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Ka täna huvitab inimesi oma riigi tulevik
Marko Rauman
Kadrina keskkooli 

abiturient

Sel aastal möödub Eesti taas-
iseseisvumisest kolm küm-
nendit. Kolmekümne aastaga 
on tehtud ning nähtud palju. 
On olnud nii paremaid kui ka 
halvemaid aegu, kuid iseseis-
vus on meile siiski jäänud.

Nagu öeldakse, iga algus on 
raske, nii oli ka taasiseseis-
va riigi esimene kümnend. 
Nüüdseks elame me riigis, 
mis võrreldes selle ajaga on 
palju edasi liikunud. Me ole-
me arenenud riik ning vaata-
mata okupatsioonile, oleme 
me siiski Lääne riikidele järe-

le jõudnud. Meil on tasemel 
sportlased, kes näitavad teis-
tele koha kätte ning annavad 
endast parima. Seda oli näha 
ka sel suvel, kui olümpialt 
tuldi tagasi kuldmedalitega. 
Meil on tasemel õpilased, kes 
paistavad silma oma nutiku-
sega ning ka tasemel õpeta-
jad, kes annavad endast pari-
ma, et noored saaksid tulevi-
kus hakkama. 

Kahjuks ei anna endast pa-
rimat poliitikud, kes koostöö 
asemel üksteist pidevalt kriti-
seerivad. Muidugi on see alati 
olnud, kuid peaksime siiski 
tegutsema ühise ning õilsa 
eesmärgi nimel ja tegelema 
oma probleemidega mitte 
teiste omadega. 

Sel aastal tegin valmis oma 
esimese filmi „Suvi 1991“. In-

tervjueerisin nii riiklikul kui 
ka kohalikul tasandil tuntud 
inimesi. Viimase intervjuu 
tegin ajakirjanik Rein Sikuga, 
kes rääkis, et kunagi sai eri-
nevate liikumistega Ida-Vi-
rumaad järele tõmmatud, 
kuid ükski valitsus pole seda 
üritanud hiljem teha. Üks-
kõik, milline partei valitsuses 
on, pole see siiski õnnestu-
nud. Ta mainis ka, et käiakse 
lihtsalt loosungeid hüüdmas, 
kuid tegelikult neid ei huvita, 
mis seal toimub. See on kurb 
tõsiasi, kuid mulle tundub, et 
vaikselt hakkab olukord siiski 
paranema. Ida-Virumaal on 
palju huvitavaid kohti ning 
võrreldes kolme kümnendi 
taguse ajaga, on populaarsus 
siiski kasvanud. 

Olen elanud iseseisvas rii-

gis küll ainult 19 aastat, kuid 
siiski on mul oma seosed tol-
le ajaga. Olen paaril korral 
mänginud massistseenis, mis 
kujutasid 1991. aasta augusti. 
Umbes neljandiku oma elust 
olen väga suurt huvi tund-
nud ajaloo vastu, eelkõige 
just eelmise sajandi sündmus-
te vastu. Kuulan tolleaegset 
muusikat ning kogun vanu 
esemeid. Vanematelt, va-
navanematelt olen kuulnud 
okupatsiooniaja kohta küll 
vähe, kuid olen ise palju uu-
rinud. Mõne aasta sündmusi 
tean väga hästi ning huvitav 
on mõelda, mida võisid tol 
ajal inimesed teha ning mõel-
da. Hetkel uurin küll rohkem 
80 aasta taguseid sündmuseid, 
kuid ka laulva revolutsiooni 
aeg ei lähe kunagi peast. 

Olen elanud küll vähe, 
kuid siiski tunnen vahel end 
vanemana kui mu vanava-
nemad. Kolmekümne aasta-
ga on muutunud palju, kuid 
kuna tean sellest palju, siis 
tundub see väga lühikese aja-
na. Nagu öeldakse „ajalugu 
kordub“, proovin ma ka tu-
levikku näha just mineviku 
kaudu. Siinkohal oleks paslik 
öelda nagu Juhan Liiv, et kes 
ei mäleta minevikku, elab 
tulevikuta.

Kolmkümmend aastat on 
möödas taasiseseisvumisest. 
Tol ajal osati seda nähtavas-
ti hinnata küll rohkem, kuid 
siiski huvitab inimesi ka täna 
riigi tulevik. Õnnitlen tänase 
tähtpäeva puhul Eesti riiki ja 
rahvast ning soovin, et vaba-
dus oleks igavene. 

Palju õnne, armas Eesti!
Triin Varek

Rakvere linnapea

P alju õnne meie armsa 
Eesti taasisesvumis-
päeval! Riik algab ko-

dust ja kodulinnast. Mõlemad 
vajavad püsimiseks hoolt ja 
armastust, teotahtelisi ini-
mesi, tarku otsuseid ja julget 
tulevikuvaadet.

Tänavu 30 aastat tagasi taas-
tati ka Rakvere linna oma-
valitsuslik staatus. 30 aastaga 
on linnapilt tundmatuseni 
muutunud. Iga aastaring on 

toonud linnaruumi uusi aren-
guid. Tänapäevane Rakvere on 
omanäolise miljööga, kiires-
ti arenev ja kaunis, maaliliste 
rohealade ja parkide poolest 
rikas linn.

Kas mäletate, millal ehi-
tati kollaste kuplitega kesk-
väljak, uus bussijaam, Aqva 
SPA, teatrikino või tervisekes-
kus? Ise igapäevaselt Rakveres 
elades ei märkagi võib-olla es-
mapilgul linnapilti tekkivaid 
muutusi, aga rõõm on kuul-
da külaliste komplimente, et 
Rakvere on muutunud – ja 
seda ikka paremuse suunas. 
Siiras tänu kõigile, kes on taas-
iseseisvumisjärgsetel aasta-
tel linna arengusse moel või 

teisel panustanud!
Me loome igapäevaselt 

homset, meie tulevikku ja tee-
me seda kõik koos. 

Rakvere on edumeelne 
linn, kus jätkuvalt panusta-
takse elukeskkonna paren-
damisesse ja tehakse oluli-
si investeeringuid nii mak-
sumaksja raha kui Euroopa 
tõukefondide toel. Meil on, 
mille üle uhke olla!

Jõulised ja edasiviivad aren-
gud ning edu on paljude ini-
meste ja ettevõtjate aasta-
kümnete pikkune ühistöö. 
Väärtustan koostööd ja tun-
nustan linna häid koostööpart-

nereid ja ettevõtjaid, kelle pa-
nuseta oleksid arengud märk-
sa tagasihoidlikumad.Samuti 
linnavalitsuses ja allasutustes 
töötavaid inimesi, kelle eeskuju 
ja väärtuskasvatus haridusasu-
tustes aitavad seista selle eest, 
et meie noored hoiaksid oma 
kodu, peret, kodulinna ja Eestit 
ning tulevikuloojatena seisak-
sid hea nii Rakvere kui Eesti 
parima käekäigu eest.

Taasiseseisvunud Eesti on 
andnud meile kõigile võima-
luse vabaduste nautimiseks, 
millest 30 aastat tagasi vaid 
unistati. Reisida, õppida ja 
töötada välismaal, omandada 
kogemusi ja vahetada ideid, 
et seejärel naasta ja edendada 

kohalikku elu. 
Rakverel on sõpruslinnad, 

kellega kogemuste vahetus 
on andnud meile võimalusi ja 
ideid positiivsete muudatus-
te ellukutsumiseks linnaelus, 
samuti oleme ise saanud olla 
heaks eeskujuks. Kuuludes 
riigina rahvusvahelistesse or-
ganisatsioonidesse nagu EL, 
NATO ja ÜRO Julgeoleku-
nõukogu võetakse meid kogu 
maailmas arvestatavate part-
neritena.

Aitäh kõigile, kes on läbi 
aastate linna arengusse pa-
nustanud! Aitäh kõigile, kes 
on valinud elukohaks Rak-
vere linna. Aitäh, Rakvere ja 
palju õnne, Eesti!

1979 
Baltlaste ühiskiri 
ehk Balti apell

1980 
„Avalik kiri Eesti NSV-st“ 
ehk 40 kiri

1984 
ESTO ehk ülemaailmsed 
eesti kultuuripäevad 
Torontos

1985 
Võimule tuleb Mihhail 
Gorbatšov 

1987 
MRP-AEG loomine. Fos-
foriidikampaania. Hirve-
pargi koosolek. Isemajan-
dava Eesti kontseptsioon. 
Eesti Muinsuskaitse 
Seltsi sünd.

1988 
Tartu rahu aastapäeva 
tähistamine. Loomingu-
liste liitude ühispleenum. 
Sünnib Eestimaa Rah-
varinne. Tuuakse välja 
sinimustvalge lipp. Öö-
laulupeod. Luuakse ERSP. 
„Eestimaa laul“ Tallinna 
lauluväljakul. Suverään-
susdeklaratsioon.

1989
Eesti keel kuulutatakse 
riigikeeleks. Algab koda-
nike komiteede liikumine. 
24. veebruari hommikul 
heisati Pika Hermanni 
torni sinimustvalge lipp. 
Balti kett 23. augustil.

1990 
Eesti Kongressi esi-
mesed valimised. 30. 
märtsil kuulutab Eesti 
NSV Ülemnõukogu välja 
üleminekuperioodi. 8.mail 
saab Eesti NSV-st Eesti 
Vabariik, ametlikult on 
Eesti veel NSV Liidu 
koosseisus. 15. mai on 
Interliikumise miiting 
Toompeal.

1991
3. märtsil on referendum 
Eesti iseseisvumise 
küsimuses. 20. august 
arvab Eesti Vabariigi 
Ülemnõukogu ametlikult 
Eesti NSV Nõukogude 
Liidust välja. 22. august 
tunnustab Eestit esime-
sena Island, 24. augustil 
tunnustab Venemaa 
NFSV Eesti iseseisvust. 
17. septembril võetakse 
taasiseseisvunud Eesti 
koos Läti ja Leeduga 
vastu ÜROsse

1992
Neljas Eesti vabariigi 
põhiseadus. Rahareform. 
Riigikogu valimised. 6. 
oktoober saab Eesti vaba-
riigi presidendiks Lennart 
Meri. 21. oktoobril saab 
taasiseseisvunud Eesti 
esimese valitsuse, mille 
juhiks Mart Laar.
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Kert Kirsimäe: vabatahtlik panustamine on Eestis ülimalt oluline
Kert Kirsimäe (pildil) on nelja lapse 
isa, metalliettevõtte TB Works Kadri-
na tehase juht, aktiivne kaitseliitla-
ne. Eesti taasiseseisvumise 30. 
aastapäevale mõeldes vestlesime 
riigist ja vabadusest.

Katrin Uuspõld

Millised mälupildid on teil 30 
aasta tagusest ajast, mil Eesti 
kuulutati iseseisvaks riigiks?

Ma olin siis üheksa-aastane. Mäle-
tan, et kui oli Balti kett, siis oli väga 
ärev õhkkond, telekast ema-isa vaa-
tasid seda, mäletan, et mossed ja ži-
gullid olid rivis ja rahvast oli Riiani. 
Ma ei osanud tookord midagi arvata. 
Aga pilt telekast on silme ees, kuidas 
veoautoga rammiti Toompea vära-
vaid, rahvas möllas aedadel. Mäletan 
kerget ärevust.

Siis tuli Eesti kroon, valuutapoed. 
Ärev aeg oli.

Mis ajahetkest end eestlasena, 
vaba maa elanikuna identifit-
seerisite? Mis ajendas Kaitseliitu 
astuma?

Kes pole poistest metsas roigastega 
sõda mänginud! Elasime linnaservas, 
seal oli minuvanuste poiste sõprus-
kond, sõja mängimine on loomu-
lik osa poisslapse elust. Tol ajal oli 
VHS-laenutused, vaadati lääne filme, 
kus oli kärtsu-mürtsu ja eks sõja-
mäng ole poistel veres. Me ei mõist-
nud sõja olemust, aga püssid tundu-
sid selles vanuses ägedad. Mu enda 
nelja-aastane poeg samamoodi otsib 
poeriiulilt kõigepealt endale püstoli! 
See on täiesti terve poisslapse kasva-
mise osa.

Mul oli sõpruskonnas paar sõja-
väelast, kelle varustus ja jutud tun-
dusid põnevad. 2001 astusin ajatee-
nistusse, see oli äge kogemus, kam-
bavaim. Kui karistada saime, siis kõik 
koos. Sõjavägi teeb kindlasti poisi-
kesest mehe: karastab, paneb teist-
moodi mõtlema, lapsikus kaob.

Peale ajateenistust ei näinud ma 
muud varianti, kui astuda Kaitselii-
tu. Tegin seda kohe päev pärast re-
servi määramist. See tundus kuidagi 
loomulik.

Miks?
Mina olen mõtestanud nõnda: ju-

hul, kui peaks juhtuma see, mida me 
keegi ei taha, et juhtuks, on kolm va-
rianti. Esimene variant on põgeneda 
riigist. Arvan, et see oleks argpükslik, 
ja tagasiteed sellisel juhul ei oleks, tu-
leks hakata pagulaseks. Teine variant 
on minna kaasa üldmobilisatsiooni-
ga. Aga sa lähed ettevalmistamata, 
üksnes selle baasilt, mida ajateenis-
tuses õppisid ja mida reservõppe-
kogunemistel oled värskendanud. 
Rünnakumanöövri kolm põhi-
kriteeriumi on ilmselt üllatus, kiirus 
ja agressiivsus. Ehk meil ei ole teise 
variandi puhul aega ettevalmistu-
seks, veel vähem harjutamiseks. 

Kolmas variant on aga panustada 
rahuajal riigikaitsesse oma isiklikku 
aega, küll pere arvelt, et saada või-
malikult hea väljaõpe, omandada 
uusi oskusi ja olla vastase jaoks või-
malikult ebamugav. Ja kui meid on 
palju, siis no ei saa olema vastasele 
midagi lihtsat. Ma muid variante ei 
näe. Metsavendlus tänapäeval, kui 

metsasid võetakse maha, väga või-
malik ei ole. Arvestades ka seda, et 
tänapäevaste vahenditega on lihtne 
sind metsas avastada ja välja tuua.

Minu isiklik seisukoht oma kodu-
maleva põhjal: kui vaatame ela-
nikkonda, siis Rakveres elab um-
bes 16 tuhat inimest, pool nendest 
on mehed ehk 8 tuhat, hea oleks, 
kui veerand neist kuuluks Kaitse-
liitu ehk 2000 liiget. Aga Viru malev, 
mis hõlmab kogu Lääne-Virumaad, 
on täna tuhandeliikmeline. See on 
minu jaoks kurb. Minu meelest liiga 
vähe noori liitub Noorkotkaste or-
ganisatsiooniga, mis on Kaitseliidu 
kasvulava.

Mis te arvate, mis on põhjuseks?
Üks asi on kasvatus, mis noortel 

on. Tänased noored on Selveri park-
las või istuvad nutitelefonis. Teine 
asi on teavitustöö ja kolmas sisuline 
tegevus. Küll liigub tegevus minu 
hinnangul uue Kaitseliidu ülema 
eestvedamisel õiges suunas, aga see 
võtab kindlasti aega.

Poiste puhul on küsimus sisulises 
tegevuses. Kui nad tahavad kontrol-
litud keskkonnas sõita maastikuauto 
või veokiga ja kui seda mõtestatult 
teha, siis jutud lähevad liikvele ning 
organisatsiooniga liituvad sõprus-

konnad, mis hakkavad arenema ja 
mida aasta edasi, seda tõsisemaks lä-
heb nende väljaõpe ja loomulik on 
oma sõpruskonnaga minna Kaitselii-
tu kui saadakse täisealiseks.

Kuivõrd on isamaalisuse, patrio-
tismi mõiste teie jaoks aastatega 
muutunud?

Kaitseliit on apoliitiline organi-
satsioon, mina ise samamoodi, vaa-
tan poliitikat kõrvalt. Minu jaoks on 
tegu eelkõige Eesti rahva ja isamaa 
kaitsmisega. Me kaitseme omaenda 
kodusid. Olen seda nõnda mõtesta-
nud enda jaoks.

Kuidas oma lastele selgitate Eesti 
iseseisvust?

Ma arvan, et lasen sel endal ku-
juneda. Oma 15aastase tütre pealt 
näen, et mida ta külge haagib, tuleb 
sotsiaalmeediast. Oma poja suhtes 
arvan, et ta hakkab minu rada käima. 
Alati kui õppusele lähen, on tükk te-
gemist, sest ta tassib mu asju laiali!

Kuna puutun selle valdkonnaga nii 
palju kokku, siis paraade ma ei vaata, 
loen hiljem presidendi ja kaitseväe 
juhataja kõned läbi. Leian, et minu 
panus on kaitseliitlasena.

Kui hästi või halvasti oleme oma 
iseseisvust kasutanud?

See küsimus on mitme teraga 
mõõk. Kui peaks hindama, siis ehk 
koolipoisi kolm. Oleksime rohke-
maks suutelised, aga oleme iseseisvu-
se säilitanud.

Mis rõõmu teeb?
Rõõmu teeb üldine pilt, kui vaa-

tame näiteks Eesti teid-tänavaid, 
kõik on ilus ja puhas, pole enam hul-
kuvaid koeri, kuritegevust sellisel 
määral, kui 90ndatel, e-riik on täitsa 
toimiv, Eesti tööstussektor on tubli, 
üldiselt on pilt hea.

Mis teeb muret?
Maailma üleüldine olukord. Klii-

ma hakkab vaikselt muret tegema, 
kui vaatame, mis juhtus Saksamaal, 
maastikupõlengud, muud ekstreem-
sed ilmastikunähtused, tundub, et 
vaikselt hakkab kohale jõudma uus 
normaalsus kliimasoojenemise näol.

Tundub, et ka terrorism ei kao 
kuskile.

Tööandjana kindlasti teeb muret 
võõrtööjõu kasutamise reeglistik, sa-
mal ajal, kui eestlased saavad vabalt 
Soomes töötada, siis meie riiki näi-
teks Ukraina tööjõudu tuua on paras 
bürokraatiline kadalipp.

No ja ega me koroonastki üle saa, 
tundub, et see haigus on meist kogu 
aeg sammu ees, farmaatsiasektoris 
ilmselt mängivad viiulid ja raha voo-
lab, mina küll ei saa aru, kustkohast 
see ikkagi tuli, aga minu mõtlemine 
ei muuda mitte midagi.

Mis meie iseseisvust täna ohus-
tab?

Otsest ohtu ma ei näe. Aga ruma-
lus kindlasti ohustab. Me ohustame 
ise oma iseseisvust, kui teeme valesid 
otsuseid. Meie kodanikud on ju väga 
tublid. Meil on vabatahtlikud pääst-
jad, kaitseliit on vabatahtlik riigikait-
seline organisatsioon,isegi infosõja 
vastu tegelevad meil kaitseliidu vaba-
tahtlikud Propastopi kaudu, politseis 
on vabatahtlikud abipolitseinikud – 
ma loodan, et kiirabiteenuseid ei ha-
kata vabatahtlikult andma. Aga ma 
arvan, et kui pärsitaks pääste, po-
litsei, julgeoleku vabatahtlikke, siis 
ohustaks see meie riiki.

Mida soovite oma maale, rah-
vale, perele Eesti 30. taasiseseis-
vumispäeva puhul ja tulevikku 
vaadates?

Eesti riik võiks tervikuna mõelda 
rohkem omariiklusele, rohkem oma 
riigi asjadega tegeleda kui olla välja-
poole suunatud. Mitte käituda pro-
votseerivalt idanaabri suhtes. Roh-
kem sisulist Eesti riigi arendamist 
igas sektoris.

Foto: Kert Kruusakivi
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Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

UUDISED

Rakvere Vabriku tänava räämas kinnistust sai avalik haljasala
Rakvere Rahvaaia taga asus 
aastaid räämas kinnistu, mil-
lele naaber oli kokku tassinud 
rämpsu ja püsti pannud isegi 
mõned ehitised. Nüüd on see 
koht korda saanud ja muutu-
mas avalikuks haljasalaks. 

Katrin Uuspõld

Kõne all olev kinnistu Rak-
veres Vabriku tn 16 kuulus 
varasemalt riigile, kuid paa-
ri aasta eest sai omanikuks 
Rakvere linn. Linnavalitsuse 
keskkonnaspetsialisti Riin 
Sikka sõnul oli ala toona pik-
ka aega korrastamata ja sinna 
oli naaberkinnistu elaniku 
poolt omavoliliselt ehitatud 
hoone, välikamin, kuur ja 
piirdeaed. 

„Kuna kinnistul olnud ehi-
tised olid amortiseerunud 
ning risustasid linnaruumi, 
otsustas linnavalitsus ebasea-
duslikud ehitised lammutada 
ja maa-ala heakorrastada,” 
märkis Sikka.

Keskkonnaspetsialist rää-
kis, et sel alal on erinevad 
inimesed erinevatel aega-
del omasoodu toimetanud. 
„Minuni on jõudnud info, et 
esimese vabariigi ajal oli sel 
kohal olnud Rakvere prü-
gila. Mingitel asjaoludel sai 
aga üks proua sinna kõrvale 
elamukinnistu ja rajas sellele 
alale iluaia, mis oli linna üks 
kaunimaid. Tema initsiatii-
vil on rajatud ka praegu veel 
Näituse tänava poolt nähta-
vad astangud ojas. Elamu-
kinnistu ümbruses asuv maa 
kuulus riigile ja nüüd linnale,“ 
rääkis Sikka.

Peale kinnistu omandamist 
alustas linn alalt jäätmete 
likvideerimist ning eelmisel 
aastal taotles linnavalitsus 
ehitiste lammutamiseks toe-

tusrahastust SA-lt Kredex. 
Toetuse summa oli 11 550 
eurot, linn on lammutus- ja 
korrastustöödele ning nende-
le järgnenud planeerimistöö-
dele panustanud 7163 eurot.

Sikka sõnul ei olnud kor-
rastustööd sugugi lihtsate kil-
last, sest tõepoolest tuli maa 
seest välja rohkelt kõikvõi-
malikku prügi. Prügist vaba-
nenud ala aga kujundati ava-

likuks haljasalaks, kuna seda 
näeb ette ka Rahvaaia ja selle 
piirkonna detailplaneering. 
Veeti kohale mulda, külvati 
muruseeme. „Kinnistut läbi-
va oja ületamiseks rajati jala-
käijate sild, et suunata jalu-
tajaid nautima veevulinat ja 
soovi korral istuma ka oja tei-
sel kaldal,” rääkis Riin Sikka. 

Krundile jääb samuti tiik, 
Sikka teab rääkida, et aas-

takümnete eest olnud selles 
allikatoitelises veesilmas ise-
gi vähki. Et tiigi üks kallas 
on üsna järsk, siis on plaan 
ohutuse mõttes peagi sinna 
ka põõsarinne istutada, et 
keegi pahaaimamatult vette 
ei veereks. „Ilmselt kibuvitsa-
põõsaid,“ nimetas ta.

Hetkel näeb ala veidi lage 
ja trööstitu välja, kuid Sikka 
loodab, et järgmise suve tei-
seks pooleks on püsiv muru-
kamar kujunenud ja tulevikus 
on plaanis paigutada haljas-
alale ka paar pinki ning täien-
dada veel haljastust.

„Paljudel elanikel oli harju-
mus üle oja läbi teise kinnistu 
minna, aga see läbikäik põhja-
küljes olevale naaberkinnis-
tule suletakse, ja kinnistu 
omanik ehitab aia ette,“ teavi-
tas keskkonnaspetsialist.

SA Kredex lammutustoe-
tuse abil on kavas lammutada 
sel aastal veel Rahvaaias asuv 
amortiseerunud käimla ja Ka-
sarmu tänaval loomade var-
jupaiga lähedal paiknev väike 
kasutuseta ehitis, kus kunagi 
varjupaik alustas tegevust.

Püsiva murukamara kujunemiseni veel aega, tulevikus on plaanis paigutada haljasalale ka 
paar pinki ning täiendada veel haljastust. 

Üle oja viib nüüd sel krundil ka sild. Fotod: Riin Sikka 

Muutub isikut tõendavate dokumentide taotlemine
Üleeuroopaliselt võetakse sel 
aastal kasutusele biomeetrili-
sed isikutunnistused, mis tä-
hendab, et alates 23. augustist 
lisatakse sarnaselt passile ja 
elamisloakaardile sõrmejäljed 
ka ID-kaardile ka Eestis. 

„Biomeetria lisamine isiku-
tunnistusele on Euroopa Lii-
du ülene kokkulepe, mille 
eesmärk on turvalisuse ja jul-
geoleku parem tagamine tõ-
husama isikusamasuse kont-
rollimise teel,“ rääkis Sise-
ministeeriumi kodakondsus- 
ja rändepoliitika osakonna 
nõunik Elen Kraavik.

Politsei- ja Piirivalveameti 
(PPA) identiteedi ja staatuse 
büroo valdkonna koordinee-
rija Marit Abrami sõnul keh-
tib muudatus uut ID-kaarti 
taotlema minnes ja inime-
sed ei pea hakkama kehtivat 
ID-kaarti uue vastu vahetama 
enne selle kehtivusaja lõppu. 
Samuti ei pea inimene sõrme-
jälgi uuesti andma, kui sõrme-
jälgede viimasest andmisest, 

näiteks passi taotlemisel, on 
möödas vähem kui kuus aas-
tat. Kõige mugavam ja sood-
sam on oma andmeid kont-
rollida ja uut dokumenti taot-
leda interneti teel aadressil: 
iseteenindus.politsei.ee. 

„Kui inimesel on nõueteko-
hane foto, allkirjanäidis ning 
tema sõrmejäljed kehtivad, 
saab dokumenti taotleda ko-
dust lahkumata. Kui andmed 
on puudulikud, tuleb külas-
tada PPA teenindussaali, kus 
asuvad digikioskid, milles 
saab tasuta teha nii nõueteko-
hase foto, anda sõrmejälgi kui 
allkirjanäidist. Seejärel saab 
taotlemist jätkata internetis 
PPA iseteeninduskeskkon-
nas, kuhu digikioskis antud 
andmed automaatselt edasi 
liiguvad,“ selgitas Abram. 

Kui terviseseisund ei või-
malda inimesel isiklikult 
isikutunnistuse, elamisloa-
kaardi, elamisloa või -õiguse 
taotluse esitamiseks PPA tee-
nindusse kohale ilmuda, siis 

arstitõendi esitamisel ei tule 
edaspidi dokumendi taotle-
misel sõrmejälgi anda, kui 
viimasest sõrmejäljehõivest 
on möödas vähem kui 11 aas-
tat. Seega ei ole neil inimestel 
vaja kohale ilmuda järgne-
val kahel isikutunnistuse ja 
elamisloakaardi taotlemise 
korral ning nad saavad doku-
mendi taotleda PPA isetee-
ninduskeskkonnas. 

Samuti jääb alles võima-
lus, et kui Eestis viibiva isiku 
terviseseisund ei võimalda 
tal dokumendi väljaandmise 
taotluse esitamiseks isikli-
kult PPA teenindusse minna, 
saab PPA ametnik taotluse 
ja biomeetriliste andmete 
võtmiseks minna tema elu- 
või viibimiskohta. Sõrme-
jälgede kehtivusaja piken-
damise muudatus ei puu-
duta passide taotlemist, sest 
pass ei ole Eestis kohustuslik 
dokument. 

Kuulutaja

MÕNE REAGA

1. septembrist annavad 
koolipsühholoogid telefonitsi nõu
Uue õppeaasta algusest 
alustab tööd tasuta kooli-
psühholoogide nõuande-
telefon, kuhu on oodatud 
helistama kõik laste ja 
noortega töötavad inime-
sed, lapsevanemad, õppi-
jad ning lapsed ise. Vas-
tava kokkuleppe sõlmisid 
haridus- ja teadusministeerium ning Eesti Koolipsühholoo-
gide Ühing. Nõuandetelefoni eesmärk on pakkuda hõlp-
salt kättesaadavat võimalust rääkida kvalifitseeritud kooli-
psühholoogiga mugavalt, anonüümselt ja tasuta.

„Piloteerisime kevadel õpetajate nõuandeliini, mis võeti 
haridustöötajate poolt hästi vastu. Samas nägime, et tege-
likult ei vaja koolipsühholoogi nõu ainult õpetajad, vaid ka 
haridusasutuste teised osapooled – õpilased, lapsevanemad ja 
noored ise. Seepärast otsustasime Eesti Koolipsühholoogide 
Ühinguga nõuandeliini tööd laiendada, et olla toeks võima-
likult paljudele oma vaimse tervise hoidmisel,“ ütles haridus- 
ja teadusminister Liina Kersna. 

Eesti Koolipsühholoogide Ühingu juht Karmen Maikalu 
tervitab laiendatud nõuandeliini soojalt: „Meil on hea meel, 
et saame rohkem toeks olla haridusasutustega seotud abi-
vajajatele, nii lastele kui täiskasvanutele. Nõuandeliinile vas-
tavad psühholoogid mõistavad kooli hingeelu süvitsi ning 
toetavad helistajat, et keerulistes olukordades tasakaalu hoida 
ja sobivaid lahendusi leida.”

Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäe-
vast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisi-
päeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutse-
tunnistusega kogemustega psühholoogid. Nõuandeliin ava-
takse 1. septembril.

Kuulutaja

Pilt on illustratiivne. Foto: Unsplash.com
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„Põssa“ - sümpaatne mõtlus elu üle
„Põssa“ on film, mis püüab vaataja 
mõtlema panna selle üle, kas ta ikka 
teeb oma elus seda, milleks tal on 
kutsumus või kas ta ikka elab oma 
elu omaenda soovide järele.

Siga ennast on siin filmis tegeli-
kult õige vähe, aga niipalju kui teda 
on, siis on ta igal juhul nunnu tões-
ti. Kui pealkirjast lähtuvalt eeldada, 
et kogu tegevus käibki sea ümber, 
siis nii see ei ole. Põssa on väike 
kõrvaltegelane,

Film on sisult iseenesest üsna hõ-
reda sündmustikuga, täispika loo 
jaoks, kuid samas on režissöör Mic-
hael Sarnoski, kelle jaoks „Põssa“ on 
esimene täispikk mängufilm, loo-
nud nii ladusa ja omamoodi lum-
mava atmosfääri, et alles filmi lõpus 
mõtled, et midagi oleks ikka võinud 
veel olla, et veidike lahjaks jäi. Siiski 
on „Põssa“ üks päris sümpaatne film, 

mille nimel tasub kinoväravas ko-
roonapass letti lüüa. 

Pearollis on Nicolas Cage, kes 
mängib siin vananevat endist kok-
ka, nüüdset trühvliotsijat. Rob elab 

eraklikult metsas, tema kaaslaseks 
on trühvlisiga, kellega koos nad 
päevasel ajal mööda muinasjutuli-
si laasi trühvlijahil käivad. Mees on 
askeetliku elulaadiga, trühvlite eest 
ta mingit suurt sissetulekut ei saa, 
kord nädalas käib tema juures res-
toranipidaja, kes kogutud trühvlid 
minema viib. 

Ühel ööl aga murtakse Robi metsa-
onni sisse ja tema kalli sea röövivad 
ei-tea-kust väljailmunud jõhkardid. 
Nüüd hakkab tasapisi tõde päevaval-
gele kooruma, kes on too salapärane 
Rob. Mees läheb linna oma siga ot-
sima. Siinkohal jätan sisujutustamise 
katki, sest eks peate ikka ise vaatama 
minema, mis edasi saab. 

Film on tehtud madala eelarvega 
ja filmitud vaid 20 päeva jooksul. 
Ka siga on täiesti tavaline siga, mit-
te mingi eritreeningu läbinud Hol-

lywoodi staar. Tõsi, toda notsut küll 
harjutati filmivõtete jaoks uue kesk-
konnaga eelnevalt kolm päeva. 

Nicolas Cage on intervjuudes öel-
nud, et Robi tegelaskuju on talle hin-
gelähedane, sest tunneb et on temaga 
sarnane. Rob hindab inimestes seda, 
kui nad ei lähe oma elus kergema 
vastupanu teed, vaid järgivad oma 
südame häält. Kui ikka tahad teha 
oma pubi ja mitte pidada tippresto-
rani, siis ära hakka pidama restorani 
lihtsalt selle pärast, et sulle tundub, et 
pubi äkki ikka pole piisavalt peen.

Cage on selles suhtes tõesti ere 
näide oma kutsumuse järgimi-
se osas, et talle tõesti meeldib olla 
näitleja, elada sisse erinevatesse rol-
lidesse ja anda endast ükskõik mis-
suguses osas parim. Cage’i varasema 
karjääri jooksul see suurte keskpä-
raste Hollywoodi kassahittide puhul 
väga välja ei paistnud, kuid mida 
vanemaks ta on saanud, seda enam 
on ta osalenud ka kehvapoolsetes ja 

madalaeelarvelistes filmides, kuid 
mulle on jäänud mulje, et need rolli-
valikud ei ole juhuslikud ja iga kord 
kui Cage kaamera ette läheb, siis ta 
võtab oma etteastet tõsiselt, ta ei tee 
oma tööd raha pärast, vaid tõesti 
sellepärast, et talle see meeldib. Kii-
duväärt omadus.

Film püüabki meid mõtlema pan-
na sellele, mida me oma elus tõe-
liselt hindame ja naudime, ühtlasi 
on see lugu kaotusvalust, leinaga 
leppimisest, eluga edasiminemisest, 
enda ja maailmaga lepitust leides. 
Väga rahulikus tempos lugu, mitte 
kuidagi liiga magus ega liiga kibe, 
korralik hästi paika timmitud mait-
setega gurmeeroog. See on ilus film, 
midagi hingele, ja mis peamine, seda 
filmi vaadates sa pead ise ka kaasa 
mõtlema, kõike ei serveerita sulle 
otse kandikul kätte. Intelligentne, 
kaunis, kultuurne elamus. 

Margit Adorf

Trühvlisiga ja eraklik Rob (Nicolas Cage). Foto: 
Pressimaterjalid

„Minu Riia“ – teejuht gurmaanile, kassisõbrale ja üksildasele uitajale
Lenno Vaitovski tõdeb oma raama-
tus „Minu Riia. Kukkumine üles“, et 
Riiat ja Lätit laiemalt tuntakse eest-
laste hulgas üllatavalt vähe. Teatak-
se Riia palsamit ja seda, et jäätis on 
saldējums. Vanemad meist mäleta-
vad Riga pesumasinaid ja Läti iiri-
seid, melomaanid Melodija vinüül-
plaate, legendaarne on ka Läti oma 
kosmeetikafirma Dzintars. Ja sellega 
enamiku eestlaste puhul Läti-tead-
mised lõpevadki. Aga Riias ja Lätis 
on veel paljutki.

Kaire Kenk

Lenno Vaitovski soovitab lugejal 
Riia vanalinnast kaugemale min-
na. Uudistada näiteks Riia juugendi 
kvartalisse, mis jääb Strelnieku, Al-
berta ja Elizabetes iela vahele. „Kui 
sealt midagi esile tõsta, siis piiskop 
Alberti tänav – Alberta Iela. Seal 
asub ka juugendile pühendatud kor-
termuuseum. Tänav pole eriti pikk, 
kuid selle läbimine võib võtta kõ-
vasti aega, sest iga maja on tõepoo-
lest suursugune kunstiteos,“ lisab ta. 

Daugava vasakkaldal asetseb võ-
luv agulihõnguline Agenskalns, kus 
osa tänavaid tänini sillutatud muna-
kividega. Selle linnaosa kõrval kõr-
gub Tornakalns ehk Tornimägi, 
kus leidub kauneid villasid ja suurte 
tiikidega parke. Samuti on sealpool 
jõge Kalnciems ehk Mäeküla – Riia 
oma Kalamaja koos poekeste, resto-
ranide ja rohelusega. 

Unikaalne Riia keskturg
Külastamist väärt on kindlasti ka 
Riia turud – eeskätt muidugi suur ja 
uhke keskturg. „Siin on oluline lii-
kumistrajektoor. Bussijaama poolt 
turule sisenedes ei tasuks kohe kõi-
ge kallima hinnaga kaupa ostma ru-
tata. Päris turg algab angaaride taga, 
oma tomatikuhjade ja küüslaugu-
mägedega. Hinnad muutuvad seda 
soodsamaks, mida pikemat maad 
turu väravast jõe poole edasi jalu-
tada. Kui siin ostud tehtud, võiks 
keerata viimase angaari uksest sis-
se – see on kalahall – ja osta näiteks 
suitsutatud ümarmudilat. See on 
sama hea kui suitsuahven, aga kõ-

vasti odavam. Kalasaalist järgmises 
küürus asub üks naljakas koht, kus 
müüakse kõike, mida annab hapen-
dada või marineerida. Siinset hapu-
kapsavedelikku müüakse kõigile, 
kes eelmisel õhtul pidutsemisega 
liiale läksid,“ soovitab Lenno.

Sest pidutsemiseks on Riias tõe-
poolest miljon võimalust. 
Võib teha tem-
poka sprindi 
läbi erinevate 
kõrtside, meele-
oluka istungi mõ-
nes nurgataguses 
veinibaaris, öö 
läbi vältava tantsu-
maratoni või liht-
salt sihitu hulkumi-
se mööda salapära-
seid tänavaid. Klubid 
on tohutu suured, 
menukas Rock City 
näiteks läbi nelja kor-
ruse. 

Põnevamad öölo-
kaalid jäävad vana-
linnast üsnagi eema-
le. Kui jalutada vana-
linnast mõttelist joont 
pidi Pärnu poole, leiab Skolase ja 
Lāčplēša iela (ehk Kooli ja Karu-
tapja) nurgalt intrigeeriva nimega 
Kaņepes Kultūras centrsi ehk Kane-
pi kultuurikeskuse. „Seal leidub alati 
inimesi, nädalapäevast hoolimata. 
Lisaks levib seal vana kooli stiilis 
ehk plakatite ja flaieritena info selle 
kohta, mis linnas veel huvitavat toi-
mub,“ kirjutab Lenno.

Pidupäevad augusti lõpus
Kevad saabub Riiga varem kui Ees-
tisse, märtsis-aprillis võib Riias va-
balt olla isegi kümme kraadi soojem 
kui Tallinnas. Kõik puhkeb õide 
nädal-paar varem kui Põhja-Eestis. 
Mais toimub Riias muuseumide öö, 
mis on üks paras logistiline peavalu, 
sest muuseume on palju ning järje-
korrad nende uste taga pikad.

Suvedki on Riias üldiselt kuume-
mad kui meil ning kui sajab, siis ta-
valiselt vaid hoovihma. „Suviti näi-
tab Riia turg ka end oma parimast 
küljest, seetõttu soovitangi hotelli 

asemel rentida 
mõni kööginurga-
ga korter, et kõike 
seda värsket kraa-
mi, mida turul 
pakutakse, köögis 

edasi vaaritada,“ kir-
jutab Lenno. 

Ta rihib tavaliselt ühe Riia külas-
tuse ka augustis toimuva Riia sünni-
päevaürituse Rigas Svetki kanti. Siis 
on linn kaks-kolm päeva täis kont-
serdilavasid, muusikat, artiste. Tä-
navu peetakse samal ajal ka Hansa-
päevi, täpsemalt 20.-22. augustil. 
Riia päevade ajal toimub tradit-
siooniliselt rahvusvaheline vanade 
autode kokkutulek Rīga Retro ning 
üritused Vērmane aias, Doma lau-
kumsil, 11. novembra krastmalal, 
Spīķeri kvartalis ja mujal. 

„Sügiseti on Riia pisut melanhool-
ne, siis on mõnus kolada kesklinnast 
eemal, näiteks Agenskalsi pisikes-
tel tänavatel. Septembris toimub 
ka Valge öö ehk Balta kankts, Riia 
sünnipäevaga võrreldes ehk roh-
kem kujutava kunstiga seotud, kuid 
ürituste valik sama tohutu. Talvel 
külastan Riiat detsembris, siis kui 
jõuluturud juba avatud, jõulukuu-
sed püsti ja linn ehitud. Riias on to-
hutult palju jõulukuuski,“ kirjutab 
Lenno „Minu Riias“.

Riia on ka kassisõpradele unis-
tuste linn. „Igas suveniiripoes võib 
leida mitusada musta kassi kujulist 
või sellega kaunistatud eset. Must 
kass on linna mitteametlik sümbol 
tänu ühele jaburale 20. sajandi algu-
se vahejuhtumile;“ märgib Lenno. 
Nimelt soovis üks edukas kaupmees 
saada Riia suurgildi liikmeks ning 
kui tema avaldust ei rahuldatud, 
lasi ta oma suurgildi kõrval asetseva 
maja katusetornide otsa paigalda-
da kaks sõjakas poosis kassi, tagu-
otsadega suurgildi poole. Kassid 
võeti nõukogude ajal maha, kuid 
nüüd saab neid tänapäevases asendis 
korstna otsas taas imetleda. 

Riiga minnes soovitab ta varuda 
aega. „See on suurepärane linn ra-
hulikuks kulgemiseks. Isegi kaarti 
ei pea vaatama, sest linna põhiplaan 
on lihtne: ühel pool on raudtee, 
teisele poole jääb Daugava. Mulle 
meeldib, et linnavõimud on kivist 
kesklinna igati püüdnud rohelusega 
ellu äratada. Riiga on tekkinud väga 
palju pottidesse pandud rohelust 
ning õnneks ka väga palju spontaan-
seid istumiskohakesi, kus mõnda 
kohalikku pirukat koos külma kal-
jaga nautida. Riia on ka heade toi-
tude linn,“ kiidab Lenno ning soo-
vitab lapata „Minu Riia“ tagumisi 
lehekülgi. 

Tallinna kvartal Riias – hipsterite paradiis. Foto: Lenno Vaitovski

Mida Riiast küla-
kostiks kaasa tuua:

1Riia palsam
Pärineb aastast 1752, Riia kõige 

menukam suveniir. Lätis on po-
pulaarne sooja mustsõstramahla 
ja Riia palsami kokteil, seepärast 
võibki kauplustes näha must-
sõstramaitselist Riia palsamit, aga 
leidub ka näiteks kirsi- ja espresso-
maitselisi.

2Riekstini
Liivataignast ja karamellisee-

ritud kondenspiimast valmistatud 
pähklikesed ehk Riekstini küpsised 
on väga maitsvad, neid tasub kor-
raga osta lausa kolm karpi.

3Sklandrausis
Veidi karjala pirukaid mee-

nutavad küpsetised. Kuramaa pä-
ritolu ja neid valmistati juba 16. 
sajandil. Rukkijahutaignast kausi-
keses on kiht kartulitäidist ja selle 
peal kiht porganditäidist, vahel 
lisatakse ka köömneid. Süüa kül-
malt, kõrvale teed või piima.

4Jahimehe juust ja sõir
Imelise maitsega Jahimehe 

juust ehk Mednieku siers annab 
aimu lätlaste eriliselt paika tim-
mitud suitsutamisoskusest. Teist 
juustulist, sõira, süüakse Lätis (eri-
ti jaanipäeva paiku) palju rohkem 
kui meil ning neid kollaseid kööm-
netäpilisi kerasid võib kohata tões-
ti igas toidupoes.

5Piimakaramell
... või mistahes muu Laima 

toode, sest paljusid neist Eestis ei
müüda. 

6Läti õlu
Labietis’e tehase tootearenda-

jad tegelevad igasuguste huvita-
vate kohalike taimede õllesse kaas-
amisega. Neil on kaks baari, üks 
on veidi kesklinnast eemal (seal ka 
nende tehas), teine on kohe bus-
sijaamast üle tee vanalinna servas 
nimega „Miezis un kompānija“.

Lenno Vaitovski „Minu Riia. Kukkumine 

üles“. Petrone Print, ilmunud juuni 2021 

Foto: Kaanepilt
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PAKUN TÖÖD

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi 
(osalise tööajaga) Haljalasse. Info 
tel 509 2583

• Pakume tööd CE-kategooria 
autojuhile (poolhaagis). Tööaeg 
E-R. Täpsem info tel 5599 2804

• Pakun tööd võsalõikajale. Tel 
5199 6563

• Pakume tööd kogemustega lüps-
jatele Soomes. Väljaõpe kohapeal 
eesti keeles. Samuti toetame, 
nõustame ning abistame sisseela-
misel ja küsimuste ning problee-
mide tekkimisel. Täpsem info tel 
5684 6529 ja www.aravu.ee

• Pakume tööd veoauto lukk-
sepale. Info tel 5809 0936

• Soovin endale keldri ehitajaks 
veterani. Tel 5689 3372

• RTR Teenused võtab tööle veo-
autojuhi. Tel 506 1861

• RTR Teenused võtab töö-
le veoautolukksepa. Tel 506 
1861

• SOL Baltics OÜ ootab oma 
kollektiivi tublit majahoidjat 
Kadrinasse, kaupluse territoo-
riumile. Tööaeg 4 tundi päevas 
graafiku alusel. Tegevused: kõn-
niteede ja radade, muruplatside 
ja haldusala korrashoid, prü-
gikasti tühjendamine. Kandi-
deerimiseks helista meile 674 
7399 või võta ühendust otse 
töödejuhatajaga Aleksandra, tel 
5194 3370. Ankeet ka kodulehel: 
www.sol.ee

• SOL Baltics OÜ ootab oma kol-
lektiivi puhastusteenindajat 
Tapa Kaitseväelinnaku sööklasse. 
Tööaeg graafi ku alusel 12 h – pikk 
ja lühike nädal.  Kandideerimiseks 
helista meile 674 7399 või võta 
ühendust otse töödejuhatajaga 
Kaja, tel 5302 5735. Ankeet ka 
kodulehel: www.sol.ee

• Vajatakse abitöölist, vajalik 
B-kategooria juhiluba (välimüük). 
Tel 528 5416

• Tegevusjuhendaja Rakvere 
Lille koju. Tegevusjuhendaja-
na toetad autismispektrihäi-
rega laste (keskmine vanus 
15-aaastat) arengut, juhendad 
ja vajadusel abistad lapsi iga-
päevatoimingutes (hommiku-
söögi valmistamine, tubade 
koristamine, pesu pesemine, 
hügieenitoimingud jne) ja hu-
vitegevustes. Suhtled ka laste 
lähedastega. Hoiad korras tööd 
puudutava dokumentatsiooni. 
Tööd tehes tagad tegevusju-
hendajana sõbraliku, lugupi-
dava ja turvalise õhkkonna. Tel 
507 8951

• CarStyle Autopesula otsib töö-
meest, vajalik B-kategooria ju-
hiluba. Tel 5853 4560

• Pakun tööd üldehitajatele 
Soomes. Tel 5823 9983, +358 
449392862

• Kadrina Kommunaal OÜ otsib 
oma meeskonda traktorist-kom-
munaaltöötajat ja välikoristajat. 
Täpsem info telefonil 508 9634 või 
kommunaal@kadrina.ee

• Voyage OÜ võtab tööle bussijuhi 
(osalise tööajaga) Haljalasse. Info 
tel 509 2583

• Otsime täistööajaga isiklikku 
abistajat Rakkes. 50aastane füü-
silise puudega mees otsib kohu-
setundlikku abistajat, kelle ülesan-
deks on abistamine igapäevastes 
tegevustes (v.a hooldustöö). Tasu 
3,48 €/h (kaasneb Haigekassa 
ravikindlustus) + igapäevane 
toitlustus ning majutuse võimalus. 
Asukoht: Väike-Maarja vald, Rak-
ke alevik. Kontakt: hannoatla@
gmail.com, tel 527 9507

OTSIN TÖÖD 

• Ehitusmees otsib tööd. Võib olla 
ka lühiotsad. Tel 5810 9388
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M.K. Reis-X OÜ pakub tööd

BUSSIJUHTIDELE
RAKVERE, TAPA ja KIVIÕLI PIIRKONDA

Sinu töö ülesanneteks oleks töötajate, õpilaste transport.
Tellimusvedude teostamine.
Eeldame, et Sul on olemas D kategooria juhtimisõigus, reisijateveo
kutsetunnistus, kehtiv tervisetõend, digikaart.
Omalt poolt pakume Sulle vaheldusrikast ja stabiilset tööd graafiku alusel,
meeldivat töökollektiivi.

Tööaeg: osaline, täistööaeg.
Kontaktisik: Lisainfo telefonil:Margus Korka. 5101872.
CV saata e-posti aadressile rakvere@reis.ee

OTSIME

JÄRVA-JAANI

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

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

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5919 8142

Töökoht asub: Lai 23, Järva-Jaani, Järvamaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

OTSIME

EVE

VAHETUSVANEMAT
TEENINDAJAT

Liitu meie meeskonnaga kui oled:
- abivalmis ja täpne
- kohusetundlik
- hea suhtleja.

Pakume kindlat töötasu, boonussüsteemi
ja väljaõpet ning vahetustega tööd.

Saada oma oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee
või kandideeri läbi CV keskuse.

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

kauplusesse

Lisainfo telefonil: +372 5911 6474

Töökoht asub: Sõpruse 5, Vinni alevik, Lääne-Virumaa

Tööle asumise aeg: koheselt

särasilmset ja kohusetundlikku

(Vinni alevikus)

www.grossitoidukaubad.ee

Võtame oma meeskonda tööle

• PAKKIJA • PAGARI
• KONDIITRI

• TRANSPORTTÖÖLISE-
KOMPLEKTEERIJA

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

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

Tööle asumine: esimesel võimalusel

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

Töö on vahetustega graafiku alusel

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

JURISTI
Töö kirjeldus:
Vallavalitsuse juriidiline teenindamine. Riigihangete menetlemine.

Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus, ametialane ettevalmistus
• eesti keele valdamine kõrgtasemel ja vene keele oskus suhtlustasandil
• arvutioskus
• valdkonna tööks vajalike õigusaktide tundmine ja rakendamise oskus
• koostööoskus, hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus
• algatusvõime, kõrge vastutustunne ja analüütiline mõtlemine

Kasuks tuleb erialane töökogemus.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• erialaseid täiendkoolitusi
• häid ja kaasaegseid töötingimusi
• konkurentsivõimelist töötasu ja toetavat kollektiivi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada avaldus, motivatsioonikiri, CV ja haridust

tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 01.septembriks 2021
Vinni Vallavalitsuse e-posti aadressile: .vallavalitsus@vinnivald.ee

võtab tööle

EHITUS-, REMONDI- ja
MAJANDUSTÖÖTAJA

Töö kirjeldus:
Erinevate remondi, ehitus, heakorra ja santehniliste tööde tegemine

erinevatel objektidel.

Nõudmised kandidaadile:
• üldkeskharidus
• koostööoskus, hea suhtlemisoskus
• teadmisi ja oskusi remonditööde alal
• vajalik iseseisvus ja oskus oma aega planeerida
• B kategooria autojuhiluba

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• häid ja kaasaegseid töötingimusi

Tööle asumise aeg: esimesel võimalusel

Kandideerimiseks esitada avaldus,  CV ja haridust tõendavate

dokumentide koopiad hiljemalt Vinni01.septembriks 2021
Vallavalitsuse e-posti aadressile: võivallavalitsus@vinnivald.ee
postiga .Tartu mnt 2 Pajusti alevik 46603 Lääne-Virumaa
Lisainfo telefon:  5196 8444  (vallavanem)

võtab tööle

Võtame oma meeskonda tööle

VIILUTAJA-
VAAKUMPAKENDAJA

Võtame oma meeskonda tööle

ANDMESISESTAJA-
VAAKUMPAKENDAJA

Tööaeg: Täistööaeg, graafiku alusel

Eelduseks on hea arvu�

kasutamise ja ees� keele oskus

Töökoht: Tobia külas, Rakvere vald, Lääne- Virumaa
Saada oma CV assistent2.personal@ogelektra.ee või läbi CV keskuse.

Tööaeg: E-R (40h nädalas)

Oled sobiv meeskonnaliige kui:
- Oled füüsiliselt vastupidav ja

hea pingetaluvusega

- Oled kohustundlik, aus ja

korrektne

www.grossitoidukaubad.ee

Baltic Log Cabins OÜ pakub tööd

TOOTMISTÖÖLISTELE
Ettevõte tegeleb freespruss aiamajade tootmisega.

Töö erinevatel puidutöötlemisseadmetel,

pakkimisliinidel ja uste-akende komplekteerimises.

Töö sobib nii meestele kui naistele.

Ettevõte pakub:
• täistööaega ühes vahetuses E-R 8:00-17:00

• väljaõpet kohapeal

• kaasaegset töökeskkonda

• toredat kollektiivi ja ühisüritusi

Kandidaadilt ootame:
• täpsust ja ausust

• kohusetundlikkust ja püsivust

• head füüsilist vormi

• valmidust meeskonnatööks

Info tel: 32 42 426
E-post: office@balticlogcabins.net

Puidutööstuse tee Ebavere küla

Väike-Maarja vald 46209

Tootmis- ja
eluhoonete

ehitus

Võtab tööle oskustega

EHITUSTÖÖLISI

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

Konkurentsivõimeline palk!



Kuulutaja reede, 20. august 20218 SOODUSPAKKUMISED

20. august - 26. august
SOODUSPAKKUMISED!

Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

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

4.98
6.18

2.28
2.88

NÄDALAPAKKUMISED
20. august - 26 august

2.64
6.60 €/kg

3.28

4.78
5.98 €/kg

6.28

2.18
10.90 €/kg

2.68

1.24
11.07 €/kg

1.48

1.18
9.83 €/kg

1.48

0.69
1.73 €/kg

0.98

2.14
7.13 €/kg

2.44

1.04
1.39 €/kg

1.18

0.88
0.98

0.84
4.20 €/kg

0.98

0.68
2.72 €/kg

0.78

8.28
16.56 €/kg

9.98

0.98
1.96 €/kg

1.38

2.98
14.90 €/kg

3.98

0.26
2.26 €/kg

0.30

Mustika grillribi kg / ~1,2kg
Rakvere
Mustika grillribi kg / ~1,2kg
Rakvere

Rakvere õllesigar
120g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

Värska šašlõkk kaela-
karbonaadist Maks&Moorits
600g

2.98
3.98

1.78
1.94

2.48
2.98

2.98
3.88

0.74
0.98

6.17 €/kg

Glasuuritud kanasteigid
400g
Nõo

Forellisupp Mamma
300g

Proteiinikohupiimakreem
Profeel 200g
2 sorti
Valio

Hapupiim
Rjaženka
750g
Farmi

Sprotid õlis
160g / 112g
Rannaküla

Piim Tere
D-vitamiinidega
laktoosivaba
2,5% 1L
Tere

Juustupalmik
suitsutatud
200g / Top Food

Rohelised oad Felco
400g

Stritsel
kg

Kaelakarbonaad
hapukoore-sibula
marinaadis
kg

Janeku šašlõkk
kaelakarbonaadist
800g

1.68
1.98

Lõuna sardell
kg

Boršipõhi
kg

Suupistemari mereandidest
Wikercaviar punane
200g

Vähendatud rasvasisaldusega
margariin Delma Extra
39%, 500g

Baby-Back BBQ Ribs
(eelküpsetatud) ~500g
Maks&Moorits

Rullpizza
kg

2.48
3.68

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Poolsuitsuvorst
Kuldne rõngas
kg

Dessert Zottis
115g / 2 sorti

Kodune hakklihasegu
Pere
kg

Seakoot
kg

Täissuitsuvorst
Ordu
(viilutatud)
120g

Joogijogurt Liisu
Shake 250g

A+ A

A+ A
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20. august - 26. august

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

SOODUSPAKKUMISED!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0.44
15.71 €/kg

0.54

0.20
5.71 €/kg

0.28

0.34
22.67 €/kg

Šampinjonipüreesupp Cup
(saiakuubikutega)
15g / Knorr

0.44

0.12
al 7.89 €/kg

al 0.15

6.68
7.78

2.48
3.98

2.58
3.48

1.38
18.40 €/l

1.54

2.08
0.03 €/tk

2.58

1.48
0.02 €/tk

1.78

0.74
0.25 €/tk

0.88

0.89
1.98 €/kg

1.24

1.58
2.28

6.98
0.27 €/tk

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

Geelkapslid Ariel 26tk
al 618,8g (26 pesukorda)
2 sorti

9.98

1.28
7.11 €/kg

Suupiste suurtele koertele
Pedigree Jumbone
180g

1.68

0.54
6.35 €/kg

0.78

0.82
2.93 €/kg

1.14

1.58
2.63 €/kg

1.98

1.98
al 2.48 €/kg

al 2.18
alates

1.38
13.80 €/l

1.98

1.98
13.20 €/l

2.88

5.48
109.60 €/l

7.88

4.78
11.95 €/l

7.28

6.58
7.98

1.08
al 10.91 €/kg

al 1.58
alates

0.78
7.80 €/kg

0.94

0.48
12.00 €/kg

Martsipanibatoon šokolaadis
40g / 2 sorti

0.54

Värvieemaldaja ja juuksevärv
Color Naturals 1tk
erinevad toonid

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

Näopuhastus
mitsellaarvesi
L´Oreal Skin
Naturals
400ml

Liköör
Jägermeister
35%, 1L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN kvaliteetvahuvein
Mas Pere Brut Seleccio
Cava 11,5 0,75%,        L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

KPN vein Zensa
Organic al 12,5%
0,75   / 3 sortiL
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

GT vein Redwook
Park al 12,5%
0,75   / 2 sortiL
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Viin Tsar
40 0,5%      L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Riga Black
Balsam Currant
30%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gin Kingsmill
Ruby
38%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Pesugeel
Mayeri
Sport
1L

Hambapasta Metsa Palsam
75ml / 3 sorti

Konjak Hardy
VSOP
40%, 0,5L
Tähelepanu!
Tegemist
on alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.28
18.29 €/kg

1.68

Šokolaad ümbrikus
70g / 2 sorti

Kassitoit Friskies
300g
4 sorti

Kassitoit Friskies
300g
4 sorti

Kassitoit Friskies
300g
4 sorti

Kuivikud Flint
35g / 4 sorti

1.78
7.12 €/l

2.48

Dušigeel
Denim
250ml
2 sorti

Puhastus-
vahend
Ajax
1L
2 sorti

Piimatäidisega biskviitkook
Kinder Milk Slice
28g

Jäätis Magnum Almond
al 90ml / al 72g
2 sorti

Kohvioad
Araabika
Cofa
1kg

Mopp Vileda
Super Mocio
1tk

Kamatahvel
100g / Kalev

Kreem Mixa
50ml / 2 sorti

Kiisueine Gourmet Perle
85g / 3 sorti

Lahustuv kohvijook Jacobs
al 14g / 2 sorti

Hambapasta Blend-a-Med
3D White 100ml / 3 sorti

Svamm Vileda Tip Top
3tk

Pesukaitse Discreet
60tk / 4 sorti
Pesukaitse Discreet
60tk / 4 sorti
Pesukaitse Discreet
60tk / 4 sorti

Nõudepesuvahend Fairy
450ml / 6 sorti

Kassitoit La Murr
800g / 2 sorti
Kassitoit La Murr
800g / 2 sorti
Kassitoit La Murr
800g / 2 sorti

0.62
6.20 €/kg

0.88

Halvaa Ali-Baba india pähkliga
100g

Deodorant Fa
150ml / 2 sorti

Salvrätikud Regina
karbis (4-kihiline)
96 lehte
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

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

ning traktoritele
• Ostame veoautosid ja mootoreid

Vinni v, Pajus   Tel 502 7362

OÜ TENITO

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

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

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

Asume uuel aadressil

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

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

R134, R1234Y-, nüüd müügil 
mõlemad gaasid

KINNISVARA

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

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

• Müüa hubane 2toaline (47,7 m2), I 
korrusel asuv kapitaalremonditud ahju-
küttega korter Rakkes, Lääne-Virumaal. 
Ülalpidamiskulud madalad. Võimalus 
enda aiamaa pidamiseks. Korteril on 
uued aknad, elektri- ja torusüsteem, 
uus ahi tubade vahel ja väikeahi köögis. 
Uued seinakatted, põrand, lagi. Vanni-
toas on plaaditud dušinurk, boiler ja tua-
lett. Lähedal kauplused, raudteejaam. 
Võib pakkuda vahetusvariante (korter, 
maja, maa, mets). Hind 15 900 €. Müüja: 
Kätri Kaik, tel 522 9397, katri@fi ibi.ee

• Müüa Laekvere lähistel 2toaline ahju-
küttega korter. Hind 1200 €. Tel 5669 3339

• Müüa Rummu alevis 2toaline renoveeri-
mist vajav korter. Tel 5624 4605

• Müüa Viitnal kaks 2toalist korterit (kokku 
ehitatud läbi kahe korruse). Info telefonil 
552 8534

• Müüa Kundas 3toaline korter. Tel 5894 
2895

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

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

• Lepnal müüa 4toaline ahjuküttega korter 
koos mööbliga või vahetada maja vastu. Tel 
5590 2846

• Müüa Vändras renoveerimist vajav 2kor-
ruseline korterelamu. Järelmaksu võima-
lus. Tel 5624 4605

• Müüa Tõrma külas 2korruseline renovee-
rimist vajav maja otse omanikult. Järelmak-
su võimalusega. Tel 5624 4605

• Müüa Rummu alevis renoveerimist vajav 
2korruseline maja. Krunt 4600 m2 + kõrval-
hooned. Tel 5624 4605

• Müüa maamaja koos kõigega. Tel 5335 
9804

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

• Müüa renoveerimist vajav maja Aseriaru 
külas. Krunt 1,5 ha. Kõrvalhooned, privaatne 
asukoht (naabrid puuduvad). Tel 5624 4605

• Müüa maakodu koos kõrvalhoo-
netega (palksaun, tall) Vinni vallas 
Põlula külas, Rakverest 16 km kaugusel. 
Kinnistu 4329 m2, maja 91 m2, osaliselt 
pakettaknad, puuküttega ahi ja pliit, vesi 
tuleb majja puurkaevust. Hea juurde-
pääs. Hind 29 700 €. Tel 529 3945

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

• Müüa Tõrma külas 1 hektar elamumaad. 
Tel 5624 4605

• Müüa remonti vajav garaaž Rakveres 
Mulla tänaval. Hind 4000 €. Tel 5562 2919

OST

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

• Ostan remonti vajava korteri Kundasse, 
kuni 6000 €. Tel 5562 2919

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

• Võtan üürile (sobivatel tingimustel hilise-
ma väljaostu võimalusega) viimase korruse 
1-2toalise korteri väheasustatud vaikses 
maapiirkonnas Lääne Virumaal, soovita-
valt max ca 30-40 km kaugusel Rakverest. 
Tel 503 7780

• Ostan Rakveres või selle lähiümbruses re-
noveeritud maja, elamispind peab vähemalt 
olema 130 m2. Tel 5813 4684

• Ostan talumaja koos metsa või põllu-
maaga. Hooned võivad vajada kapitaal-
remonti. Pakkumisi ootan üle Eesti. Tel 
501 9917

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

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

• Ostan maja, krundi või ridaelamuboksi 
(äärmine) Sõmerul või Näpil, võib pakkuda 
ka Rakveres. Pakkumised tel 553 2743 (ka 
sms)

• Ostan suurema garaaži või remonti vajava 
maja. Tel 503 1849

• Soovin osta garaaži Rakvere linna piires. 
Tel 580 55211

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord 
pole oluline ja samuti võib sisse jääda kogu 
teie vana prügi või mittevajaminevad asjad. 
Hind kokkuleppel. Tel 522 6500

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

• Ostan garaaži Sõmerul. Tel 5592 9942

ANNAN ÜÜRILE

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

• Soovin kaasüüriliseks meest 60+ aastat, 
võin tulla ka tallu perenaiseks. Tel 5678 2538. 
Ootan kõnet peale 17.00

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

• Anda üürile Rakveres kõigi mugavustega 
osaliselt möbleeritud 1toaline korter. Tel 
5905 9937

• Anda üürile Pajustis 1toaline möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline korter 
(möbleeritud), õhksoojus pump, II korrus, 
lift. Tel 5624 4605

• Anda üürile möbleeritud 2toaline kõigi 
mugavustega korralik korter Rakveres, 
renoveeritud majas. Tel 5390 1003

• Üürida Rakveres 2toaline osaliselt möb-
leeritud korter. Tel 557 3108

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

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

• Anda üürile Kundas 2toaline möbleeritud 
korter otse omanikult. Tel 5624 4605

• Anda üürile Ubja külas 3toaline elektri-
küttega korter. II korrus, osaliselt möblee-
ritud. Tel 5624 4605

• Anda üürile korter Tapa linnas, Paide 
tänaval, V korrus. Tel 512 2025

SÕIDUKID

•  www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, 2000. a. Universaal, 1,6 
bensiin, 74kW, auto punane. Korralik, autol 
kõik töötab nagu peab. Asub Paides, hind 
1100 €. Helistada tel 5809 6086

• Müüa Ford Focus 1,6. 83kW, 2006. a. Üle-
vaatus 2022/06. Hind 1500 €. Tel 5635 5054

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

• Müüa 2002. a Mercedes-Benz 210. 
Hõbedane, diisel, 100kW. Hind 800 €. 
Tel 5824 4057

• Müüa tumepunane Opel Astra (2006. a, 
1796 cm3, 92kW, bensiin, manuaalkast). 
Läbis äsja ülevaatuse, kehtiv kuni 09.2022. 
a. Helista tel 5334 1427

• Müüa Peugeot 308cc Cabriolet kõva katu-
sega. Auto 2011 aasta, väga heas korras, väga 
palju lisasid, sobib aasta ringi sõitmiseks. 
2,0 diisel. Hind 7000 €. Helistada 5632 3142

• Müüa Volkswagen Carawelle 2,5TDI, 
75kW, nov. 1999. Rikkalik lisavarustus, väga 
heas korras. Hind kokkuleppel. Tel 502 8156

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

• Ostan vene sõiduautode ja mootorratas-
te uusi varuosi. Tel 524 0996

• Ostan Volga 3102 tõrvikkamber mootori. 
Tel 524 0996

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

• Ostan korraliku kaubiku alates 2014. a 
ja läbisõiduga alla 200  000 km. Berlingo, 
Partner või Caddy. Tel 527 2564, heino1972@
gmail.com

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! 
Ostan ka neid mida lammutus ei soovi. 
Sularaha kohe kätte! Vajadusel regist-
rist maha! Võib pakkuda absoluutselt 
kõike, ka paberiteta utiili. Tel 5631 
1001

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Võivad vajada remonti, olla seisnud, 
avariilised, heas korras, romud jne. Huvi 
pakuvad ka vene autod, sobiva pakku-
mise puhul kiire tehing. Romud kustu-
tan arvelt. Maksan head hinda! Tel 5357 
7108

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

• Ostan autosid, seisukord ei ole oluline. 
Sobib ka seisma jäänud, remonti vajavad 
autod. Tel 553 1989

• Ostan Ford Sierra, Scorpio või BMW kuni 
1997. a. Helistada tel 5632 3142

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

• Ostan igasuguseid sõidukeid, kaubi-
kud ja maastureid igas seisukorras. 
Võib pakkuda absoluutselt kõike! Raha 
kohe kätte! Puksiiri võimalus. Tel 5309 
2650

• Ostan Toyota marki sõidukeid. Võib 
pakkuda absoluutselt igas seisukorras 
ning hinnaklassis. Tel 5896 1576

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Autoremont Pajustis, Naaritsa 3. 
Varuosade tellimine ja paigaldamine. 
Hinnad soodsad. Info tel 5627 3336

• Autoplekitööd parima hinna ja kvali-
teedi suhtega Lääne-Virumaal endiselt. 
Tel 508 6455

• Teostame erinevaid teemantpuurimis-
töid. Kontakt tel 517 4192, info@kcktee-
mant.eu

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

 

• Miniekskavaator JCB kaevab ja puu-
rib kus vaja. On ka materjali veo või-
malus Mitsubishi kalluriga. Tel 529 
9356, Jaanus

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

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

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

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

• Metsaveoautoteenus. Tel 503 2269
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3,5t ekskavaatori rent. 
100€/päev, vajadusel 
transpordivõimalus. 

Info tel 504 0118

* Lammutustööd
* Kaevetööd ja 
planeerimine

* Ekskavaatorite rent
* Laadurmasinate rent 

(BobCat)
* Sise- ja välistrasside ehitus

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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

KOPPLAADURI TEENUS

Tel: +372 509 1299
aivar@dektumehitus.ee

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük 
(muld, liiv, killustik)

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KAEVETEENUSED

• Kaeve- ja pinnase aukude puurimistööd 
miniekskavaatoriga. Tel 5558 3686

• Mini-ekskavaator. Kaevetööd 1,6 t room 
ekskavaatoriga. Hind 25 €/h. Tel 5836 9120

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

• Reoveevedu Lääne-Virumaal. Teenin-
dame iga päev. Tel 5656 1515

EHITUSTEENUS

• Teostame kõiki lammutustöid koos prahi 
äraveoga. Tel 5330 5970

• Biopuhastite, septikute paigaldus 
ja müük. Tel 575 0202, erlend@eesti-
septik.ee

• Tänava- äärekivide paigaldus; piir-
deaedade, terrasside ehitus; väravate 
valmistamine, paigaldus ja automaa-
tika, haljastustööd. Tehtud töödele 
garantii. Tel 5394 6666

• Talumajade renoveerimine. Info tel 
5633 1530

• Lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5553 0770

• Terrasside-, varjualuste- ja kuuride 
ehitus. Tel 5553 0770

• Korterite, vannitubade remont. Tel 
5553 0770

• Korterite ja vannitubade remont. www.
mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Vannitubade remont, ehitus, torutööd ja 
elekter. Info tel 5458 0494

• Korterite ja vannitubade remont. Info 
tel 5458 0494

• Valmistan uksi, aknaid. Tel 5349 6065

• Vahel juhtub, et mõned väiksemad re-
mondi- ja ehitustööd jäävad oma järge 
ootama aastaid või hoopis vajavad koheselt 
tegemist. Pole probleemi – meie kogenud 
brigaadid teevad pisitöid heameelega – 
paigaldame liiste, parandame katuse, tapee-
dime, paneme mööbli kokku, riputame teie 
televiisori seinale, ühendame kodumasinaid 
jne. Peale pisitööde pakume ka täielikku kor-
teri, maja või kontori remont- ja ehitustöid. 
www.mlcp.eu. Tel 5667 7273

• Teostame erinevaid ehitustöid Rakveres 
ja Lääne-Virumaal. Tel 516 8670

• Värvimine, plaatimine, krohvimine, 
tapeetimine. www.mlcp.eu Tel 5667 7273

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

• Ehitustööd, torutööd, põrandakütte 
paigaldus, korterite renoveerimine, katu-
setööd. Tel 5628 4142. nfo.veebel@mail.ee

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

• Teostame ehitus- ja remonttöid nii 
eramutes kui korterites, vannitoad, sisevii-
mistlus, soojustamine, fassaadid, vunda-
mendid, katused, terrassid jne. Santehnili-
sed tööd. Hinnad mõistlikud. Info tel 5808 
5965

• Vee- ja kanalisatsioonitrasside ehitus 
(sise, välis). Septikute ja mahutite paigaldus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. Info tel 
5808 5965

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Boilerite puhastus ja remont. Tel 5890 2983

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, 
remont ja rõngaste vahetamine. Kaevu-
ümbriste ehitus. Tel 5840 0240

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

• Teeme korteritele ja vannitubadele re-
monti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santeh-
nilisitöid, elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

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

• Maalritööd, trepikodade remont, fas-
saadide värvimine, üldehitus, renoveeri-
mistööd. Tel 5897 9293, Ehmes.ee. Lai 3 a

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Viru-
maal. Üldehitus, siseviimistlus, hoone vun-
damentide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: 
Initex@hotmail.com

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

• Pleki kantimine: valmistame plekke vas-
tavalt kliendi soovile. Automaatpink - kõik 
detailid õige kraadi ja mõõduga. Vajadusel 
mõõdame ja paigaldame. Tel 5340 8041

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

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

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. 
Tel 522 1165

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

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

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekol-
deid. Tel 506 9683

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvideeri-
mine. Tel 5552 8487

• Rakvere Küttesalong pakub kütte-
süsteemide paigaldust ning hooldust 
(pottsepp, korstnapühkija, keskküt-
tespetsialist, soojuspumbaspetsialist). 
kyttesalong@gmail.com, 558 6786, Jaa-
ma pst. 5 Rakvere, www.küttesalong.ee

JP EHITUSGRUPP

 •Katused (kivi, plekk,  
eterniit)
  • Katuste ja rennide                                                                              
hooldus
  • Plekikan  mistööd  
  • Fassaaditööd
  • Korterite remont
  • Üldehitustööd
  • Ühenduskohtadeta 
vihmaveesüsteemid
  • Ven  latsioonitööd

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

• Mahutite ja septikute müük 
ja paigaldustööd

• Õhkvesi soojuspumpade 
müük ja paigaldustööd

• Radiaatorite ja põranda-
kütte paigaldustööd

• Küttesüsteemide 
paigaldustööd

• Kanalisatsiooni ja 
tarbevee paigaldustööd

• Boilerite müük ja 
paigaldustööd

• Toruabi
• Ventilatsioonitööd/hooldus

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee
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VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsi-

pandi tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

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

   Kirby 
puhastussüsteemiga

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

GEELKÜÜNED
Birgit tel 5553 9698 

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

    L 9-15

• Terasside hooldus/
õlitamine

• Terrasside ehitus ja re-
mont

• Aedade ehitus ja remont

• Puude lõikus ja 
langetamine, võsalõikus

• Muruniitmis ja 
trimmerdamis tööd

• Vundamendi soojustustööd

• Katuste ja fassaadide pesu

• Tänavakivide 
kõrgsurvepesu

• Vihmaveerennide 
paigaldus/hooldus

SOOJUSPUMBAD 

SOODSALT 

müük, paigaldus, 

hooldus ja remont. 

Tel 5624 3687

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Laua-sülearvu  te 
remont, hooldus, 

uuendus, diagnos  ka.

Auto GPS remont, 
hooldus, uuendus.

Auto diagnos  ka.

E-R 10-20, 
L-P kokkuleppel

Kuulutus ei aegu!
Tel 523 2277

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

MUUD TEENUSED

• Tühjendan keldrite ruumid igasugusest 
sodist. Huvi korral helista. Tel 5895 6633

• Avatud auto käsipesula Rohuaia 6. E-R 
9-17.00, L 9-14.00. Tel 5816 4441

• Puulehtede koristus puhuriga ja vajadu-
sel ka äravedu. Tel 503 2269

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

• Elektrigeneraatori teenus (20kW). Tel 
503 2269

• Vee vedu: haljasalade kastmine, tolmu-
teede kastmine jne. Tel 503 2269

• Muruniitmine: muruniitjaga , murutrak-
toriga, trimmeriga. Tel 503 2269

• Pakume oma klientidele ohtlike jäät-
mete ja elektroonika väljavedu kodudest 
(boilerid, elektripliidid, külmkapid, värvid, 
aerosoolid, õlid jne) Lääne-Virumaa piires. 
Hinnad alates 15 €. Tel 5803 8559

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

• Pööningute ja keldrite puhastus, 
samas ka prahi äravedu. Tel 5553 0770

• VPT puhastusteenused. Meie abiga 
hoiate enda töö- või elukeskkonda 
puhtana ja säästate ka aega. Tel 5355 
2004

• Hauaplatside ehitus ja hooldus. Betoo-
nääred. Graniidist ääred ja hauatähised. 
Haljastus. Veoteenus. Planeerime töid juba 
järgmisse aastasse. OÜ Raneim, tel 526 0804

• Pakume halumasina teenust, vajalik 380 
V, max läbimõõt 38 cm. Hind 12 €/tihumee-
ter. Info tel 5390 0545

• Soojuspumbad, müük ja paigaldus. Meilt 
ostetud soojuspumpadel hooldus soodus-
hinnaga. TASUTA konsultatsioon. Calidum 
OÜ. Tel 5818 0046

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

•  Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. Tel 
502 4944

• www.arbotec.ee pakutavad teenused: 
ohtlike puude raie, kändude freesi-
mine, võsalõikus, trimmerdamine, 
hekkide lõikamine. Võtke meiega 
ühendust, tel 528 6976; e-mail: info@
arbotec.ee

• Ohtlike puude likvideerimine. Tel 
554 9113

• Raamatupidamine mikro- ja väikeette-
võtetele päris algusest kuni majandusaasta 
aruandeni. Huvi korral kirjuta raamatu-
pidamine@avitex.ee või helista tel 5301 
6084

• Pakkuda raamatupidamisteenust ette-
võtetele. Huvi korral ühendust võtta numb-
ril 5824 1050 või e-maili teel karlleopart@
gmail.com

• Koristan ära teie vanaraua keld-
ritest ja õuedelt ,  kaasa ar vatud 
auto akud, vana auto dokumenti-
dega  ja   kodutehnika .  Tel  5672 
7600

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komplektid. 
Müük. Paigaldus. Konsultatsioon. Garan-
tii. Tel 515 2235, 325 2179, OÜ Mart Tali 
Kaubandus

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

KODU

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5616 5761

• Vanaraua koristus, keldrid, garaažid. 
Tel 5672 7175

• Müüa Kadrina rahvariided, rahvariide 
käised. Tel 527 9608

• Kas kellelgi on ära anda köögimööblit. 
Tel 5675 1277

• Müüa vinüülplaadid, 30 tk. Asuvad Rak-
vere kesklinnas. Tel 528 3749

• Müüa puulõhkumisemasin BILKE S3 
(giljotiin tüüpi) traktori külge (jõuvõtuvõlli 
ülekandega). Tel 5624 4605

• Ära anda mööblit: magamis kušett (1,20 
m), riidekapp, roostevaba kraanikauss, 
meeste riided. Asukoht Salatse küla. Tel 
5620 8037

• Müüa jänese puur. Esineb kasutamise 
jälgi, kuid igati terve. Sügavus 58 cm, 
laius 94 cm, kõrgus 45 cm. Hind 35 €. 
Tel 5780 1098

• Alumiiniumkatuseredelid. www.
katuseredelid.ee. Tel 515 9155

• Müüa vähe tulistanud jahipüss IŽ-27 M, 
12 CAL vahetatavate tshokkidega. Kaasa 
tsokid ja 30 ühikut laskemoona. Tel 513 4259

• KAUP-KAUBA VASTU. Pakkuda erinevaid 
täitematerjale (killustik, liiv, muld) võima-
lus tasuda ka vanametallis ja autoromudes. 
Tel 5627 2666 

OST
• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. Tüh-
jendusostud majapidamiste likvideerimisel. 
Raha kohe, kojukutsed tasuta, üle Eesti. 
Antiigiäri Pikk 7, Rakvere. Tel 324 0542, 528 
2330, info@hansaantiik.ee

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaa-
sid, pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 
507 9984

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

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

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

• Ostan vana mootorratta, võrri, mopeedi. 
Pakkuda võib kõike, ka varuosi. Tel 5672 7175

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 
7175

• Ostan Tarbeklaasi vaase, karahvine 
ja pitse. Samuti ostan Norma/Salvo  
mänguauto, rongi, trammi ja 1970–90. 
a cccp 1/43 mudelautosid. Tel 529 1288

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
seisma jäänuid esemeid: raamatust 
mööblini ja viin ära pesumasinad, plii-
did jne kila-kola. Tel 503 1849

• Ostan vanaaegset mööblit ja korraliku 
riidekapi. Tel 5808 1220

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

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuuri, või 
garaažinurgast vanaraua. Tasuta ei taha, 
maksan raha. Tel 517 4143

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

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

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

HINNAD ALL.
TALVINE TÜHJENDUSMÜÜK

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

Ettevõte ostab 
kasvavat 

METSA ja VÕSA.

mets.argrupp@gmail.com
+372 512 4759

+372 5686 3083

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa kuivi 
küttepuid ja 

klotse 
Vinnis. 

Tel 5783 8999

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

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

lauad)

kuulutused.kuulutaja.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 5 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Raietööd OÜRaietööd OÜ
VÕSALÕIKUSTEENUSVÕSALÕIKUSTEENUS

• Kultuurihooldus• Kultuurihooldus
• Valgustusraie• Valgustusraie

• Harvesteri eest • Harvesteri eest 
võsalõikusvõsalõikus

SAETÖÖDSAETÖÖD
• Harvesteri järgsed • Harvesteri järgsed 

suured puudsuured puud
• Väiksemad langid• Väiksemad langid
TRIMMERDAMINETRIMMERDAMINE

Tel 5342 9013Tel 5342 9013

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 

• VARUOSAD MARGI 
MUDELITELE 

• VARUOSAD HIINA 
MUDELITELE 

• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!

rakvere@starmoto.ee   
56374243

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

• Müüa saetud, lõhutud küttepuud. Metsa-
kuiv kuusk, kask, lepp. Tel 5192 4320

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

• Müüa lõhutud metsakuiv mänd, sang-
lepp. Kütteklotsid võrgus 2 €. Tel 5192 4320

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

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

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

• Müüa kuiv 30 cm lepp võrgus, 40 l, hind 
2.50 €; kask, hind 3.00 €. Turbabrikett 850 kg 
alusel alates 145 €. Premium pellet - 8 mm, 
975 kg, hind 180 €. Tel 5373 3626

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

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 501 2905

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 507 4553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Saadaval: hall 
lepp, must lepp, kask. Hinnad. Alates 37 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. 
Tel 5559 0853

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

EHITUS

• Müüa kasutamata hüdroisolatsioon 
15 l, hind 50 €. Tel 5326 7156

• Müüa uus Bosch puurvasar, tööriista-
komplekt ja Makita kettsaag. Bosch GBH 
2-26 DRE – 144 € (uuena 288 €). Tööriista-
komplekt erinevate võtmete, tööriistadega 
– 190 € (uuena 390 €). Makita kettsaag (EA 
7300P50E, 4.1 kW) – 250 € (uuena 680 €). 
Tel 5639 6489

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, graniitsõelmeid, ehitusliiva, 
täiteliiva, haljastusmulda. Suuremate 
koguste tellimisel koostame hinnapak-
kumise. Asume Rakveres. Tel 5463 8919

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

• Müüa ehitusprusse Rakvere vallas (Ko-
hala) – 50 x 150 x 6 ja 50 x 100 x 6 mõõtudes. 
Huvi korral helista tel 513 7659

METS

• Ostan metsa- ja põllumaad. Tel 552 7322

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

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud ja 
pakendatud (60 L). Kohaletoomisega. Tel 
520 1570

• Tasuta hobusesõnnik, segunenud saepu-
ru allapanuga. Lepi aeg kokku ja võta palju 
soovid. Asukoht Veltsi, tel 5665 5321

• Soovin niiduk-traktorit, rohupeenestajat 
või rootorniidukit. Tel 5689 3372

• Müüa kodukana munad 2 € karp (10 tk). 
Vutimunad 0,10 €/tk. Asume Raudlepa kü-
las, sõidan ka linnaringe. Soove võtan vastu 
telefonil 5757 0907

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine.  Info tel 5196 2628 või  
5354 3002

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

OST
• Ostan T-40 klaasidega parempoolse 
ukse. Tel 550 3408

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

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid 
mänguasju. Tel 507 9984

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. Pak-
kuda võib kõike. Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan NSVL  fotoaparaate, objektiive, 
vahvliküpsetajaid. Tel 5853 2215  

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

• Ostan raamatu „Oikumeeni äärel“ 30 
€/tk. Samuti ostan enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites vanu raamatuid 
(raamatu selg või kaaned on nahaga 
kaetud), ilusas köites raamatuid, aabit-
said, piibleid, teatmeteoseid, kokaraa-
matuid, maakaarte, linnaplaane, vanu 
dokumente, diplomeid, tunnistusi, 
plakateid, reklaame, silte, kommipabe-
reid, tikutoose, õllepudeleid jne. Said 
päranduseks korteri või plaanid kolida? 
Ostan üleliigse vanakraami ja raama-
tud! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan vanu ehteid, sõlgi, sõrmuseid, 
käevõrusid, merevaigust ehteid ja kae-
lakeesid, müntidest tehtud ehteid, setu 
ehteid (suur sõlg kuni 1000 €), vanu 
münte, hõberublasid, paberrahasid, 
hõbeuure, kellasid, hõbedast tehtud 
esemeid (pitsid, lusikad, portsigarid 
jne). Huvitavad ka vanad rinnamärgid, 
medalid, ordenid, koolimärgid, spordi-
märgid põllumajandusseltside medalid, 
märgikarbid ja märgivaibad. Pakkuda 
võib igasuguseid esivanematest jää-
nud asju! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka va-
nemaid raamitud seinapilte, graafi lisi 
lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid ja 
skulptuure. Samuti ostan igasuguseid 
nõukogudeaegseid keraamilisi kujusid, 
kujukesi, skulptuure ja keraamilisi 
seinaplaate - naisefi guurid, naise pea, 
memm, taat, lind, Kalevipoeg jne. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad raamimist 
ja korrastamist. Muuda kasutuna seisev 
kunst rahaks! Kõik pakkumised ooda-
tud! Tulen ise kohale - raha kohe kätte! 
Tel 5649 5292

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema 
töökorras! Võib pakkuda ka hambakulda 
või üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka 
sulatuseks. Kõik muud vanad esemed 
ka huvitavad! Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rin-
namärke, medaleid, postmarke, al-
bumeid, vimpleid, tikutoose ja palju 
muud. Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise 
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvi-
tavad ka lauanõud, vaasid, karpidega 
lusikad, raamatud, seinamaalid, ehete 
karbid, kujukesed ja muud ilusad vanad 
asjad. Tel 5356 0761, Liina

TEATED

• Kasutatud riiete lõpumüük Keilas, Keld-
ripood Keila, Paldiski mnt 46 (7-kordse maja 
all) T, K, N, R kell 11.00-17.00
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 Personaalne koeraomaniku nõustamine/koo-
litamine koera kodus või veebis. Igale koerale 

ja tema perele tuleb läheneda personaalselt ja 
seda ma teengi. Keskendun jõuvabale ja posi-
tiivsele treeningule. Lisaks koolitamisele aitan 
viia Sinu lemmiku veterinaari juurde või hoian 

sel ajal, kui ise pead kodust eemal olema. 

Terve Koer OÜ 
info@tervekoer.ee, 5813 9207, FB/Instagram: Terve Koer 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Ostan kaubaaluseid: 
EUR, FIN ja märgistamata. 

Tel 5552 2789

PUUKOOL müüb turul viljapuude  ja marjapõõsaste istikuid, 
maasika- ja vaarikataimi,  ilupõõsaid ning püsililli 

laupäeval, 21.augustil, kella 10.30 – 12.00

KAUBA 
NIMETUS ÜHIK

MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul, E. kg 1,00 1,70

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

Küüslauk , E kg 10,00 12,00

Kurk, E. kg 1,50 1,80

Tomat, E. kg 3,50 4,00

Mugulsibul, E kg 2,50

Peakapsas, E kg 2,00

Lillkapsas, E kg 3,50

Suvikõrvits, E. kg 1,00

Porgand, E kg 2,00

Kaalikas, E kg 2,00

Aeduba, E kg 7,00

Paprika, imp. kg 2,50

Baklazaan, imp kg 2,50

Kibepipar, imp kg 10,00

Vaarikad, E. kg 15,00

Vaarikad, imp. kg 14,00

Kultuurmustikad,  imp. kg 8,00

Metsamustikad, E liiter 5,00

Pohlad, E liiter 5,00

Must sõstar, E kg 6,00

Punane sõstar, E kg 3,00

Karusmari, E liiter 2,00

Murelid, imp. kg 6,00

Kirsid, imp. kg 4,00

Ploomid, imp. kg 3,00 3,50

Värske hapukurk kg 6,00

Kukeseened kg 15,00

Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 19. AUGUST 2021 
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

• Kodune käsitööpood „REBASTE PESA“ 
avatud Piiral, Metsaveere tänaval. Kui tahad 
saada head kingitust, teeme sulle poe uksed 
lahti kell 8-22 iga päev. Salvesta see telefoni-
number 5332 5213

• Võsu turuplatsil kirbukas 19.-29. 
august, kell 11.00-15.00

• Arli Puukool müüb viljapuid,- põõsaid, 
maasika-, vaarika-, mustika-, viinapuu-
taimi jne. L 21.08: Tapa turg 9.00, Rakvere 
turg 10.30,Väike-Maarja Coop plats 12.30, 
Laekvere 13.15, Muuga mõisa poe plats 
14.00, Haljala Grossi poe vastas 15.00. Info 
tel 518 8465, www.arlipuukool.ee

TUTVUS

• Mees 60+ Rakverest tutvub üksiku, kena, 
saleda, pikemat kasvu naisega vanuses 
59. aastat, kes oleks hea perenaine, terve, 
meeldib tantsida. Tel 554 6490

MUU

• Ostan enda tarbeks teie seisma jäänud 
sõiduki, universaali või bussi. Soovitavalt 
diisel, kuhu mahuks peale kaabu ja koti veel 
midagi. Tel 5801 9086

• www.toonklaas.ee

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

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

Rakvere Teatri 82. hooaeg algab „Imede ööga”

R akvere Teatri 82. hoo-
aja esimene uuslavas-
tus jõuab publikuni 

reedel, 27. augustil – „Tava-
line ime”. Tegemist on muu-
sikalise armastuslooga, kus 
peaosades astuvad lavale Ott 
Lepland karu rollis ning Saa-
ra Pius kuningatütrena. Jev-
geni Švartsi loo on lavastanud 
Eili Neuhaus ning see räägib 
inimeseks olemise imelisest 
kergusest ja imekspandavast 
raskusest.

Rakvere Teatri turundus-
spetsialist Kristjan Priksi sõ-
nul on esietendusele veel väi-
ke hulk kohti saadaval.

Etenduse järgselt avatak-
se Rakvere Teatri taga rah-

vaaia nähtamatud uksed ja 
kell 22 algab pargis südaööni 
kestev „Tavalise ime“ eriüri-
tus. „See on visuaalsete efek-
tidega atmosfääriõhtu, kus 
päevalilleväljal lambikettide 
kumas ühendavad esinejaid 
helilised muinasjutud,“ mär-
kis Priks.

Muusikaga astuvad publiku 
ette Ott Lepland, Saara Pius, 
Silja Miks ja Imre Õunapuu.

„Kutsume külastajaid sel 
õhtul häbelikkust seljataha 
jätma, kogu oma fantaasiat 
mängu panema ja õhtu jook-
sul oma imelisust fotonurgas 
jäädvustama. Augustiööst 
viimase võtmiseks palume 
hilisõhtuse jaheduse kaitseks 

kaasa võtta pleed või kasu-
kas,“ julgustas teatrijuht Vel-
vo Väli, kes hooaja avapeo 
sisse juhatab.

Imede öö lõpetavad perfor-
mance duo „Performadeforma” 
ning DJ-d. Sündmus on pile-
tita, kuid kontrollitakse va-
litsuse nõuetega kehtestatud 
tõendeid.

Kuulutaja

 Etenduses „Tavaline ime“ saadab 
kuningat imeline kaaskond. „Imede 
öö“ atmosfääri sulandumiseks võib 

külastaja end kaunistada mõne 
erilise aksessuaariga. 
Foto: Rakvere Teater

Enim mürgistusi 
on põhjustanud 
valge kärbseseen

P õhja-Eestis on ol-
nud viimase paari 
nädala jooksul juba 

viis rasket seenemürgis-
tuse juhtumit, enamas-
ti on põhjuseks valge 
kärbseseen. Hetkel on 
Ida-Tallinna Keskhaiglas 
ravil kaks raske seene-
mürgistusega patsienti, 
kes pidasid korjatud seeni 
sirmikuteks. 

Ida-Tallinna Keskhaigla 
sisehaigustekeskuse juhti-
varsti dr Maria Gustavso-
ni sõnul tuleb mürgistuse 
korral võimalikult kiiresti 
pöörduda haiglasse: „Es-
mane ravi on maoloputus 
kui seente söömisest on 
vähe aega möödas ja eel-
datavasti seened on veel 
maos. Seejärel aktiivsüsi. 
Kindlasti tuleb võima-
likult kiiresti pöörduda 
haiglasse!“

Seenemürgistuse tun-
nusteks on 6-8 tundi pärast tekkiv iiveldus, oksendamine ja 
vesine kõhulahtisus. Mõne aja möödudes (24-48 tundi) võib 
inimene tunda end paremini, kuid võib olla juba tekkinud 
maksakahjustus ning hüübimishäired. Kui selleks ajaks ravi ei 
saabu, siis võib tekkida pöördumatu maksakahjustus ja maksa-
nekroos.

Kõige sagedamini aetakse valget kärbseseent segi just mets-
šampinjonide, sirmikute ja kitsemampliga. Valge kärbseseene 
eristamiseks tuleb meeles pidada, et kärbseseenel on eoslehe-
kesed alati valged ja jalust ümbritseb kotjas tupp.

Seeni korjates, ostes või süües, tuleks kindlasti tähele pan-
na, et tuleks tarbida ainult tuntud seeni. Eestis kasvab umbes 
200 mürgist seeneliiki. Neist 15 liiki on inimesele eluohtli-
kult mürgised ja õigeaegse ravita võib nende söömine lõppeda 
surmaga.

Kuulutaja

Kõige sagedamini aetakse valget kärbseseent 
segi just metsšampinjonide, sirmikute ja 
kitsemampliga. Valge kärbseseene eristamiseks 
tuleb meeles pidada, et kärbseseenel on eosle-
hekesed alati valged ja jalust ümbritseb kotjas 
tupp. Foto: wikipedia.org
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91-aastase proua Elviine Ruubeni mälestused
„Iluköitest“ trükikotta „Kommunist“

E lviine: „Olin kange ise-
loomuga tüdruk ja läk-
sin joonelt Polügraafia-

tööstuse peavalitsusse, Pärnu 
mnt 10. Kaadrite ülem ütles, 
et milles küsimus, võttis tele-
foni ja helistas Isaak Vsevio-
vile trükikotta „Kommunist“. 
(Tollal oli David Vseviovi 
isa Isaak Vseviov trükikoja 
„Kommunist“ direktor.) Vse-
viov ütles, et saada ta kohe 
siia. 

Kohe kirjutati üks käskkiri 
Vseviovile ja teine „Iluköite-
le“. Viisin käskkirja „Iluköi-
te“ peainsenerile Bergile, et 
üle viia vanemköitja Elviine 
Künnap direktor Vseviovi 
käsutusse. Mul on see käsk-
kiri tänaseni alles. 

Kui töötasin veel „Iluköi-
tes”, hakkasin õppima õhtu-
kooli 6. klassis. Otsustasin 
korrata 6. klassi, sest üldained 
olid mul tööstuskoolist ke-
sised. Seal oli ainult füüsika, 
keemia, matemaatika, vene 
ja eesti keel. Tegingi siis kaks 
korda 6. klassi, kuna tahtsin 
korralikku põhja alla saada.

Elasin Kadriorus, kuid kool 
oli Balti jaama juures. Tunnid 
toimusid neljal korral nädalas 
kuue tunni kaupa. Lõppesid 
pool 12 öösel, aga trammid 
käisid 23.30.-ni. Kui oli hea 
õpetaja, lubas varem ära min-

na ja jõudsin Kadrioru viima-
se trammi peale joosta. Aga 
kui oli kontrolltöö, siis ei saa-
nud varem ära. Marssisin siis 
Balti jaamast läbi öise Tallin-
na jalgsi Kadriorgu.”

Tallinna linna 
noorim rahvasaadik
Komsomoli astumisega sai 
Elviinest kohe ka Keskrajoo-
ni Komsomolikomitee bü-
roo liige ja 20-aastaselt valiti 
ta Linnanõukogu saadikuks. 
Linnanõukogu asus Võidu 
väljakul, samas suures majas, 
kus esimese vabariigi ajal te-
gutses kuulus kohvik „Kultas“ 
ja Vene ajal kohvik „Moskva“. 
Täitevkomitee platseerus 
Raekojas.

Elviine: „Täitevkomitee 
esimees oli tollal Aleksander 
Hendrikson. Sekretär aga La-
rissa Haamer, keda kõik van-
dusid, et väga õel naine, aga 
mina sain temaga hästi läbi.

Ma olin Tallinna linna kõi-
ge noorem rahvasaadik. Seda 
hõigati maha Vene ajal ka nä-
dala Ringvaates. Neid filmi-
kesi näidati enne kinoseansse. 
Seal suures plaanis olin kord 
ka mina. Mõned aastad tagasi 
näidati juhuslikult uuesti seda 
pilti. Isegi abikaasa Rubeni 
Karla tundis mu ära sealt.“

Elviine: „Isaak Vseviov oli 

väga tore mees. Korraldas töö-
tajatele pidusid, tähistasime 
nii oktoobrirevolutsiooni aas-
tapäevi kui ka töörahva pühi. 
Loomulikult oli ka Vseviov 
parteilane, kogu kaader, kuna 
tollal teisiti poleks saanudki 
sellises kohas töötada. Ter-
ve meie asutus oli julgeoleku 
valve all. Julgeolek kontrollis 
trükimasinaid, kõik telefonid 
pitseeriti kinni ja teated läksid 
otse julgeolekusse.

Iga töötaja kohta uuri-
ti kõike. Hiljem, kui tööta-
sin „Kommunisti“ kaadri-
tes eriosakonna juhatajana, 
võtsin mina inimestelt an-
keetandmeid ja pidin need 
isiklikult, mitte telefonitsi, 
Tallinna linna julgeolekusse 
viima, mis asus Pikal tänaval, 
praeguse Vene Föderatsioo-
ni saatkonna majas. 10 päeva 
pärast sain vastuse, nii kaua 
uuriti. Mind ennast uuriti 
enne tööle võtmist pool aas-
tat. Polügraafiatööstuse pea-
valitsuses oli üks jube julge-
oleku mees, perekonnanimi 
ka vastav – Kuningas, sõja-
veteran ja sõjainvaliid, eba-
sümpaatne vanamees, kes 
inimeste järele erilise naudin-
guga nuhkis. Ja ka neid ära 
andis ja saatis teadagi kuhu. 
Mida nad minust kartsid, ma 
ei tea, aga pool aastat uuri-

ti, enne kui sain trükikoja 
kaadritesse tööle eriosakon-
na juhatajaks. Olin nii tähtis 
tegelane, et ainult minul ja 
Isaak Vseviovil oli luba ava-
da näiteks salajane post, mille 
võis vastu võtta ainult Vse-
viov. Ja kui tema puudus, siis 
sain loa avada mina. Me ei 
tohtinud Vsevioviga korraga 
ka puhkust võtta. Üks meist 
pidi tingimata kohal olema, 
sest eriposti ei saanud teistele 
usaldada. Kalmõki tüdrukud, 
kes posti tõid, käisid sõjaväe-
laste vormid seljas ja püstolid 
vöö vahel trükikoja kaadrite 
osakonnast sisse ja välja. Nad 
rääkisid ainult vene keeles ja 
hoiak selline, et „jesli nada, 
streljat buudu“ (kui tarvis, 
tulistan).”

Sõjaväe kohustuse üle arve-
pidamine kuulus samuti El-
viine töö hulka. Mehed, kes 
arvele võeti, nende toimi-
kud ja kõik muudatused olid 
eriosakonna juhataja käes. 
Tollal polnud ju arvuteid, 
vaid kõik käis käsitsi. Aga 
sõjaväepatrullid toimetasid 
sõjaväekohuslaste andmed 
kuhu vaja, sest armeesse mi-
nek oli kõigile noormeestele 
rangelt kohustuslik.

(Jätkub 3. septembril)

Ülle Kask

TÄNA MAAILMAS

1721: Peterhofi s käivitati esimesed purskkaevud

T äna 300 aastat tagasi, 
20. augustil 1721. aastal 
pandi esmakordselt töö-

le Peterhofi kuulsad purskkae-
vud, mis vaimustavad külasta-
jaid tänase päevani. Peterhofi 
nimetatakse meelitavalt kogu-
ni purskkaevude pealinnaks.

Peterhofi unikaalne veesüs-
teem, mis juhib suurepärast 
purskkaevukompleksi, töötab 
juba kolm sajandit peaaegu 
laitmatult ja ilma tõrgeteta.

Idee luua Venemaal suure-
jooneline veega seotud vaate-
mäng, tekkis tsaar Peetril 17. 
sajandi lõpus. Valitseja sai sel-
le mõtte reisilt Euroopasse, 
kus teda hämmastasid pursk-
kaevudega pargid Inglismaal, 
Hollandis, Saksamaal ja Aust-
rias. Kuid näiteks Prantsuse 
Versailles’ suursugust lossi ja 
parki polnud Peeter I veel näi-
nud, kui tema peas hakkas ku-
junema purskkaevukompleksi 
idee.

Peeter teadis, et purskkae-
vude loomiseks on kaks või-
malust: spetsiaalsete pumpade 
abil või loomuliku rõhuga, 
mis saadakse kõrgusevahe alu-
sel. Tema valik langes teisele 
võimalusele, kuna esimene 
tundus liiga kallis, ehkki just 
pumbad tagasid Versailles’ 
kuulsate purskkaevude töö.

Huvitav on see, et esialg-
se plaani kohaselt otsustati 
rajada suur purskkaevude ja 
kaskaadidega park Peterburi 

lähedal asuvasse Strelna külla. 
Seal algaski aktiivne ehitustöö 
„Venemaa Versailles“ püstita-
miseks, kuid varsti tuli tõdeda, 
et maastiku ja reljeefi eripärad 
ei võimaldanud purskkaevu-
pargi ideed Strelnas ellu viia. 

Ehitamist alustasid 
prantslased
Kui 1717. aastal käis Peeter 
Prantsusmaal ning külastas 
Versailles’, Trianoni, Saint-
Cloud’ ja Marly residentse, siis 
uuris ta põhjalikult purskkae-
vude funktsioneerimise teh-
nilist poolt ja hakkas otsima 
spetsialiste, kes võiksid midagi 
sellist rajada ka Venemaale.

Üheks esimeseks taoliseks 
spetsialistiks sai prantsuse 
arhitekt ning aedade ja par-
kide osav rajaja Jean-Baptis-
te Alexandre Le Blond, kelle 
Peeter suutis meelitada Vene-
maale. Prantslasest sai kol-
meks aastaks, kuni oma sur-
mani Peterburi peaarhitekt. 
Just tema koostas Peetri kor-
raldusel „vee liikumise plaa-
ni“. Le Blond suri 1719. aastal 
Peterburis väidetavalt rõuge-
tesse, aga mõningatel andme-
tel ei olevat ta suutnud taluda 
solvangut, kui tsaar Peeter oli 
teda tööde aeglase kulgemise 
pärast Peterhofis paljude ini-
meste silme all avalikult kepi-
ga nüpeldanud.

Teisena palgati suurt pursk-
kaevutööd teostama vene 

esimene hüdraulikainsener 
Vassili Tuvolkov, kes ehitas 
ainulaadse veejuhtme.

1720. aastal, kui tiike juba 
aktiivselt rajati, jätkas Peeter I 
uute veevarustusallikate otsi-
mist. Tsaar leidiski need üsna 
juhuslikult, kui ta külastas 
Ropša piirkonna kõrgendik-
ku. Sealsete Zabrodje, Habi-
no ja Gljadino külade lähedalt 
avastati maa-alused veeallikad. 

Peatselt selgus ka, et Strel-
nast läänes asuvas Peterhofi 
mõisas oli veelangus allikatest 
kuni pargini peaaegu kaks 
korda suurem kui Strelnas. 
Pärast arvutuste tegemist ja 
ekspertidega konsulteerimist 
andis tsaar käsu Strelnas tööd 
lõpetada ja paisata kõik jõud 
Peterhofi. 

Päev, kui vesi jõudis 
purskkaevudesse
1721. aasta alguses alustati 
Ropša kanali rajamist, mil-

le laius oli 
6 meetrit 
ja sügavus 
2 meetrit. 
E h i t u s e g a 
oli iga päev 
seotud üle 
2000 inime-
se. Peaka-
nalit rajades 
o t s u s t a s 
insener Tu-
volkov ka-
sutada prae-

gust Inglise tiiki veehoidlana. 
Suveks loodud veetoru kogu-
pikkuseks oli 40 kilomeetrit.

Ropša kanalist lasti vesi 
jooksma 19. augustil 1721. 
„Vesi jõudis Peterhofi järgmi-
seks hommikuks kella kuueks 
ning siis pandi tööle kõik 
purskkaevud ja kaskaadid,“ 
kirjutas purskkaevude käivi-
tamist pealt näinud Holsteini 
aadlik Friedrich Wilhelm von 
Bergholz.

Nii täitus Peeter Suure unis-
tus: Venemaale tekkis tohu-
tusuur purskkaevusüsteem. 
Loomulikult polnud see veel 
täiuslik ja ideaalne, mistõttu 
järgnevatel aastatel ja sajandi-
tel tuli seda veel arendada ja 
täiustada.

Järgmisel sajandil rajati 
Ropša kõrgendikult veel üks 
kanal, ehitati 9 reservuaaritii-
ki. Üle 30 aasta juhendas vee-
torude ehitamist Poola pärit-
olu insener-kapten Metšes-

lav Pilsudski, kes oli aastatel 
1857–1874 Peterhofi pursk-
kaevude juhataja. Peterhofi 
purskkaevusüsteem moodus-
tus lõplikult 19. sajandi teisel 
poolel ja pole sellest ajast ala-
tes enam oluliselt muutunud. 

Teise maailmasõja ajal said 
Peterhofi purskkaevud tõ-
siseid kahjustusi, kuid paari 
aastaga suudeti süsteem suu-
remas osas taastada, kuigi ka-
dunud ja lõhutud skulptuure 
restaureeriti ja taastati veel 
mitu aastakümmet.

Käimas on 
restaureerimistööd
Peterhofi kõigi kanalite pik-
kus on umbes 40 kilomeetrit, 
veehoidlatiikide pindala on 
umbes 100 hektarit. Vee-
varustussüsteemi moodusta-
vad 40 objekti: 18 tiiki, 12 ka-
nalit, 10 oja ja jõge. Lisaks Pe-
terhofi 150 purskkaevule on 
olemas 140 hüdrotehnilist ra-
jatist (sillad, tammid, lüüsid). 
Peterhofi purskkaevusüstee-
mis pole ühtegi pumbajaama 
ja vesi voolab Ropša kõrgus-
tiku ning Ülemise ja Alumise 
pargi purskkaevude vahelise 
loodusliku kõrguste erinevuse 
tõttu. Kõrghooajal läbib Pe-
terhofi kuulsaid purskkaevu-
sid umbes 100 000 kuupmeet-
rit vett iga päev. 

Aeg-ajalt tuleb purskkaevu-
sid ja skulptuure siiski restau-
reerida, et need rivist välja ei 

langeks. Näiteks tänavu juu-
lis pandi uuesti tööle pursk-
kaevud „Päike“ ja „Triton“, 
mida oli enam kui aasta taas-
tatud. Purskkaevu „Päike“ oli 
välja mõelnud Peeter Suur ja 
see valmis Katariina II ajal. 
Peetri ajal rajatud tiigi keskele 
püstitati pronkssammas, mida 
ümbritsesid kullatud delfiinide 
kujud. Sammast kroonib ke-
tas, millest löövad tugeva rõhu 
all välja veejoad nagu päikese-
kiired. Sammas pöörleb vee-
ratta abil, mis on peidetud 
postamendi sisse. 

Purskkaev skulptuuriga 
„Triton merekoletise lõua-
luud murdmas“ paigaldati 
1726. aastal ja see sümbo-
liseeris Venemaa võitlust 
ülemvõimu eest Läänemerel. 
1870. aastatel eemaldati ori-
ginaalskulptuur selle defor-
meerumise tõttu ja asendati 
Berliini tehases valmistatud 
variatsiooniga „Triton kro-
kodilli lõualuud murdmas“. 
Teise maailmasõja ajal skulp-
tuur varastati ja 1956. aastal 
restaureeriti säilinud jooniste 
põhjal Tritoni skulptuur koos 
merekoletisega. 

Remont- ja restaureerimis-
töid jätkatakse Hiina palees ja 
Suures kasvuhoones. Suure-
mahuline restaureerimine Pe-
terhofis on kavas lõpule viia 
2023. aastaks.

Allan Espenberg
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Sealiha
al veerand seast

2.40 €/kg

Müüme sealiha ettetellimisel
Vajangul, Jõgeval ja Mustvees

Info ja ettetellimine
tel: 5358 6772

Lääne-Virumaal kojuvedu TASUTA

ARMATUURRAUA
MÜÜK, LÕIKAMINE
JA PAINUTAMINE

TEL 58 36 1111
TEL 53 53 5686

KUIVATI TEE 3, VELTSI KÜLA
RAKVERE VALD

LÄÄNE-VIRUMAA

WWW.RAKTERAS.EE

Aadress: Jahvataja, Tõrma küla,

Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44406

• PARIMA HINNAGA

FASSAADI-, SOKLI- JA

TULETÕKKEPLAADID

• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786,•

e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee•

Järelmaksu
võimalus!

Hoia küttekulud madalad

BIODOM

pelletikatlaga

Hoia küttekulud madalad

BIODOM

pelletikatlaga

Biodom 15L
Biodom 25L

Biodom H20

Hoia küttekulud madalad

BIODOM

pelletikatlaga

Ideest teostuseni!

Krown korrosioonikaitse keskus
Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

HOIA OMA AUTOT!

www.krown.ee

KÕIK

TÄISTÖÖTLUSED Rakvere esinduses
-20%

Kampaania kehtib kuni 15.09.2021

Spetsiaalselt põhjamaade jaoks valmistatud
KVALITEETSED NORDIC SEERIA VÄLISUKSED

Tel 5373 6931, 510 9092

www.uksekeskus.ee

VÄRVIMINE
PEITSIMINE
LAKKIMINE

• puidust siseuksed al 90.-

• valged sileuksed al 65.-

• valged profiiluksed al 75.-

• Basic välisuksed al 260.-

• Nordic välisuksed al 320.-

• laudisega välisuksed al 180.-

• korteri välisuksed al 170.-

• tulekindlad EI30 uksed al 250.-

• tulekindlad EI30 tammespoon uksed al 390.-


	kul2008001
	kul2008002
	kul2008003
	kul2008004
	kul2008005
	kul2008006
	kul2008007
	kul2008008
	kul2008009
	kul2008010
	kul2008011
	kul2008012
	kul2008013
	kul2008014
	kul2008015
	kul2008016

