, on sel aastal 
võimalus,“ selgitas Ignatov. 
„Mainin ära, et see aktsioon 
on ühekordne. Järgmisel aas-
tal on jälle tavapärased stardi-
ajad.“

Lastejooks
Kastani alleel

Lisaks on lühim distants 
viidud varasema viie kilo-
meetri pealt neljale kilomeet-

rile. „Sellel on mitmeid põh-
juseid, esiteks turvakaalutlus-
tel, et raja läbitavus oleks pa-
rem. Aga ka selleks, et teenin-
duspunktides paremat tee-
nindust pakkuda ja esimesele 
joogivõtupunktile nii suurt 
survet ei oleks,“ rääkis pea-
sekretär. 

Kolmanda muudatusena 
toimuvad lastejooksud nüüd 
Kastani alleel. „Lapsevanem 
saab kenasti näha, kus tema 
laps jookseb. Varasemalt toi-
mus jooks majade vahel, siis 
ei olnud lapsed terve distantsi 
vältel näha,“ rääkis Ignatov.

Ära tasub märkida ka, et 
kepikõndijad ja lapsevankri-
tega sportijad sellel aastal osa-
leda ei saa. Ignatov selgitas, et 
see on vajalik tagamaks osale-
jate turvalisus. „Õhtuhämaru-
ses, suurte rahvamasside hul-
gas, on väga raske inimesi oh-
jata ja korrale kutsuda. Oleme 
küll rõhutanud, et liikuma 
peab paremal pool, kuid rah-
vas tahab melu nautida ja 
jooksjad ei saa siis mööda. 
Kõndida saab ikka – jätke ke-
pid koju ja nautige ööjooksu!“

Rohkem aega Rakvere 
avastamiseks

Ka stardimaterjalide väljas-
tamine lõpetatakse varem. 
Kui eelnevatel aastatel lõpeta-
ti stardinumbrite välja and-
mine pool tundi enne jooksu 
algust, siis tänavu lõpeb ma-
terjalide jagamine kaks tundi 

Ööjooksul tervitavad 
jooksusõpru uuendused

enne starti – kell kuus.
Igantov märkis, et eesmär-

giks on inimesed varem Rak-
verre kohale meelitada. „Et 
tuldaks vaatama meie imepä-
raseid maamärke, Tarvast, 
külastataks Politseimuuseu-
mi, spaad, kohvikuid,“ loetles 
ta. „Loodame, et kohalikud 
ettevõtjad tulevad sellega 

kaasa ja toetavad rahva vara-
semat saabumist.“

Seejuures rõhutas peasek-
retär, et stardinumbrite välja 
võtmist ei tasuks viimasele 
minutile jätta, et vältida pikas 
järjekorras seismist. „Rakvere 
rahval soovitame tulla aegsas-
ti, võimalusel juba reedel või 
siis laupäeval varem, sest öö-

jooksule on oodata 8000 osa-
lejat.“

Korraldusmeeskond on et-
tevalmistustega tegelenud 
alates pühapäevast. „Kui 
numbreid välja tuua, siis tu-
leb 20 000 ühikut pudelivett, 
komplekteerijate käest käib 
läbi 32 000 haaknõela, üle 
8000 kinkekaardi jne,“ ilmes-

tas Ignatov.
Ta nentis, et üritusele eel-

neva nädala jooksul tegutseb 
igapäevaselt sekretariaati 
puudutavaga 10-15 inimest, 
eeltöö on tehtud loomulikult 
varem. Ööjooksu päeval on 
aga rakkes umbes 400 vaba-
tahtlikku.

Rajakaart
Korraldajad vabandavad ette liikluse pii-
ramise pärast ja soovitavad võimalusel väl-
tida laupäeva õhtul liiklemist autodega. 12. 
augustil alates kella 8st suletakse mitmed 
tänavalõigud liiklusele, sealhulgas Kastani 
puiestee, Kastani-Adoffi -Lai vaheline lõik ja 
Parkali/Jakobsoni tänav kuni Laia tänavani, 
samuti Lai/Posti tänav kuni Adoffi  tänavani. 
Kogu võistlustrassi ulatuses suletakse linnas 
liiklus 19.00-22.30. Keskväljaku bussipeatus 
on selleks päevaks tõstetud Tsentrumi kauban-
duskeskuse küljele Koidula tänaval.
Korraldajad paluvad tungivalt vältida parki-
mist järgmiste tänavate äärde: Lai tn; Posti tn; 
Pikk tn; Laada tn; Kastani pst. Soovituslikud 
parkimistsoonid linna külalistele on Vallikraa-
vi, Kunderi, Vabaduse, Karja, Tartu, Seminari 
ja Tõusu tänavatel, mis tagab jooksu lõppe-
des operatiivsema väljumise linnast (Tallinna, 
Narva, Pärnu või Tartu suunal).
Liiklust suunavad G4S turvatöötajad ja eraldi 
helkurvestidega märgistatud vabatahtlikud.

1. Stardimaterjale ja särke väljasta-
takse võistluskeskusest (Rakvere Spor-
dikeskus, Kastani 12) 11. augustil kell 
15-19 ja 12. augustil kell 12-18.
2. Laste Mõmmijooksud toimuvad 
Kastani puiesteel, võistluskeskuse ees. 
Stardid alates kell 17.

3. Ööjooksu põhistardid on Rakvere 
Keskväljakult kell 20 (poolmaraton); 
20.05 (4 km) ja 20.10 (10 km).
4. Tasuta pakihoid on avatud võistlus-
keskuses alates kell 17.
5. Rajal tuleb jälgida suunaviitasid ja 
kuulata suunajaid. Korraldajad soovi-

tavad mitte kasutada kõrvaklappe.
6. Virumaa suurim sporditurg on 
Keskväljakul avatud 15-22.30.
7. Pidulik autasustamine Keskväljakul 
toimub kell 22.

Osaleja memo:
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Soodsate hindadega müügil

uued STIGA murutraktorid,

muruniidukid, trimmerid,

hekilõikurid, akutooted j.m.

Müügil rikkalik valik heas

korras kasutatud

mootorsaage, võsalõikureid,

muruniidukeid ja

murutraktoreid Husqvarna,

Jonsered j.t.

Asume Rakvere vald Sireli
tee 3 (Tapa teeristis),

tel. 503 7729,
www.saed.ee

TASUB TEADA

Mädapea mõisas toi-
musid läinud nädala-
vahetusel teist korda 
rahvusvahelised flok-
sipäevad, mis tipne-
sid kõige kaunima 
leeklille valimisega 
külastajate poolt.

Ülle Kask

Mädapea mõisa saalis lau-
sus floksinäituse avasõnad 
mõisahärraks von Löweniks 
kehastunud Rakvere teatri 
näitleja Margus Grosnõi: 
„Mina valitsesin mõisa aastal 
1532. Nii kaunist lille nagu 
floks tollal Eestis veel ei ol-
nud. Kas keegi oskab öelda, 
mitu aastat täitub 2017. aastal 
floksi jõudmisest Eestisse?”

Publiku hulgast kõlas pak-
kumisi seinast seina, aga päris 
õiget vastust ei tulnudki. Po-
pulaarne taluaedade lill floks 
ehk leeklill saabus Eestisse 
185 aastat tagasi.

Mädapea mõisa perenaine 
Marika Vartla, kelle flokside 
kollektsioonaias kasvab üle 
1000 sordi, rääkis, et esimeste 
floksipäevadega möödunud 
aastal ei teadnud ta veel isegi, 
kuhu ja mille sisse astus. „See-
kord on rõõm juba väga suur, 
sest ka esimesed külvatud 
seemned on paljudel taimedel 
andnud märkimisväärseid tu-
lemusi,” ütles ta. „Kui te tulite 
saali, siis esimene laud floksi-
dega oli Eesti uute seemikute-
ga. Peale ligi 50 aastat tagasi 
aretatud „Helmi Puuri” ei ol-
nudki meil rohkem sorte. 
Kõik teised maad aretavad 
ümberringi. Küsitakse, miks 
te seal Eestis floksidega mitte 

Floksinäitusel valiti kauneimat leeklille
Asjatundjate žürii, eesotsas Peterburi rahvusvaheliste 
fl oksinäituste korraldaja Svetlana Voroninaga, valis 
välja järgmised sordid:
Koidu Reinup „Üllatus” (sinakas)
Merike Mäemets „Juliana Elisabet” (roosa)
Marika Vartla „Ringmäng” (roosakas-lillakas)

midagi ei tee. Igas koduaias 
ometi õitsevad floksid, need 
on ju meievanuste nostalgia-
lilled.”

Floksisordid olid laudadele 
välja pandud päritolukoha 
järgi - Eesti uued seemikud, 
lätlaste ja venelaste väljapa-
nek ning Euroopa sordid.

Vartla juhtis tähelepanu 
tõigale, et kui osta Vene floks 
ja ta näeb potis kole välja, siis 
on asi selles, et Venemaalt üle 
piiri tuues peavad nende juu-
red olema puhtaks raputatud 
ja ära pestud. Sellised on nõu-
ded.

„Me lõhume taime mikrof-
loora ära ja ta kannatab potis 
ning näeb kole välja. Aga te 
ostate hea sordi ja kodus kas-
vab ta edasi. Nii et ärge pettu-
ge, kui vaatate, et ühel taimel 
on suur puhmik, aga teine on 
vilets, ja mida viletsam, seda 
kallim hind. See on just selle-
pärast nii, et kalli sordi üle 
piiri toimetamisel on omad 

nõuded. Ja küll ta poputades 
kenasti kasvama läheb,“ selgi-
tas Vartla.

Külastajad valisid 
lemmiksorte

Tiiu Tagamets, kes jagas 
külalistele kotikesi nööpide-
ga, õpetas, et väike õmblus-
tarvik tuleb oma lemmiku 
juurde topsi poetada. Hiljem 
loeb ta need kokku ja nõnda 
selgubki rahva poolt valitud 
kauneim floks.

Naise lemmik oli tumelillat 
värvi „Suur Tunne”. „See on 
kõige suurema õiega floks, 
viimase läbimõõt on 4,8 sen-
timeetrit,” teavitas Tagamets 
ja selgitas, kuidas floksid 
omavahel „abielluvad”. „Kui 
tahetakse näiteks valget värvi 
varjunditega floksi, tuleb kõik 
kõrvuti kasvavad valged sor-
did kinni katta, kes siis oma-
vahel tolmlevad nagu haare-
mis ja hiljem tuleb neilt seem-
neid võtta.”

Flokse imetledes meenutati mõisa kummitust
Ühe fl oksilaua juures seisid kaks sõbrannat, kes 
omavahel elavalt millegi üle arutlesid. Naisterahvas, 
kes oma nime avaldada ei soovinud, meenutas 20 
aasta tagust aega, mil ta töötas Mädapea mõisas 
valvurina.
„Valvasin siin toas, pumppüss oli kamina kõrval,” rää-
kis ta. „Tollal teadsid kõik, et mõisas kummitab, põ-
randalauad kriiksusid, uksed avanesid. Nägin oma sil-
maga, kuidas üks uks lahti läks, aga vaatama minnes 
polnud selle taga mitte kedagi.”
Kord oli naine küsinud turvafi rma ülemuselt luba, kas 
tema tütar võib tulla mõisa vaikusesse ja rahusse saksa 
keele eksamiks õppima. Tütar saigi loa emaga mõisa 
kaasa tulla.
„Aga turvafi rmast käidi kontrollimas, kas me oleme 
ikka kohal ja teeme korralikult tööd. Mina olin siin sa-
mas toas, kui patrull sisse sadas. Äkki hakkas üleval 
klaver mängima. Te oleksite pidanud nägema nende 
suurte meeste nägusid. Nad ju ei teadnud, et minu tü-
tar õpib teisel korrusel. Kaks pikka meest seisid, näost 
lubivalged. Turvafi rma mehed ehmatasid ära, et kum-
mitus mängib klaverit.”
Küsimuse peale, milline on „kummitusenaise” lemmik-
fl oks, vastas proua naerdes, et „Schneelawine”, millel 
on peale sügava puhta valge värvi ka väga hurmav 
lõhn.

kunstnik.

Esimese koha pälvis 
venelaste aretatud sort

Saabus kauaoodatud põnev 
hetk, mil mõisahärra von 
Löwen lõpuks floksisortide 
paremusjärjestuse teatavaks 
tegi.

133 sordi hulgast, mis näi-
tusele hindamiseks välja olid 
pandud, pälvis esimese koha 
Juri Makovski Venemaal are-
tatud sort „Dezhavju”, he-
le-sini-lilla- valgekirju kauni-
tar kogus 88 häält.

Teise koha saavutasid 78 
häälega koguni kaks iludust: 
Rudolf Tamme poolt Eestis 
aretatud tumeroosa floks, le-
gendaarse priimabaleriini jär-

gi nime saanud „Helmi Puur” 
ja Saksamaal aretatud valge 
„Schneelawine”.

Auväärse kolmanda koha 
pälvis „Peppermint Twist”, 
valge, kroonlehtede keskosas 
roosade õitega Euroopas are-
tatud sort sai 48 häält.

Marika Vartla seemik „Suur 
Tunne”, 4,8 sentimeetrise lä-
bimõõduga suurima õiega 
floks kogus 35 häält. „Me 
pingutame, et järgmisel aastal 
ülejäänud kaks millimeetrit, 
mis viiest sentimeetrist 
puudu jäi, kätte saada. Uued 
Eesti floksiseemikud on väga 
tähtsad meie riigile ja ka meie 
aiale,” ütles Mädapea mõisa 
flokside kollektsioonaia 
perenaine.

Kaunimat floksisorti pole 
lihtne valida. Rahvas vooris 
ühe laua juurest teise juurde, 
nuusutades ja imetledes hun-
nitut õiteilu.

Ka Haljala vallavanem Leo 
Aadel varus kaunitare otsides 
aega, et viis nööbikest nende 
kõige kõige ilusamate ette to-
psi poetada. Küsimuse peale, 
millise valiku ta tegi, vastas 
Aadel, et kõige rohkem meel-
dis talle suureõielist valget si-
relit meenutav „Schneelawi-
ne” (tõlkes „Lumelaviin”).

Teise koha vääriliseks hin-
das vallavanem Vene sordi 
„Knjaz”. Vene vürstide nime-
lisi sorte oli floksilaual koguni 
kaks: tumeroosa punase süda-
mikuga „Knjaz Rjurik“ ja kir-
ju, heledate ja tumelillade õi-
tega iludus „Knjaz Serebr-
janyi”. „Mehelik mees valib 
võimsad lilled,” naljatas Aa-
del, nimetades ka oma kol-
manda lemmiku, karmiinpu-
nase „Magnifiecence’i”.

Klaasikunstnik Riho Hütt 
seisatas pikemalt Euroopast ja 
Saksamaalt pärit floksisortide 
juures. Tema vaieldamatu 
lemmik oli sügavpunane 
„Classis Cassis”.

Floksisortide juures meel-
disid Hütile värvide ülemine-
kud roosakast lillaks või hoo-
pis väga tumedad, purpurpu-
nased toonid. „See värvi üle-
minek valgest pikkadeks roo-
sadeks triipudeks sordis 
„Twister” meeldib ka väga, 
samas on ta õied väikesed, 
armsad ja õrnad. Ma ei tead-
nudki, et floksisorte on nii 
palju. Vanasti oli ema või va-
naema aias üks sort valget või 
roosat,“ oli Hütt siiralt üllatu-
nud.

„Aga lõhn on ka siin lõpuks 
väga vänge. Õnneks ei pea 
neid degusteerima,” naljatas 

Külastajate poolt enim 
hääli saanud floksid. 

Foto. Ülle Kask
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• Kogenud kinnisvaramaak-
ler võtab müüki teie kinnis-
vara - maad, majad, korterid. 
Tel 5664 2161

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

• Müüa 1toaline renoveeritud 
korter Kundas. Tel 502 5069

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

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

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

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

• Müüa 2toaline korter Toila 
vallas Vokas. Tel 5193 8904

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

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

• Müüa 3toaline mugavustega 
korter (67 m2) Väike-Maarja 
v a l l a s  Va o  k ü l a s .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5399 3559

•  Mü ü a  3 t o a l i n e  k o r t e r 
Tamsalus. Info tel 5566 3712

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

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

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

• Müüa avar 4toaline ahiküttega 
korter Rakveres. Tel 504 2186

• Müüa renoveeritud maja 
Rakvere linnas. 3 tuba, uus köök, 
nat. parkett, saun. Tel 5694 6444

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

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

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

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

• Müüa elamumaad  3  km 
Rakverest. Krunt. 1,2 ha, 1,3 ha, 
1 ha. Tel 5694 6444

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Ostan garaaži Ussimäel. Tel 
5823 3780

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

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

• Annan üürile 1toalise k. mug. 
möbleeritud korteri Rakvere 
kesklinnas.  170 + kom.kulud. 
Tel 521 9328

• Üürile anda 1toaline k.m. 
korter Rakveres. Tel 5825 7260

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

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

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

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

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

• Annan elamiseks 2toalise 
puuküttega korteri  Huljal 
pikemaks ajaks,  kes teeks 
korteris remondi. Info 528 5416

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa Cadillac BLS diisel, 
manuaal, 2008. a. Tel 5395 2637

•  Müüa spor tauto Hon da 
Prelude 1994. a, uus mootor, 
sõidukorras. Hind 890 €. Tel 
5662 8584

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

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

• Müüa heas korras Opel Zafi ra. 
Autol 7 kohta, diisel 2,2, ketiga 
mootor. 2004. a. Viimased istmed 
saab alla lasta, siis ruumi kõvasti. 
Auto halli värvi, paljude lisadega 
suur mugav auto. Võtab vähe 
kütust. Kere väga kõva. Hind 1 
700 €. Tel 5632 3142

• Müüa  Opel Corsa.  5 ust, 
luukpära, 1,5D 37 kW. Üv ja 
kindlustus. Ökonoomne – 4,0 
L/100km. Konks, vajab iluravi, 
läbiv rooste puudub, veepumba 
tihend vahetada, kõik muu 
toimib. Valge. Hind 300 €, hind 
ei ole kivist. Tel 5617 8360

• Müüa Renault Dacia Logan 1,6 
2005. a. Auto heas sõidukorras, 
üv 9.2017. Hind soodne, kokku-
leppel. Tel 5664 8311

•  Mü ü a  R e n a u l t  Me g a n e 
Classic, diisel. Hind 600 €, tingi! 
Tel 5569 2057

• Müüa Škoda Octavia 1999. a1,6 
bens, hõbedane. Hind 700 €. Tel 
5649 1828

• Müüa t.roh. Toyota Avensis. 
Sedaan, 2,0D, 1996. a, üv 7.2018. 
Hind 800 €. Tel 5604 1243

• Müüa VW Touareg 2002. a. 230 
kW. Tel 5690 0161

• Müüa autogaasiseade. Hind 
50 €. Tel 5661 4671

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee
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KINNISVARA
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SÕIDUKID
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• Soovin üürida 1toalist korterit 
Rakveres. Tel 5669 1427, Kristjan

• S oovin Rakveres  üür ida 
2-3toalise ahiküttega korteri. 
Helistada 5568 7391

• Naisterahvas soovib üürida 
1toalise korteri Rakveres. Tel 
5863 0831

• Pere soovib üürida maja 
Rakveres hilisema ostusooviga. 
Tel 5308 1705

OST

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvi-

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

tel 508 9216

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

• Ostan auto. Pakkuge julgelt, 
margi eelistust pole. Hind 100 
– 1000 €. Helistage julgelt ja 
pakkuge. Tel 58096 086

• Ostame igas seisukorras 
sõidukeid ,  hea pakkumise 
korral kiire tehing. Helista 5612 
3431 ja saate teada, palju me 
teie auto eest pakume. Lääne-
Virumaal tuleme kohale 1 tunni 
jooksul!

•  Ostan s õiduauto  (Avant 
(bensiin), Audi A3; A4, Volvo, 
Volkswagen). Tel 5386 6881

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 511 9569, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 
Suzuki SX4, 09/2008a. 1.6 (79kw), 
bensiin, manuaal, valge. Sn: 187 
398km. Hind: 3790.-

Toyota Corolla Verso, 2.2 (100kw), 
01/2008a. diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 255 915km. Hind: 4890.-

Nissan Qashqai Visia, 01/2008a. 2.0 
(104kw), bensiin, manuaal, punane 
met. Sn: 103 985km. Hind: 6990.-

Nissan X-Trail, 01/2008a. 2.0 (127kw), 
diisel, manuaal, pruun met. Sn: 296 
786km. Hind: 7290.-

Peugeot Partner, 10/2014a. 1.6 
(55kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 121 450 km. Hind: 8790.-

Dacia Lodgy, 08/2013a. 1.5 (79kw), 
diisel, manuaal, hõbedane met. Sn: 
36 105km. Hind: 8990.- 

Volkswagen Jetta, 04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. Hind: 9290.-

Nissan Qashqai Visia, 08/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 112 470km. Hind: 9690.-

Peugeot 508 Active, 03/2012a. 1.6 
(115kw), bensiin, automaat, tu-
mepruun met. Sn: 79 596 km. Hind: 
9900.-

Nissan Qashqai Acenta, 1.6 (86kw), 
11/2012a. punane met. automaat, Sn: 
125 207km. Hind: 9990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect, 
03/2013a. 1.6 (86kw), bensiin, ma-
nuaal, lilla met. Sn: 104 400km. Hind: 
10 190.- 

Nissan Qashqai Visia, 01/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 80 210km. Hind: 10490.- 

Nissan Qashqai Visia, 08/2012a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, lilla met. 
Sn: 48 700km. Hind: 10 490.-

Nissan Qashqai Visia, 03/2013a. 1.6 
(86kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 59 695km. Hind: 10 790.-

Renault Kangoo, 07/2014a. 1.5 
(81kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 95 600km. Hind: 10 890.-

Peugeot 308 Access, 10/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 35 570km. Hind: 10 990.-

Peugeot 308 Access, 12/2014a. 1.2 
(60kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 23 260km. Hind: 11 490.-

Nissan Qashqai+2 Tekna 4x4, 
12/2011a. 2.0 (104kw), punane met. 
bensiin, automaat. Sn: 50 045km. 
Hind: 11 990.-

Renault Master 17 kohta, 04/2012a. 
2.3 (92kw), diisel, manuaal, Sn: 352 
755km. Hind: 13 990.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 12 200km. Hind: 13 990.-

Nissan Qashqai Acenta Connect & 
Safety Pack, 05/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, sinine met. Sn: 72 
900km. Hind: 14 190.-

Nissan Qashqai Acenta Connect 
Safety Pack, 10/2014a. 1.2 (85kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 46 
270km. Hind: 14 490.-

Subaru Forester, 04/2013a. 2.0 
(110kw), bensiin, manuaal, valge 
met. Sn: 81 700km. Hind: 14 990.-

Nissan Murano Tekna, 01/2012a. 2.5 
(140kw), diisel, automaat, must met. 
Sn: 176 540km. Hind: 15 490.-

Peugeot 308 SW, 03/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 7830km. Hind: 15 790.-

Ni s s a n  Q a s h q a i  A c e n t a  4 x 4 , 
04/2014a. 1.6 (96kw), diisel, ma-
nuaal, must met. Sn: 93 290km. Hind: 
16 990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect, 
06/2016a. 1.2 (85kw), bensiin, au-
tomaat, hall met. Sn: 4100km. Hind 
17 990.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 1.2 
(96kw), bensiin, manuaal, pruun met. 
Sn: 18 600km. Hind: 17 990.- 

Nissan X-Trail Acenta 4x4, 10/2016a. 
1.6 (96kw), diisel, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 8200km. Hind: 28 650.- 

Nissan Navara Tekna Double Cab, 
03/2016a. 2.3 (140kw), diisel, auto-
maat, pruun met. Sn: 6000km. Hind: 
38 600.-  

527 1011

35 000 €

11 500 €

• Kinnistu suurus 1,56ha

• Hea juurdepääs

• Hoovis tiik

MÜÜA ILUS MAAKODU
ARUKSE LAEKVERE VALD

MÜÜA 2-TOALINE KORTER
HEINA TN RAKVERE

• Kivimaja, toad eraldi

• Heas seisukorras, WC ja dušš

• Köögimööbel ja tehnika

MÜÜA 3-TOALINE KORTER
KOIDU TN KUNDA

• 2 magamistuba eraldi

• 2 rõdu, avar elutuba

• Olemas kehtiv hindamisakt

23 900 €

39 000 €

527 1011 161 m²

32 000 €

• Kinnistu 5700 m²

• 4 tuba, köök ja abihooned

• Puurkaev, peakaitse 3x25A

MÜÜA MAJA
VANA-VARUDI SÕMERU VALD

40 m², I k

SOOVITAKSE OSTA 2TOALIST KORTERIT 1-3 KORRUS

527 1011 107 m²

527 1011 45 m², II k

527 1011  74,5 m², IV k

527 1011 252 m²

MÜÜA MAAKOHT 
9km LINNAST KARITSAL

• Ehitusaeg 1903. a, rehielamu

• 2 tuba ja köök, puurkaev

• Kinnistu suurus 1,1ha

• Vahetada renoveeritud majas 
heas korras  3toaline  kõigi 
mugavustega korter Rakveres 
2toalise korteri vastu. Ootan 
kõiki pakkumisi. Tel 327 7907, 
5391 5613

•  Ü ü r i l e  a n d a  R a k v e r e s 
3toaline majaosa, ahiküte. 
Üür 300 €, lisanduvad elekter, 
vesi ja küttepuud. Kontakt : 
rendipindrakveres@gmail.com, 
tel 5390 7849

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

• Müüa Volvo V70 2001. a. Heas 
seisukorras. Tel 5322 9175• 
Müüa kasutatud 14-16tollised 
suverehvid. Tel 5552 7229

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

• Müüa mootorratas Honda 
CBR 250R 19kW. Esmane 
registreerimine 6.2016. a. 
Mootorratas täies korras, 
läbisõit 2270, esimene hooldus 
1000 km tehtud, edaspidi 
6000 km või 1 aasta, ostetud 
Catweesist. Hooldusraamat, 
eestikeelne kasutusjuhend, 
signalisatsioon, roolilukk, 
ABS pidurid, signalisatsioon 
( k a l d e a n d u r i g a ) ,  G I V I 
tagakast 33L ; tuuleklaasi 
kõrgendus. Lisainfo http://
w w w . m o t o t e h n i k a . e e /
used/2296237, tel 5194 1303
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• Veoteenus kandevõime 13,8 
t, madel (2,45*9,0 m), kraana, 
0,85 eur/km, tõstetööd 25 
eur/h. Tel 5682 7009

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

• Osutan teenust kaubaveo-
bussiga. Tel 554 6353

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

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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 
506 1547

• Puksiir- ja veoteenus soodsalt. 
Tel 5558 5956

NAUDI KA VÄIKSEID ASJU!

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

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

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

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

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

TEENUSED

• Toonime autoklaase Rakve-
res. Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja pai-
galdus. Tel 325 5505

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

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

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

• Transport Ford Transiti kaubi-
kuga. Tel 521 5849

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

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

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

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

TAKSOTEENUS

Tel 53 03 04 15

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

KAUBA JA TREILERVEOD. 
Kandevõime 15t, kraana,

kasti mõõdud 2,5m x 5,3m

Tel 56089094

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd soodsalt. Tel 5349 
5632

• Elektritö ö d  pädevusega 
elektrikult, boilerite puhastus 
ja remont. Tel 5890 2983

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

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

• Firma teostab katusetöid kiirelt 
ja kvaliteetselt. Tel 5668 5343

• Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes kui korterites. 
Vannitoad, siseviimistlus, 
soojustamine, voodrivahetus, 
t e r r a s s i d e  e h i t u s,  s a n .
tehnilised tööd. Hinnad 
mõistlikud. Tel 5373 4876

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

• Pakun üldehitus teenust. Info 
tel 5662 8069

•Teostan kõiki plaatimistöid. 
Vannitoa remont. Tel 5670 9080

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

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

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

•  L I I VA P R I T S I T Ö Ö D . 
Puhastan majad vanast 
värvist puhtaks. Tel 5614 1352

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



Liug- ja tiibväravad  
Metallaiad ja piirded 

kvaliteetne  
väravaautomaatika  

Lukud ja uksesulgurid 
Välis- ja  siseuksed 
Müük, paigaldus,  

hooldus 

Tel. 566 20 860  
www.seesamava.ee          
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JP EHITUSGRUPP
 •Katused (kivi, plekk,   
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

RAUAMARKET RAKVERES! 
Ehituse tn 3 (Rägavere teel)

E-R 9-17

Tel 523 3869
www.rauamarket.ee

  Keevitus-, lõikus- ja 
puurimistööd

  Metallitöötlemise 
tööriistad

  Metalli ja torude 
müük

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

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

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

K&S Torutööd OÜ teostab: 

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

¤ Teemantpuurimine

Tel +372 55 65 65 06

• Santehnilised tööd.

• Sise-, välis-,vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 

ehitus. 

• Septikute, imbsüstee-

mide, mahutite müük ja 

paigaldus.

• Teemantpuurimine.

Info: tel 508 9375

• San.tehnilised- ja torutööd. 
Tel 5332 4749

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

TORUTÖÖD

Tel 5662 1147, 324 4103

enki.erel@gmail.com

Holar Ehitus OÜ pakub 
järgmisi teenuseid:

• Vesipõrandakütte paigaldus

• Katuste ehitus

• Plekitööd

• Majade fassaadide soojustus 

ja viimistlus

• Korterite või majade 

renoveerimine/remont

• Lammutustööd

Omame pikaajalisi 
töökogemusi antud 

valdkondades.

Holar Ehitus OÜ

Tel 5628 4142

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

•Trimmeritööd, pika rohu 
lõikus. Tel 5539 328

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

• Hekkide hoolduslõikus. Tel 
514 3787

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

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

• vee- ja 
kanalisatsioonitorustike 

ehitus (sise- ja välis)

• septikute ja 
biosüsteemsete mahutite 

paigaldus

• san.tehnilised tööd. 

Hinnad soodsad. 

Info 5373 4876

SMIRLINE OÜ   

• ÜLDEHITUS

• KATUSED

• MAJADE FASSAADIDE SOO-
JUSTAMINE JA VÄRVIMINE

• SISEVIIMISTLUS

• PLAATIMINE

• TERRASSID

• ELEKTRITÖÖD 

Rendile anda autobaasil 
korvtõstuk.

Tel 5342 9733, 

ruslan.smirline@gmail.com

 

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

Omame kogemust antud valdkonnas üle 10 aasta. 

Kontaktid: 513 4182 ja 5354 4606 

                    Tekoflex1@gmail.com 

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

 

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

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

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

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

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

PELLETIKAMINAD

OTSE 
MAALETOOJALT 

PARIMA HINNAGA! 

Vilde 14, Rakvere

pelletikaminad.ee

5126766

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing. 

Valmistame detaile 
paatidele, autodele 

mootorratastele, trepi 
käsipuid ning piirdeid jne 

vastavalt tellimusele.

rakmettrans@outlook.com

Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

Tel. 5345 9891

e-mail: i.rkatused@gmail.com

          www.facebook.com/i.rkatused

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

• Paigaldan kõnniteid ja teen 
muid ehitus-remonditöid. Tel 
5606 9271

•  T ä n a v a - ä ä r e k i v i d e 
paigaldus; piirdeaedade, 
terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja 
automaatika; ehitustööd. 
Tehtud töödele garantii. 
kiviaed.ee, 5394 6666

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

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

• Liivapritsiteenused. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5740 8591

• Ehitustööd. Korstnad ja pliidid 
talveks korda ning muud ehitus-
tööd. Tel 5678 0943

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

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

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija- ja pottsepa-
teenused. Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija ja ummistuste 
likvideerimine. Tel 5552 8487

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

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

• Pottsepp. 25a kogemust. Ehi-
tab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Teostame lammutustöid. Tel 
5330 5970

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
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• Hauaplatside hooldus ja 
ehitus. Tel 5660 3585

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

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OHTLIKE 

PUUDE 

LANGETAMINE 

JA KÄNDUDE 

FREESIMINE. 

www.puulangetus.eu
Tel 58228154

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

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

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

• Felixbänd. Soodne. Parim. Tel 
5559 3419

• Ansambel, õhtujuhtimine. Tel 
5190 1697

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

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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

ELAMUAUDIT OÜ

• ENERGIAMÄRGISED
• ENERGIAAUDITID 
• TERMOPILDISTAMINE 
• KORTERIÜHISTUTE                                                                                                                                     

   NÕUSTAMINE
• KREDEX’I TEHNILINE 

KONSULTANT

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

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

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

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

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

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

•  O s t a n  r a a m a t u t e s t 
vanarauani, vanarauast kila-
kolani ning nõukogudeaegseid 
veoautosid. Tel 5808 1220

• Ostan töölaua, kruustangid, 
s a u n a a h j u ,  a l a s i ,  s a u n a 
veeboileri (nii roostevabast 
kui ka metallist), mootorratta/
võrri osi ja muud kila-kola. Tel 
503 1849

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

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

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

• Ära anda 2 töökorras külmkap-
pi. Tel 5349 6064

• Ära anda töötav televiisor. Tel 
5656 9826

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

• Müüa odavalt  suuremas 
koguses klaaspurke. Tel 5396 
9906

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

• Müüa restaureeritud vanaaegne 
riidekirst. Tel 5668 3582

• Müüa sülearvuti Asus Vivo Book 
Max X541NA Black Chocolate 
15,6”. Arvuti on uus. Op. süsteem 
W i n d o w s 1 0 ,  p a i g a l d a t u d 
tarkvara programmid. Arvuti on 
kasutamisvalmis. Helistada tel 
5605 1574

• Müüa soodsalt lihtne hea 
tootlikkusega õunapurusti 
ja –mahlapress. Tel 5669 6047

• M ü ü a  v ä h e k a s u t a t u d 
muruniiduk. Hind soodne. Tel 
5349 6065

• Müüa laste-, aime-, koka- ja 
juturaamatuid. Tel 516 4845

• Müüa võimendi  Yamaha, 
roostevaba valamu ja elektril.
kell. Tel 5606 9271

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

• Müüa metallist mahlapress ja 
vanaaegne riidekapp. Tel 5801 
5321

•  M ü ü a  s e k t s i o o n k a p p 
(270x150, tume, kaasaegne), 
tume lahtikäiv laud. Helista 5839 
4340, tingi!

KODU OST

• Müüa n.jalgratas (6 käiku, hind 
95 €), külmkapp Beko (hind 
95 €), kaks samet mererohelist 
2kohalist diivanit (hind 35 €/tk). 
Tel 5656 6600

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

Rakveres Tallinna tn 49b

MÖÖBLI
KAUPLUSES LAI 

VALIK UUT JA 
KASUTATUD 

MÖÖBLIT
Uued puitkirj.lauad, 

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

nahast mööblikomp-
lektid, söögilauad ja 

-toolid ja palju 
huvitavat kõigile.

Tule vaatama!
Avatud 

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

Info 5069 814

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

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

Tühjendusostud, majapidamise 
likvideerimisel.  
Hansa Antiik, Pikk 7, Rakvere. 
Tel 3240542, 5282330. 
RAKVERES JUBA ÜLE 20 AASTA!

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

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

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

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

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

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

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

KÜTTEPUUD

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

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

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

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. 
Tel 5074 553

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

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

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

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

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

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

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

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 27 €/rm 

koos transpordiga. 

Tel 5043 246
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• Teen puulõhkumis teenust. 
Samas müüa muskuspardid 
(kaks emast, üks isane). Info 
telefonil 5627 3235

• Müüa lambaid ja lambaliha. 
Tel 514 3787

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

•  Mü ü a  „ Jo s t a“  i s t i ku i d . 
Mustsõstra-karusmarja ristand. 
Marjad mahe,  mustsõstar 
(suured). Tel 5827 0949

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

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

•Müüa T40AM, Belarus, M2140. 
Tel 5358 6829

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

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

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

PÕLLUMAJANDUS

Kuuluta online’s!
kuulutused.kuulutaja.ee

Nüüd on võimalik sisestada kuulutuse tekst ka veebikeskkonnas.
Kuulutus ilmub nii interne  s kui ka paberlehes. 

LOOMAD

• Ära anda suure koera kutsikad. 
Tel 5631 6148

TUTVUS

METS

kuulutused.kuulutaja.ee

VANAVARA

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

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

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

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

EHITUS

Transpordi võimalus 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus

Tel 5354 1618
www.haket.ee

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

Ostame 
parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246

OSTAME ALATI 
KULDA JA HÕBEDAT: 

EHETENA, MUUDE ESEMETE
NA, MÜNTIDENA, MURRUNA. 

Vajadusel proovi määramine, 
kemikaalidega. 

KULD 585, 1825 €/GR. 

HANSA ANTIIK, PIKK 7, 

RAKVERE. T. 5282330

• 61a naine  soovib tutvuda 
meesterahvaga. PK246, Rakvere 
postkontor, tel 5557 5304

• www.toonklaas.ee

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

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

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

•  O s t a n  n õ u k a a e g s e 
v a hv l i kü p s e t a ja ,  m u l ks u 
kohvikannu ja Vana Toomase 
laualambi ning muud huvitavat 
kila-kola. Tel 5031 849

MUUD

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

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres Laada 14. Poistele 
valged pluusid ja viigipüksid 
kooli minekuks

TEATED

SEENIORTUGI OÜ 

pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID
igapäevaeluga toimetulekul 

nende omas kodus. 

Täpsem info telefonil 5371 2433 
või e-postiga: 
seeniortugi@gmail.com

MÜÜA 
KUIVI 

KÜTTEPUID
Tel 5045 632

KUIVAD 

TEL 5012 905KÜTTEKLOTSID

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

MÜÜA 

SOODSALT 

3m LEPPA. 

TEL 505 2239

• Punutud traatvõrkaiad, 
lambavõrgud, loomavõrgud, 
keevispaneelid, postid. Tel 
516 3671

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

• Ostan vanavara majapida-
mise likvideerimisel - kum-
muti, ümmarguse laua, toole, 
garaažiesemeid, alasi ja muid 
esemeid kila-kolani. Meeldiv 
teenindus! Tel 5031 849

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

• Kirbukamüük! Ootame teid 
kirbukale Rakveres Härma 
tn 18 reedel, 11. augustil kell 
11-16, laupäe-val, 12. augustil 
kell 11-16 ja pühapäeval, 13. 
augustil kell 11-15. Müügil 
palju riideid ja jalanõusid 
naistele, lastele ja meestele. 
Jagame ka tasuta kaupa. 
Hinnad 10st sendist kuni 5 
euroni
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Nädalalehte

saab tellida Omniva  

postkontorist!

Tiraaž 16 000

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Avaldame kaastunnet Loonale 
armsa 

VANAISA 

kaotuse puhul. 

Töökaaslased 

Sügav kaastunne lähedastele 
kalli 

LAINE PEDANIK’ 
kaotuse puhul. 

MTÜ Kunda Külaselts

Mis tulema peab, see tuleb,
kellel saab otsa aeg, see läheb,

minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevase tähe…

Avaldame kaastunnet Romanile kalli 
EMA

kaotuse puhul. 
Maria, Cristo, Monika, Andrei

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea ja hell

Sügav kaastunne Tiiale armsa
ISA 

kaotuse puhul. 
OG ELEKTRA 

1 5 6 8
3 9 7

8 4 5
5 7 2 3 4

6
3 4 9 1 7
6 8 7 1 5

9 8 4
4

1 6 2 4 5
2 9

9 8 1 7
5 4 1

6 2 3
2 7 5

9 6 4
3 6 8

4 8 9 222222

Eraisikute Eraisikute 
reakuulutusi saab anda reakuulutusi saab anda 
nüüd ka Vilde tänav 6a nüüd ka Vilde tänav 6a 

asuvas Grossi asuvas Grossi 
Toidukaubad Toidukaubad 

kaupluses “Joogid”kaupluses “Joogid”
Kauplus avatudKauplus avatud
 iga päev 10-22 iga päev 10-22

•Kui on vaja isiklikku autojuhti, siis helistage palun 5661 5660

ÜÜRILE ANDA TURUKIOSK!

Hinnad turul 10.08.2017. a:
Turg avatudE - L 8-16, Laada 39

Nimetus Kogus Hind alates Kõrgeim hind

Kartul kg 1,00 1,50

Petersell kg 6,00

Till kg 5,00 8,00

Roheline sibul kg 4,00

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Punapeet tk 2,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Värske kurk (väike) kg 1,50 1,80

Värske kurk 
(poolpikk)

kg 1,50

Hapukurk kg 5,00

Tomat kg 2,50 3,50

Värske kapsas kg 1,00 1,20

Porgand kg 2,50 Kimp 
1,00

Kaalikas kg 1,50

Suvikõrvits kg 1,50

Aedherned kg 5,00

Aeduba kg 2,50

Põlduba kg 3,50

Maasikad kg 4,00 4,50

Metsamaasikad kg 25,00

Vaarikad kg 8,00

Mustikad liiter 4,50 5,00

Murelid (Hisp.) kg 6,50

Murakad kg 15,00

Karusmari liiter 2,00

Mustsõstar kg 6,00

Punanesõstar kg 3,00

Arbuus (Kreeka) kg 1,80

Kukeseened kg 6,00 7,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

Toorpiim T, N, L 
kella 10st

liiter 0,67

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Aedhe
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Eesti mesi vastab nõuetele
Veterinaar- ja Toiduamet (VTA) võttis möödunud aastal 

tavapärase järelevalve käigus proove 68 erinevast Eestis 
müüdavast meest, sealhulgas 53 Eesti mesiniku meest. Kõi-
kide Eesti meest võetud proovide tulemused vastasid nõue-
tele. Ka käesoleval aastal võetud proovide tulemused on ol-
nud nõuetekohased.

29 mee puhul uuriti 2016. aastal mee kvaliteedinäitajaid: 
hüdroksümetüülfurfaali (HMF) sisaldust, diastaasarvu ja 
niiskusesisaldust.

Lisaks Eesti mesinikelt pärit meele võeti jaekaubanduset-
tevõtetest proove 15 välismaist päritolu meest. Uuriti kahte 
Hiina, kahte Itaalia, ühte Läti, ühte Soome, ühte Ukraina ja 
ühte Hollandi mett ning viit Euroopa Liidust ja väljastpoolt 
Euroopa Liitu pärit mee segu ja kahte väljastpoolt Euroopa 
Liitu pärit mee segu.

Kvaliteedinõuetele ei vastanud üks Itaalia ning üks Ukrai-
na mesi. VTA tegi ettekirjutused nimetatud toodete müük 
peatada ning jaemüüki saadetud kogused kutsuti kauplus-
test tagasi.

„HMF on üks olulisemaid mee kvaliteedi parameetreid, 
mis näitab mee värskust ja annab teada mee võimalikust 
liigsest kuumutamisest. Kristalliseerunud mett kuumuta-
takse mee vedeldamiseks, kuna tarbija eelistab vedelat mett. 
HMFi sisaldus kasvab ka mee hoidmisel, sõltudes mee pH 
tasemest ja säilitamise temperatuurist,“ selgitas Veterinaar- 
ja Toiduameti toiduosakonna peaspetsialist Merle Lauri-
maa.

Diastaasarv näitab samuti nagu HMF mee värskust ja vigu 
mee kuumutamisel. Värskes mees on diastaasarv kõrgeim 
ning see väheneb mee seismisel ja kuumutamisel. Niiskuse-
sisaldus on samuti väga olulinemee kvaliteedinäitaja.

Suurt veesisaldust ehk niiskust võib põhjustada näiteks 
niiske ilmastik. Kvaliteetne on vaid valminud mesi, mida 
saadakse kärgedest, mis on vähemalt 2/3 ulatuses kinni kaa-
netatud. Kaanetamata toores mesi läheb suure veesisalduse 
tõttu kiiresti käärima.

Ülejäänud 2016. aastal võetud 39 meeproovi puhul uuriti 
kolmes mees keelatud ravimite sisaldust, 17 juhul uuriti ve-
terinaarravimite jääke, 16 proovist uuriti taimekaitsevahen-
dite jääke ning kolmes mees uuriti plii ja kaadmiumi sisal-
dust. Kõik näitajad vastasid nõuetele.

Sel aastal on VTA lasknud mee geograafilise ja botaanilise 
päritolu kindlakstegemiseks teha neljale Eesti meele õietol-
muanalüüsi. Kõik tulemused olid nõuetekohased. Samuti 
on uuritud neljas väljastpoolt Eestit pärit mees HMF sisal-
dust, diastaasarvu ja niiskuse sisaldust.  Siingi olid kõik näi-
tajad nõuetekohased.

Käesoleval aastal on plaanis uurida veel lisaks ülaltoodule 
62 meeproovi, nendest 24st proovist uuritakse mee kvali-
teedinäitajaid.

Kuulutaja
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Tänasest pühapäeva-
ni peab Lääne-Viru-
maa suuruselt teine 
linn taas linnapäevi, 
et märkida 91. aasta 
täitumist linnaõigus-
te saamisest.

Tõnu Lilleorg

Peakorraldaja Indrek 
Jurtšenko sõnul on linnapäe-
vade eesmärgiks pakkuda 
rahvale üks tore pidu, kus ini-
mesed saavad kodulinna üle 
uhkust tunda ja külalisi võõ-
rustada. 

Üle linna on avatud üheksa 
kodukohvikut, toimuvad mit-
med spordiüritused ja vaadata 
saab näitusi. Esmakordselt 
toimub Tapa raudteejaamas 
üritus Nostalgiajaam, mille 
raames saab reedese päeva 
vältel osa möödunud sajandi 
meenutustest.

Kodukohvikute esimene 
kohv valatakse raudteejaamas 
välja reedel kell 10, kui kõik 
soovijad saavad tasuta kohvi 
nautida koos vallavanem Ala-
ri Kirdiga ja jagada omi mõt-
teid jaamahoone võimaliku 
tuleviku kohta.

Keskne üritus on muusika-
kooli pargis toimuv Vorsti-
festival koos vorstigrillimise 
Eesti meistrivõistluste ja pea-
lelõunase vabaõhukontserdi-
ga. Seekord esineb Koit Too-
me koos kitarrist Jorma Puu-
saagiga.

Laupäeva hommikul teeb 
linnas ringi veoauto puhkpil-
limängijatega, et linnarahvas 
rõõmsate helidega üles ärata-

Tapa linnapäevade üritused 
toovad linnarahva kokku

da. Hommikul algab muusi-
kakooli pargis koos Vorsti-
festivaliga laat ja sealsamas 
laadalaval esinevad kohalikud 
taidlejad.

Ennelõunal toimub vene 
kooli pargis koertenäitus, et 
valida Tapa linna ilusaim 
koer. Raamatukogus saab 
vaadata fotonäitust Naisko-
dukaitse tegemistest. Laupäe-
vaõhtusel tantsupeol esineb 
ansambel Justament ja kuni 
kella kaheni öösel mängib pa-
rimat tantsumuusikat legen-
daarne diskor Märt Ranna-
mäe.

Spordiüritusi 
igale maitsele 

Linnapäevade programmis 
on mitmed spordiüritused 
ning Jurtšenko sõnul on oo-
data ka Tapal asuvate liitlas-
sõdurite osavõttu. Laupäeval 
toimub gümnaasiumi staa-
dionil vutiturniir, kus kuue-

liikmelise võistkonnaga saab 
osalema tulla iga seltskond, 
kes hommikul piisavalt vara 
staadionile saabub.

Sealsamas on Tapa rahva-
ralli võistluskeskus, kus näeb 
uhkeid rallimasinaid valmis-
tumas kiiruskatseteks, mis 
toimuvad Tapa, Kadrina ja 
Tamsalu valla teedel. Valge-
jõe saarel toimub laupäeval 
kanuuralli ja pühapäeval ran-
navolleturniir.

Omaaegse 
elu sõlmpunkt

Sportlikku meelelahutust 
leiab ka Nostalgijaamas, kuna 
reede õhtul toimub seal 
orienteerumine, kus kolme-
liikmelistel võistkondadel tu-
leb nutitelefoni abil leida üles 
mõned kohad linna peal ja 
vastata küsimustele.

Projektijuhi Ade Pihti sõ-
nul on ürituse eesmärk ärata-
da jaamahoone üles praegu-

sest vaikelust, et tänased noo-
red saaksid aimu, milline elu 
kees jaamahoones 80ndatel ja 
90ndatel. Ja need, kel sellest 
ajast omi mälestusi, saavad 
tulla nostalgitsema ja prog-
rammist osa saama. Mälestusi 
saab kohapeal kas kirja panna 
või anda videontervjuu Tapa 
Gümnaasiumi meediaõppe 
õpilastele.

Endine vaksaliülem Nikolai 
Albert teeb majas ekskursioo-
ne, omaaegsete esemetega 
kaunistatakse vaksaliülema 
kabinet ja niinimetatud „pu-
nane tuba”, kus nõukogude 
ajal töötas jaama militsionäär. 
Eduard Toman esitab vene 
romansse ja õhtul saab jalga 
keerutada ansambli In Mood 
saatel, millele järgneb uude 
päeva kanduv vinüülplaadi-
disko. Nostalgijaama korral-
dajateks on Tapa valla noo-
red.

Mullune Vorstifestival meeli-
tas peoplatsile rohkelt huvilisi.

Foto: tapa.ee

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

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
Kella 23ni sissepääs tasuta!
11. augustil suveöö kütab kuumaks DJ Ailan Kytt
12. augustil parimad hitid läbi aastakümnete DJ Marti-
neero
18. augustil nostalgiat süstib legendaarne DJ Märt 
Rannamäe
19. augustil parimat retroklassikat paiskab tantsupõ-
randale DJ Margus Teetsov (Hit FM)

Rakvere kultuurisündmused
15. juuni - 2. september kell 19 Rakvere Teatri suvela-
vastus „Viimane võllamees” Loodi kuivatis 
(Loobu küla, L-Virumaa)
11. juuli - 19. august Näitus „20 aastat hiljem ehk aar-
deid Rakvere Galerii kogudest“ 
Rakvere Galeriis
Augustikuus Johanna Rannu maalide, joonistuste ja 
kollaažide näitus Art Cafés
1. - 31. august Fotograaf Leif Laaksoneni (Soo-
me) muusikateemaliste fotode näitus 
„Rambivalguses ja -varjus“ Lääne-Virumaa Keskraa-
matukogus
11. august kell 20 Prostituudiöö linnuses
12. august kell 12 Orelipooltund, Hanspeter Aeschli-
mann (Austria) Kolmainu kirikus
12. august kell 20 Eesti Ööjooks 2017
17. august kell 19 Karakteri komöödiaetendus „Iga-
ühele oma“ Rahvamajas
19. august kell 13 Pop-up kohvik „Hullult head valge 
suhkruta magustoidud” Rakvere Galeriis
19. august kell 19 Orelipooltund, Aivar Sõerd Kolmai-
nu kirikus
20. august kell 12 Taasiseseisvuspäeva kont-
sert keskväljakul, esinevad Ines ning ansambel Ne-
li ja pool
22. august - 9. september Suokassi maalinäitus „Val-
gus“ Rakvere Galeriis

Lääne-Virumaa Puuetega Inimeste Koja 
augustikuu üritused:
26. augustil kell 12 - 15 Korraldab Eesti Reumaliit 
koostöös Lääne-Viru Reumaühinguga Rakvere Rah-
vaaias ja Kultuurikeskuses Kreutzwaldi tn 2 käimis-
päeva. Kavas: kepikõnni tehnika tutvustus, käimiskep-
pide laenutus, käimisrada 1 ja 3 km, tervisemõõtmised.
Kell 13.30 - Rahvamajas loeng „Luu ja liigesehaigete 
kehaline aktiivsus, sobivad harjutused ja vigastuste väl-
timine“. Üritus on kõigile tasuta!
29. augustil kell 8 väljasõit Rapla Puuetega Inimeste 
Kotta (ühingute juhid). Vajalik eelnevalt ette registree-
rida.

NB! Juristi vastuvõtt  6. septembril, vajalik ette regist-
reerida te 601 5122.
Info 5342 9043
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18. augustil oodatakse hu-
vilisi Jõhvi Keskväljakule ja 
promenaadile, kus Ida pääste-
keskus korraldab ohutuspäe-
va „Hirmul on ainult suured 
silmad“.

Kavas on läbi viia huvita-
vaid ja arendavaid ohutuste-
gevusi, mida jagub nii lastele 
kui ka täiskasvanutele. Kõigi 
tegevustes osalejate vahel 
loositakse välja üllatusauhin-
nad. Kaitseliidu Alutaguse 
maleva naiskodukaitsjad pa-
kuvad tasuta suppi.

Ohutuspäeval saab kaasa 

teha tule-, vee- ja liiklusohu-
tusteemalistes tegevustes. 
Teadlikumaks saab naabrival-
ve võimalustest ning põnevat 
tegevusharjutust pakub ka 
Kaitseliidu Alutaguse malev. 

„Kodu ning ümbritsev 
keskkond peab olema ohutu 
ning ohuolukordi on võima-
lik ennetada. Selleks peab os-
kama võimalikke ohtusid 
hinnata ning esmased abiva-
hendid ja vastavad teadmised 
olema käepärast. Seda kõike 
tuletame ohutuspäeval ini-
mestele meelde,“ ütles Pääs-

teameti Ida päästekeskuse en-
netusbüroo juhtivspetsialist 
Lilian Pärnsoo.

Ohutuspäeval osalevad 
koostööpartnerid: Korsten 
Puhtaks OÜ, MTÜ Iisaku 
Priitahtlik Pääste, Maanteea-
met, Kaitseliidu Alutaguse 
Malev, Naiskodukaitse, MTÜ 
Eesti Naabrivalve.

Jevgenia Parv,
Ida päästekeskuse 

kommunikatsioonijuht

12.-13. augustil toimub 
Tallinna botaanikaaias näitus, 
mis on pühendatud ravim- ja 
mürktaimedele. Lisaks saab 
12. augustil kuulata Tartu 
Ülikooli farmakognoosia 
professor Ain Raali loengut 
ning osaleda Alkeemialabori 
töötoas.

Näituse ühe kuraatori Kris-
ta Kauri sõnul leidub maail-
mas enam kui 10 000 liiki 
mürgiseid taimi, kuid enamik 
neist kasvavad Eestist sooje-
ma kliimaga aladel. Ravimtai-
meliike arvatakse kogu maa-
ilmas olevat umbes 12 000, 
kuigi sagedamini kasutatakse 
neist vähem kui 200 liiki.

„Meid ümbritsevad taimed 

pole tavaliselt inimesele oht-
likud. Kui aga ravimtaime va-
lesti kasutatakse või mõnda 
ohutut taime liiga suurtes ko-
gustes manustatakse, võib see 
osutuda ohtlikuks. Parim viis 
taimemürgistuste vältimiseks 
on õppida mürktaimi tundma 
maast madalast. Ka ravimtai-
mede tundmisest on palju ka-
su,” selgitas Kaur.

12. augustil algusega kell 12 
toimub botaanikaaia palmi-
majas Tartu Ülikooli farma-
kognoosia professor Ain Raa-
li loeng „Ravimtaimed või 
tabletid”. “See on kasulik 
loeng kõigile neile, kes ei pea 
haigusilmingute tekkimisel 
õigeks esimese asjana tableti-

purgi järgi haarata, vaid soo-
vivad kasutada looduses lei-
duvate taimede ravijõudu,” li-
sas kuraator.

Mõlemal päeval viib Alkee-
mialabor läbi töötuba, milles 
kõik huvilised saavad osaleda 
hüdrosoolide aurdestillat-
siooni protsessi ettevalmista-
misel ja tutvuda mitmesugus-
test taimedest destilleeritud 
hüdrosoolide ning nende 
omadustega. Töötoas tehakse 
koos läbi erinevad tööetapid 
ning valmib looduspuhas des-
tillaat.

Kuulutaja

Jõhvis toimub ohutuspäev

Botaanikaaed kutsub 
ravim- ja mürktaimede näitusele
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

Kampaania sealiha 2,79 €/kg

Oma Põrsa Pika tn pood
suvepuhkusel kuni 4.09,

ootame Teid sellel ajal
Vaala Keskuse lihapoes

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R

L P

- 9-16

, suletud

Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 30 €

RAKVERE PÕHJAKESKUSE II KORRUS

1.09.2017 kell 18-20 Koolialguse disko
Tuled

kustus,
diskotuled
põlevad!

Õhupalli-
meister
Disko

www.saltokeskus.eeTel: 5557 5284, 5561 4524

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

Linery OÜ, Mäo, Paide vald 
72751 Järvamaa

VARUOSADE MÜÜK

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!

Kõik Lely varuosad otse maaletoojalt 

kulleriga koju!
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