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Oleme nüüdseks üks nendest 
Eesti maakondadest, kus on 
tuvastatud Aafrika seakatk.
Rakke vald ja Kamariku küla 
võiks ja peaks olema tuntud 
pigem soojade ja tublide ini-
meste poolest, kuid hetkel 
leiavad need kohad rohkem 
märkimist seoses esmaspäe-
va õhtul kinnitust leidnud 
Aafrika seakatku juhtumiga 
Lääne-Viru maakonnas.
Kolme seaga kodumajapida-
mine sai taas kord tunnistu-
seks sellele, mida seakasvata-
jad juba mõnda aega valju-
häälselt räägivad: riik ei hin-
nanud õigel ajal võimalikku 
tõve levimise tõenäosust 
adekvaatselt. Või kui hindas-
ki, siis jäi sobilike abinõude 
rakendamisel hiljaks.
Tuleb tõdeda, et oleksime 
saanud ja pidanud paremini 
hakkama saama. Aga seda, et 
tagantjärele tarkus on täppis-
teadus, teame me kõik. Ole-
me nüüdseks juba mõnda ae-
ga selles situatsioonis, kus 
ülikergelt leviv viirus ei ole 
enam võõraste mure. See on 
Eesti mure ja puudutab väga 
tõsiselt kõiki läänevirulasi. 
Tõenäoliselt veel päris pikka 
aega.
Tavakodanikena puutume 
teemaga kokku ehk vaid uu-
diste vahendusel ja info üle-
külluses ei pruugi kõnealune 
teema isegi meie tähelepanu 
võita. 
Meil on raske panna ennast 
ettevõtja rolli ja hinnata oma-
nike võetavaid riske, töökoh-
tade võimalikku kadu ja/või 
laiemat majanduslikku kahju. 

On mõistetav, et me ei mõtle 
igapäevaselt seakasvatusega 
seotud ja sellest sõltuvatele 
piirkondlikele sektoritele – 
söödatööstus, transport, ve-
terinaariatööstus. 
Head Lääne-Virumaa inime-
sed – me oleme nüüdsest ko-
hustatud selle peale mõtle-
ma. Seakasvatajatele raken-
datavad piirangud panevad 
juba praegu meie ettevõtjaid 
väga keerulisse seisu. Olu-
kord on ohtlik ja võib sõltuda 
mis tahes muutujast võrran-
dis. Ka nende seafarmide pu-
hul, kus juba pikemat aega 
järgitakse ohutusnõudeid ja 
enamgi veel. Ka nende ette-
võtjate puhul, kes nüüdseks 
on investeerinud kümneid ja 
kümneid tuhandeid eurosid 
turvalisuse tõstmiseks farmi-
des.
Hiir, kärbes, metsloom ja ini-
mene – kõik võivad oma tege-
vuse tagajärjel olla viiruse 
kandjateks. Tulemuseks suur-
farmi puhul katastroof. Hu-
kule määratavad loomad ja 
rakenduseta jäävad tublid 
inimesed – valdkondlikud 
spetsialistid.
Arusaadavalt on mure lahen-
damine meie ühine huvi ja 
vastutus. Riik peab tagama 
ühtsed nõuded seapidajatele, 
rakendama sobilikke kom-
pensatsioonimehhanisme ja 
tagama operatiivse reageeri-
mise ohu ilmnemisel. Arutlu-
se all on metssigade populat-
siooni olulises mahus vähen-
damine. Ettevõtjad panusta-
vad omalt poolt territooriu-
mite-seafarmide kaitsele ja 

töötajate pideva instrueeri-
misega. 
Meil jääb üle olla hoolas met-
sas käigul, suhtlusel/läbikäi-
misel farmides töötavate ini-
mestega (mitte kanda sel ajal 
metsas kantud riideid) ja tar-
bida kodukoha patriootidena 
kodumaist sealiha. Olukor-
ras, kus seapidajatel on liha 
eksport oluliselt raskendatud 
või suisa keelatud, on kodu-
maise tarbimise suurenemi-
ne oluline abi ettevõtjatele. 
Ettevõtjatele, kelle juures töö-
tavad meie sugulased, sõb-
rad, tuttavad.
Head sõbrad – olgem teadli-
kud ja tähelepanelikud, hoi-
dume paanikast ja võtame se-
da kui uut reaalsust, meie 
kõigi ühist muret.

Marko Torm,
Lääne-Viru maavanem

Maavanem: 
jah, jäime hiljaks

Seakasvatajatel 
lisaks veel määrusteuputus
Nagu eelmise nädala seakatku-teemalises juhtkirjas kirjuta-
sin, jamad alles algavad. Toona oli tõhustatud VET-kontrolli 
algusest möödas vaid nädal ja juba oli leitud hulgaliselt sea-
katku juhtumeid Eesti farmides ja majapidamistes. Oli vaid 
aja küsimus, millal see kole haigus Lääne-Virumaale jõuab, ja 
juba jõudiski.
Olen selleteemalisi uudiseid kõrgendatud tähelepanuga jäl-
ginud kaks nädalat. Eelmisse Kuulutajasse uudislugu kirjuta-
des sai mulle selgeks, et seakatk on palju probleemsem tee-
ma, kui tavakodanikule esialgu tundub. Pagulased ja liiklus-
õnnetused on ka kahtlemata „kuumad kartulid“, kuid need ei 
hävita kokkuvõttes siiski tervet majandusharu ega jäta tu-
handeid inimesi tööta. Seakatk võib nii teha, kui halvasti lä-
heb.
Poliitilised oponendid on maaeluminister Urmas Kruuset ni-
metanud saamatuks tegelaseks või nõrgaks ministriks, kuid 
minu arvates tehakse talle liiga. Alles kevadel ametisse asu-
nud minister peab helpima suppi, mille oma tegevusetusega 
keetis kokku hoopis tema eelkäija (2014. aasta valimisremon-
dist kuni tänavukevadiste valimisteni pidas seda ametit mä-
letatavasti sotsiaaldemokraat Ivari Padar). 
Hetkel tundub Kruuse olevat kõige tegusam ja hõivatum mi-
nister. Ei möödu päevagi, kui koos ei käiks mõni katkuteema-
line ümarlaud (nagu mainitud, jälgin selliseid uudiseid) ja 
kui aus olla, siis on ministeeriumist tulnud ka konkreetseid 
otsuseid. Näiteks neljapäeval tuli uudis seakasvatajatele toe-
tuste maksmise kohta (vaata lehekülg 3), samal päeval läks 
ringlusesse ka ringkiri karmistuvate bioohutusnõuete kohta.
Kogu selle paberivärgi pärast tuleb seakasvatajaile kaasa tun-
da – uut infot ja uusi nõudeid on nii palju, et kes see jõuab 
neis orienteeruda? Piltlikult öeldes kehtivad hommikul ühed 
ja õhtul juba rangemad nõuded. 
Aga kui n-ö joonel pole, võib vits väga valusalt lüüa: riik kom-
penseerib küll taudi tõttu hukatud sigade maksumuse, aga 
seda vaid juhul, kui kõik ohutusnõuded on täidetud. Jääb far-
meril mõni ringkiri kahe silma vahele, jääb ta juhuste halval 
kokkulangemisel ka kompensatsioonist ilma.
Nii et kannatlikku meelt seapidajatele paberite lugemisel ja 
neil leiduvate nõuete täitmisel.
Tahan lõpetuseks korrata seakasvatajate üleskutset. Esiteks: 
hoiduge katku levitamast! Kui käite metsas, siis ärge seafar-
mide ega seakasvatajate ligi minge! 
Ja teiseks: ostke Eestis kasvatatud sigade liha! Isegi kui see on 
välismaisest kallim. Juba on Lääne-Virumaal 7400 seaga 
farm, mille omanik tohib oma kaupa turustada vaid Eestis, 
sest tema majapidamine asub ohutsoonis, ja keegi peab selle 
liha ära ostma ja ära sööma.

Aivar Ojaperv
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Lääne-Virumaale jõudis sea-
katk (või täpsemalt tuvastati) 
lõppeval nädalal, kui katkupi-
sik leiti Rakke vallas tegutseva 
väiketaluniku sigadelt. Rakke 
vallavanema Andrus Bloki sõ-
nul on sead tänaseks hävita-
tud ja hooned desinfitseeri-
tud.
Tagajärjed ulatuvad aga kau-
gemale: avastatud kolde tõttu 
kehtestati piirangutsoon, 
mille sisse jääb ka Lahu kan-
dis tegutsev 7400 loomaga 
seafarm, ja selle farmi sigasid 
tohib nüüd vaid turustada 
Eestis. „Farmi omanikule on 
see tõsine probleem, et sigu 
ei saa välismaale müüa,“ 
nentis Blok. „Kui sul turgu 
pole, siis kuhu sa pealekasvu 
paned?“

Riskiplaani on vaja
Põllumajandusministeeriu-
mis toimus katkuteemaline 
arutelu ja otsuste vastuvõt-
mine eile pärastlõunal, hom-
mikupoolikul oli aga sama asi 
arutlusel Lääne-Viru maava-
litsuses. On ju Lääne-Viru-
maa Viljandimaa järel teine 

seakasvatuspiirkond Eestis ja 
nüüd, mil katk on jõudnud 
juba meie maakonna piiri-
desse, on olukord enam kui 
tõsine. Lausa traagiline.
„Maavalitsuses toimunud 
kohtumisel jäi kõrvu seakas-
vatajate mure, et ohutsooni-
de kehtestamisega on neile 
liiga tehtud,“ rääkis Rakke 
vallavanem Blok. „See on ka-
he otsaga asi – ma tegelikult 
mõistan nii üht kui ka teist 
osapoolt. Muidugi tahavad 
seakasvatajad, et müügil pii-
ranguid poleks, aga samas on 
oht katkupisikut edasi levita-
da.“
Bloki sõnul lepiti kokku, et 
seakasvatajad koostavad n-ö 
riskiplaani. „See on selleks, et 
kui juhtub kõige hullem ja 
katk on farmis, siis teaks täp-

selt, kuidas edasi talitada. 
Mitte nii, et kui õnnetus juba 
käes, siis hakatakse alles mõt-
lema.“

Kes hüvitab?
OG Eletra omanik Oleg Gross, 
kelle kontsern oma tootmise 
tarbeks samuti sigu kasvatab, 
mainis, et tema ettevõtete ku-
lud kiirmeetmete kasutusele 
võtuks on olnud suurusjärgus 
20 000 eurot. „Neid kulusid ei 
kompenseeri ilmselt keegi,“ 
lausus ta. „Riik muudkui 
nõuab ja kehtestab hilinenud 
määrusi, nende täitmiseks 
vaja minevatest kuludest pole 
aga juttu olnud.“
Katku tõttu hävitatud sead on 
riik lubanud nende omaniku-
le hüvitada. „Aga seda vaid 
juhul, kui kõik veterinaariaa-

lased ja muud ohutusnõuded 
on täidetud,“ täpsustas 
Gross. „Nõudeid tuleb aga 
lausa iga päev juurde ja sea-
kasvatajal on raske orientee-
ruda, mida ja kui palju ta 
peab tegema.“
„Olukord on ettearvamatu, 
lausa traagiline,“ lisas ta. 
„Katk võib levida ka porikärb-
se või närilisega. Lisaks pole 
ikka veel teada, milline meet-
metest ohtu minimeeriks: 
ühed näiteks räägivad, et 
metssigade küttimine ja nen-
de arvu suur vähendamine 
on hädavajalik, teised on aga 
veendunud, et jaht ajab sea-
karjad liikmele, mis aga suu-
rendab katkupisiku levimist 
veelgi.“

Seakasvatajate toetuseks makstakse 
12,7 miljonit eurot
Seakasvatajad saavad augustis taotleda toetust täiendavateks 
investeeringuteks bioohutusmeetmetesse või majandustege-
vuse ümberkorraldamiseks seakasvatussektorist väljumisel. 
Taotlusvoorud avatakse 17. augustil. 
„Seakasvatajate toetamiseks avame veel augustis kaks mee-
det, mille toel saab seakasvatussektor toetustena kätte kokku 
12,7 miljonit eurot,“ ütles maaeluminister Urmas Kruuse pä-
rast neljapäevast nõupidamist Põllumajandusministeeriu-
mis. „Erakorraliselt seakasvatajatele mõeldud taotlusvooru-
des toetame investeeringuid bioohutusmeetmetesse või ma-
jandustegevuse ümberkorraldamiseks seakasvatussektorist 
väljumisel.“
17.-31. augustini saavad seakasvatajad erakorraliselt taotleda 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 raames kaht toetust.
Esimene neist on väikeste põllumajandusettevõtete arenda-
mise toetus seakasvatajatele põllumajandusliku müügitulu-
ga 4000-14000 eurot. Toetatakse investeeringuid bioohutus-
meetmetesse või majandustegevuse ümberkorraldamiseks 
seakasvatussektorist väljumisel. Seakasvatajate taotlusvoo-
ruks kavandatud eelarve on 2 700 000 eurot. 
Teiseks investeeringud põllumajandusettevõtte tulemuslik-
kuse parandamiseks seakasvatajatele põllumajandusliku 
müügituluga alates 14 000 eurost. Toetatakse investeeringuid 
bioohutusmeetmetesse või majandustegevuse ümberkorral-
damiseks seakasvatussektorist väljumisel. Seakasvatajate 
taotlusvooruks kavandatud eelarve on 10 000 000 eurot. 
Taotlemise täpsemad tingimused sätestatakse meetmete 
määrustes, millega saab praegu tutvuda eelnõude infosüs-
teemis ning pärast allkirjastamist Riigi Teatajas. Taotlemine 
toimub läbi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni 
Ameti. 
Ministri sõnul on praeguseks kokku pandud toetuspaketile 
tulemas ka lisa. „Sealiha kokkuostuhinna olulise languse kor-
ral saame taotleda Euroopa Komisjonilt erakorralist toetust, 
mida saab maksta kitsendustega piirkonna seakasvatajatele 
maksimaalselt kolme kuu jooksul tapale realiseeritud sigade 
eest,“ selgitas Kruuse. „Kui näeme, et loomataud on taandu-
nud, saab rääkima hakata ka põllumajanduspotentsiaali 
taastamise toetusest, mille jaoks oleme kavandamas maaelu 
arengukavasse miljoni euro suuruse eelarvega toetusmee-
det.“ 
Euroopa Liidu erakorralise toetuse korral tuleb Eesti riigil 
kanda pool kuludest ning tegu on ühekordse toetusega.
Lisaks, Eesti riik tagab bioohutusnõuete järgimise korral loo-
mapidajale taudikahju kompenseerimise hukkunud ja huka-
tud loomade ja sööda eest ning täiendavad kulud VTAle sea-
dusest tulenevate tõrjemeetmetega seotud kulude katmiseks. 
Sigade Aafrika katku senise levikuga seotud kulutused ulatu-
vad 620 000 euroni, millest Euroopa Liit hüvitab riigi tehtud 
esmased kulud kuni 75 protsendi ulatuses.

Kuulutaja

Seakatk jõudis Virumaale
Neljapäeval oli Aafrika 
seakatk arutlusel nii maa-
kondlikul kui ka riiklikul 
kõige kõrgemal tasemel. 
Kas ja kui palju sellistest 
ümarlaudadest kasu on, se-
da ei tea keegi – nüüd, mil 
õige aeg katku tagajärgede 
minimaliseerimiseks on 
mööda lastud, saab vaid 
tõdeda, et olukord on selli-
ne, nagu on, ja püüda 
päästa, mis päästa annab.

Aivar Ojaperv
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NOORMEES TEGI 
AVARII
31. juulil kella 22.57 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Tamsalu 
vallas Järva-Jaani - Tamsalu 
- Kullenga tee 15. kilomeet-
ril, kus vastava kategooria 
juhtimisõiguseta 17aastane 
noormees sõitis sõiduauto-
ga Audi 80 sirgel teel teelt 
välja, rulludes üle katuse. 
Sõiduki juht toimetati Rak-
vere Haiglasse.

TAPAL TAPETI MEES
3. augustil leiti Tapalt Sauna 
tänaval asuva maja korterist 
53aastase mehe vägivalla-
tunnustega surnukeha. 
Kahtlustatavana peeti kinni 
51- ja 50aastased mehed.

KEHALISED VÄÄR-
KOHTLEMISED
4. augustil kella 7.40 paiku 
rünnati Rakveres Roosi tä-
nava maja trepikojas 24aas-
tast naist. 
3. augustil kella 15 paiku 
löödi Väike-Maarjas Vao kü-
las Pargi tänaval 53aastast 
meest. 
2. augustil löödi Kadrina val-
las Jõepere külas omavaheli-
se tüli käigus 61aastast naist. 
Võimalik lööja on politseile 
teada.
2. augustil kella 20.15 paiku 
löödi Kundas Tähe tänaval 
maja trepikojas 35aastast 
naist.

Igal aastal saab paarsada tu-
lekahju alguse suitsulõõris 
süttinud tahmast. Kõik selli-
sed põlengud on võimalik ära 
hoida korstnate ja küttekeha-
de regulaarse puhastamise 
ning hooldamisega. 
Kuigi käes on suur suvi, tasub 
juba praegu mõelda sellele, et 
vastavalt tuleohutuse seadu-
sele on 1. september tähtaeg, 
mil kutseline korstnapühkija 
peab olema puhastanud era-
mu küttesüsteemid ja maja-
omanikul peab olema selle 
kohta ette näidata kutselise 
korstnapühkija akt. See on 
garantiiks, et puhastatud ja 
kontrollitud küttekoldega on 
kõik korras. Seadus kehtib ju-
ba viiendat aastat ja esimeste 
välja antud tõendite kehti-
vusaeg hakkab peagi läbi saa-
ma. 
Korstnapühkija Aivar Sekk 
(pildil) ütles, et juuli- ja au-
gustikuu on võrreldes varase-
mate aastatega olnud väga 
kiire. „Käed-jalad on tööd täis 
ning järjekord ulatub juba ok-
toobrisse. Ilmselt on seadus 
mõjutanud inimesi, kes võta-
vad küttekollete puhastamist 
tõsise asjana,“ arvas Sekk. Ta 
lisas, et olukord küttekollete-
ga on rahuldav, kuid kohta-
des, kus ta varem pole käi-
nud, tuleb üllatusteks valmis 
olla. „Isepühkijad ei oska mõ-
ningatele asjaoludele tähele-
panu pöörata või siis ei pu-

hasta küttesüsteemi korrali-
kult. Vaatame puudused üle, 
et kõikidesse kohtadesse ikka 
ligi pääseks ning küttekolded 
oleksid terved ja pragudeta,“ 
lausus korstnapühkija. 
Õnnetuse korral peab kind-
lustushüvitise saamiseks 
tõendama, et küttekolded 
olid hooldatud. Seepärast tu-
leb akt kindlasti säilitada. Sal-
va kindlustuse müügikonsul-
tant Aigar Kink ütles, et kui 
paber tules hävib, siis tuleb 
meelde tuletada korstnapüh-
kija nimi, kelle andmebaasist 
saab andmed kätte. 
Ta rõhutas akti vajalikkust 
kindlustatud eramute puhul 
ja ütles, et iga viie aasta jook-
sul peab kutsetunnistusega 
korstnapühkija vähemalt kor-
ra küttekoldeid puhastamas 
käima, vahepealsetel aastatel 
võib seda ise teha. „Kui peale 
tulekahju selgub, et põhju-
seks oli just hooldamata küt-
tekeha, siis kindlustusfirma 
võib kahjude hüvitamist vä-
hendada kuni 50 protsendi 
ulatuses. Inimene peab eel-
kõige kehtivatest seadustest 
kinni pidama,“ selgitas Kink.
Ida päästekeskuse juhi ase-
täitja tuleohutusjärelevalve 
alal Marti Siim ütles, et pääst-
jad ei kontrolli akti olemas-
olu. „Nad võivad seda küsida 
kodukülastuste raames, et te-
ha elanikele selgitustööd. Ak-
ti küsib peale tulekahju tuleo-

hutus- või menetlusinspek-
tor, samuti küsitakse akti nä-
ha siis, kui tehakse eramutes-
se tuleohutuse kontrollreide. 
Inimestel ei tarvitse tunda 
hirmu kontrollide ees, pigem 
tuleks äärmiselt tõsiselt suh-
tuda sellesse, et nende kütte-
seadmed oleksid korras ja 
hooldatud. Selle kindluse an-
nab õppinud ja kutse oman-
danud korstnapühkija,“ lisas 
Siim.
Kutsetunnistust omavate 
korstnapühkijate kontaktid 
on maakondade kaupa üleval 
lehel www.korsten.ee. Teavet 
korstnapühkija tellimise koh-
ta saab küsida ka päästeala 
infotelefonilt 1524. Korstna-
pühkijal peab kindlasti olema 
kutsetunnistus. Selle kehti-
vust tuleb enne töö tellimist 
kindlasti kontrollida kutseko-
ja kodulehel. 
Eelmisel aastal registreeriti 
Lääne-Virumaal 20 tulekahju, 
mis said alguse hooldamata 
küttesüsteemist. Päästjad 
soovitavad õnnetuste vältimi-
seks enne kütteperioodi al-
gust kindlasti kutsuda korst-
napühkija ja üle vaadata oma 
küttekehad, et need korras 
oleks.

Mari Mölder

Majapidamises peab olema korstnapühkija akt

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! KASUTA VÕIMALUST!
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Rakvere • Jaama 37 (endine Lille 18) • E-R: 10.00-19.00 L-P: 10.00-16.00 • tel.:  53 031 718

SELINA MEDEJA komplekt komplekt komplektFLORIDA990.-850.- 525.-

3+1+1

VENUS K
nurgadiivanvoodi 599.- TIJA nurgadiivanvoodi

620.- BOSTON
nurgadiivanvoodi 609.-NAGLIS

nurgadiivanvoodi 599.-

745.-

LIEPA

diivanvoodi529.-

TIRA

diivanvoodi399.-

MONTON

diivanvoodi179.-

MARS
esik

159.-

NIKE
esik

139.-

PALERMO
nurgadiivanvoodi 799.-MEDEJA

nurgadiivanvoodi

MONZA
nurgadiivanvoodi 569.-

KLASSIKA

diivanvoodi225.-

LENA

diivanvoodi189.-

ALEX

kušett219.-

SILVI

voodi99.-

SMILE MODENA

499.- 329.-
köök köök

ilma pesukastita, nurk ei 
ole vahetatav (2720x2360)

pesukastiga, nurk ei ole 
vahetatav (2700x2150)

pesukastiga, nurk vahetatav   pesukastiga, nurk vahetatav  

(2650x1850)(2930x1950)

pesukastiga, kergesti 
võimalik eemaldada nurk 

 (2320x
  1600)

(2280x1040) (2210x106) al. 

MAGAMISTUBA LARA

1319.- 399.- 299.-

3+1+1 3+1+tumba

diivanvoodi 
2020x1020
tugitoolid 960x980

diivanvoodi 
pesukastiga, 193x800

al. 
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MUST KROONIKA

Tasub teada

KAKS TULEKAHJUT 
HALJALA VALLAS
4. augustil kell 21.25 teatati 
häirekeskusele, et Haljala 
vallas Kärmu külas põleb 
viljakuivati lahtise leegiga. 
Päästjate kohale jõudes põ-
les automaatkuivati mõõt-
metega 3x4 meetrit lahtise 
leegiga. Tulekahju kustutati 
kella 22.40ks. Tulekahju tek-
kepõhjuse selgitab menet-
lus. 
3. augustil kell 18.11 teatati 
häirekeskusele tulekahjust 
Haljala vallas Põdruse külas. 
Teataja sõnul oli maja katu-
selt näha leeke. Päästjate 
sündmuskohale jõudes oli 
hoone omanik tulekahju 
oma jõududega kustutanud 
ning päästjad kontrollisid 
põlenguala termokaamera-
ga üle. Põles katusealune 
ühe ruutmeetri ulatuses. 
Omaniku sõnul oli tulekahju 
tekkepõhjuseks hooletus 
suitsetamisel.

AUTO HÄVIS TULES
31. juulil kell 18.26 teatati 
häirekeskusele, et Kadrina 
vallas Läsna külas põleb sõi-
duauto. Päästjate kohale 
jõudes põles auto lahtise 
leegiga. Tulekahju kustutati 
kella 19.21ks. Sõiduauto hä-
vis tulekahjus. Inimesed vi-
gastada ei saanud.

Kuulutaja

Viimasel ajal on ajakirjandus-
se jõudnud mitu uudist isiku-
test, kes on süüdi mõistetud 
laste seksuaalse väärkohtle-
mise eest ning nüüd soovivad 
enda tingimisi vabastamist. 
Sotsiaalmeedias ja veebikom-
mentaariumites on seksuaal-
kurjategijate vanglast lahti-
laskmine põhjustanud tõsise 
pahameeletormi. 
Kuidas pääsevad kõnealuse 
kuriteo sooritanud isikud en-
neaegselt vabadusse ning kas 
peaks valvel olema, kui meie 
hulgas sellised inimesed ringi 
kõnnivad? 
Justiitsministeeriumi karistu-
sõiguse ja menetluse talituse 
nõuniku Tuuli Ploomi sõnul 
algab töö selliste inimestega 

juba vanglas. „Selleks on eri-
nevad sotsiaal- ja rehabilitat-
siooniprogrammid, mis on 
just mõeldud seksuaalkurja-
tegijatele,“ rääkis ta. „Need 
peaksid inimesel aitama aru 
saada, et tema tegu on vale, 
mida tundis tema ohver jne. 
Kuna tegemist on tingimisi 
vabastamisega, siis isik jääb 
käitumiskontrolli alla. See tä-
hendab, et kriminaalhooldaja 
aitab tal igapäevaeluga toime 
tulla.“
„Lisaks on talle seatud mit-
meid tingimusi ja nõudeid, 
mida ta ei tohi pärast vabane-
mist teha,“ jätkas Ploom. 
„Näiteks suhelda lastega, 
minna lasteasutuste lähedus-
se, tarvitada alkoholi ja nar-

kootikume. Seetõttu peaks 
olema ühiskond kindlasti 
kaitstum ja turvalisem,“ ra-
hustas Ploom. 
Ta lisas, et kui pedofiili ei va-
bastata kohtu poolt enne-
tähtaegselt ning teda on ka-
ristatud vähemalt kaheaasta-
se vangistusega ning see pole 
esmane karistus seksuaalku-
riteo eest, siis võib isikut sa-
muti käitumiskontrollile allu-
tada ja iga tema liigutust jäl-
gib kriminaalhooldaja.
Ploomi sõnul ei ole seksuaal-
kurjategijad üldsegi nii retsi-
diivsed, kui inimesed arva-
vad. See tähendab, et kõik 
seksuaalkurjategijad ei pane 
pärast karistuse kandmist uut 
seksuaalkuritegu toime. Uu-

ringud on näidanud, et pedo-
fiil, kes on pannud toime ku-
riteo oma lähedase või pere-
liikme suhtes, ei otsi hiljem 
kontakti võõraste lastega.
Mujal maailmas on praktisee-
ritud seksuaalkurjategijate 
registrisse kandmist, kust ta 
on siis kõigile kättesaadav. 
Eestis registrit olemas pole ja 
selle olemasolu ei peeta nõu-
niku sõnul vajalikuks. Samas 
on olemas aga karistusregis-
ter, mille osas on Eesti üsna 
erandlik, kuna register on 
avalik ja kõigile kättesaadav.
Siinkohal julgustabki Ploom 
elanikke karistusregistrit ka-
sutama ja sinna päringuid te-
gema, eriti on see soovitav, 
kui inimesed palkavad endale 

tundmatu lapsehoidja või vii-
vad lapse uue treeneri juurde. 
„Kontroll tagab teie lapsele 
hulga turvalisema keskkon-
na. Kuigi seaduse järgi saavad 
pedofiilid eluaegse lastega 
töötamise keelu, võivad mõ-
ned siiski üritada seda teha, 
mis ka õnnestub,“ ütles nõu-
nik lõpetuseks.
Viru maakohtust öeldi, et vii-
mase viie aasta jooksul on 
Lääne-Virumaal pedofiilia 
eest karistatud 8 inimest ning 
nende keskmiseks karistu-
seks on 4 aastat 6 kuud.

Kaius Mölder

Lääne-Virumaal Põlulas asuv 
piisonifarm on olnud aastaid 
paljude inimeste lemmikko-
haks. Seal sai lisaks piisonite 
uudistamisele külastada mi-
niloomaaeda ja maitsta pa-
kutavat toitu. Mitu aastat jär-
jest valiti Metsiku Piisoni Sa-
loon parimate restoranide 
hulka.
Sel suvel kohale tulnud ini-
mesed peavad aga seisma sa-
luuni lukustatud ukse taga 
ning võtma ette tagasitee. 
Peale piisonite uudistamise 
pole seal enam midagi teha. 
Osaühing Metsiku Piisoni Sa-

loon omanik Hillar Pulk ütles, 
et alates käesolevast aastast 
muutsid nad oma tegutse-
misviisi. „Saluun pole päris 
suletud, oleme nüüd avatud 
ettetellimisel. Näiteks alles 
hiljuti telliti meilt ruume ja 
maja oli väikese grupi päralt,“ 
lausus Pulk. Miks piisonifar-
mis üritusi enam ei toimu ja 
süüa ei saa, sellele oli omani-
kul oma põhjendus. „Hetkel 
on keerulised ajad ja pole jak-
su peale piimafarmi mitut as-
ja ajada. Põllumajanduses tu-
leb ellu jääda ja siis tuleb vali-
da oluline ehk fun-asjad jää-

vad ära,“ selgitas Pulk. Nüüd 
panevad nad rohkem rõhku 
piimakarjale ja tegeletakse 
aktiivselt piisonite järelkas-
vuga. Laiendatud karjamaal 
on piisonite arv on tõusnud 
juba kahekümneni. 
Need, kes aga lahedas saloo-
nis oma erapidusid tahavad 
pidada, saavad seda jätkuvalt 
teha. Enamikus on sisustus 
endine ja peamised asjad ole-
mas. Samuti see eksootika, et 
suur piisonipea on teisel pool 
klaasi närimas oma sööki.

Mari Mölder 

Pedofiilid tikuvad vabadusse

Piisonifarmi uksed jäävad külastajatele suletuks

Piisoneid näeb jätkuvalt karjamaal. 
Foto Mari Mölder



Kuulutaja reede, 7. august 20156 Töö/koolitus

PAKUN TÖÖD

• Vene keelt kõnelev pere Rakverest 
otsib lapsehoidjat 4a poissi lasteaeda 
viima. Tel 5590 3127

• Otsin hooldajat/koduabilist 
e a k a l e  a b i e l u p a a r i l e 
Rakvere linnas tööpäeviti 17 
- 20 ja nädalavahetustel. Tasu 
kokkuleppel. Tel 5665 4571

• Eakate kodu Kundas võtab tööle 
hooldaja. Info telefonil 5528 532

• Kunda Ühisgümnaasium võtab tööle 
klassiõpetaja (1,0), matemaatika-
õpetaja (1,0) ning ajaloo ja ühiskon-
naõpetuse õpetaja (1,0 ametikohta). 
Avaldus, CV ja kvalifikatsioonile 
vastavust tõendavate dokumentide 
koopiad tuua 7. augustiks Lääne-Vi-
rumaa, Kunda, Kasemäe 22 või saata 
info@kundakool.ee. Info tel 5399 9307. 
Tööle asumine 24.augustil.

• Lasila Põhikool võtab alates 1. 
septembrist 2015 tööle mängurühma 
õp etaja abi ,  kel le  peamisteks 
tööülesanneteks on hoida puhtana 
mängurühmale kuuluvad ruumid 
ja abistada õpetajaid õppe- ning 
kasvatustöö korraldamisel. Avaldus 
kooli direktorile saata aardressil: Lasila 
Põhikool, Vahtra pst 17/1, Lasila, 
Rakvere vald, Lääne-Virumaa, 44401 
või e-posti aadressil: katrin@lasila.
edu.ee. Lisainfo telefonil 528 6162

• Elektritarvete müügiga tegelev 
ettevõte otsib oma meeskonda 
müügikonsultanti-laohoidjat. Töö 
asukoht Rakvere linn. Tulevaselt 
k o l l e e g i l t  o o t a m e  v ä g a  h e a d 
suhtlemisoskust ning samuti head 
arvuti kasutamise oskust. CV koos 
palgasooviga saata aadressile info@
elektritarbed.ee hiljemalt 10. augustiks

• Rakveres pakkuda lepinguga tööd 
klienditeenindajale, eelduseks on 
rõõmus meel ja teotahe. Tel 5013 393

• Tsentrumi Teksapood võtab tööle 
klienditeenindaja. CV palume saata 
kaleano@hot.ee

•  O t s i m e  o m a  m e e s k o n d a 
r õ õ m s a m e e l s e t  j a  a k t i i v s e t 
klienditeenindajat müüma Vendi 
Aiandustalu juurviljatoodangut 
Põ hja k e s ku s e  e e s  m ü ü g i l e t i s . 
Eelduseks oma sõiduauto kasutamise 
võimalus. Tel Aare Vent 5663 8303, 
vent.aare@gmail.com

•  P õ h j a k e s k u s e s s e  v a j a t a k s e 
toidukaupade müüjat. Tel 5834 8403

• Mööblikauplus Edem otsib osalise 
tööajaga puhkepäevade andjat. 
Väljaõpe kohapeal, vajalik vene keele 
oskus. CV koos kaaskirjaga saata 
e-mailile: rakvere@dem.ee

•  E r a m a j a  e h i t u s e l  v a j a t a k s e 
k o g e m u s t e g a  m ü ü r s e p p a  j a 
abimeest. Info tel. 5561 0219

• Ehitus ettevõte otsib oma meeskonda 
maalrit.  Vähemalt 3a kogemus. 
Komandeeringud välismaal. Kontakt: 
+373 5552 2240

• K a t e l a  s a e k a a t e r  o t s i b 
höövelpingioperaatorit. Info tel. 
5048 960 või katelapuit@gmail.com

• Ideaalköögid OÜ otsib oma tublisse 
meeskonda täiendust. Pakume tööd 
mööbli valmistajale, kasuks tuleb 
CNC puidufreesi kasutamise kogemus 
(töökoht Haljalas). Täiendav info E-R 
telefonil 5661 4400 või 32 41 002

• Võtan tööle võsalõikaja. Tel 5199 
6563

• Kroonikeskuse autopesula otsib 
autopesijat. Tel 5827 1622

• Pakun tööd autoremondilukksepa-
le (mootorid, käigukasti remont). Hea 
palk. kristo@k-kummid.ee

• OÜ RTR Teenused võtab tööle 
autojuhi viljaveo poolhaakele. Võib 
põhikohaga või hooajaliselt. Vajalik 
eesti keele oskus ja digikaart.  Tel 
5061 861

• Pakume püsivat tööd lihunikule. 
Tartu mk. Vasula, Tartust 10 km. 
Väljaõpe kohapeal. Vajadusel koht 
ühiselamus. Tel 5850 4423

Paljude raamatusõprade es-
mane tutvus Rootsi krimikir-
jandusega sai alguse 
lapsepõlvest, mil ribadeks 
loeti Astrid Lindgerini „Meis-
terdetektiiv Blomkvist“. Ame-
tlikult loetakse aga Rootsi kri-
mikirjanduse alguseks aastat 
1893, mil pseudonüümi Prins 
Pierre all ilmus „Stockholmi 
detektiiv“.
Näituse stendilt võib lugeda, 
et Rootsi kriminulli kuldajas-
tu saabus 1950ndatel, kui 
Stieg Trenteri põhjalike Stock-
holmi kirjeldustega juhtumid 
võistlesid Maria Langi meele-
lahutuskrimkadega. 
Tänapäeva rootsi politseiro-
maan sündis raamatuga 
“Roseanna” (1965), milles fig-
ureerisid lihtsad inimesed. 

Henning Mankelli ko-
missar Wallanderi lood
Kuigi Rootsi heaoluriigis ei 
sooritata just palju mõrvasid, 
on rootslaste kriminaalro-
maanist saanud maail-
makuulus kaubamärk.
Henning Mankell (sündinud 
1948) on üks loetumaid rootsi 
kirjanikke, kelle raamatuid on 
müüdud üle 40 miljoni ek-
semplari. Kuulsuse tõi Man-
kellile aastal 1991. ilmunud 
„Näota mõrvarid“ (e.k 1997, 
2013), kus esimest korda as-
tus lugejate ette komissar 
Kurt Wallander. 
„Valejälg“, „Püramiid“, „Enne 
külma“, „Murelik mees“, „Tu-
lemüür“ ja „Viies naine“ jutu-
stavad küll kuritegudest, mi-

da isepäine ja tihti enesesse 
sulgunud komissar Wallander 
lahendab, kuid Mankell lahk-
ab neis ka probleeme, mis on 
juhtunud tänapäevase Rootsi 
nõndanimetatud heaoluühis-
konnaga. 
Henning Mankell on kinnita-
nud, et raamatuga „Käsi“ 
lõpevad Wallanderi lood ja 
rohkem neid ei tule. 
Teoste põhjal on tehtud ka 
telesarju. BBCis valminud 
sarjas mängib peaosa Ken-
neth Branagh. 

Stieg Larssoni pärand
Enim müüdud rootsi krim-
ikirjanik on Stieg Larsson 
(1954-2004), kes oli ajalehe 
EXPO ajakirjanik ja 
peatoimetaja. Oma eluajal ei 
hoolinud Larsson kuulsusest, 
vaid oli jäägitult pühendunud 
tööle. Kui selgus, et ta on muu 
töö kõrvalt kirjutanud ka 
kolm romaani, oli see isegi ta 
tuttavatele suur üllatus. 
Millenniumi-triloogia es-
imene osa „Lohetätoveerin-
guga tüdruk“ ilmus 2005. aas-
tal (e. k 2009). Sellele järgne-
sid „Tüdruk, kes mängis tule-
ga“ (2006, e. k 2009) ja „Pu-
rustatud õhuloss“ (2006, e. k 
2010). Triloogiat on müüdud 
üle 80 miljoni eksemplari. Te-
ose põhjal on vändatud ka 
mitu filmi nii Rootsis kui US-
As. 
Millenniumi triloogia peate-

gelaste, ajakirjaniku Mikael 
Blomkvisti ja arvutihäkkeri 
Lisbeth Salanderi teed ristu-
vad, kui neid palgatakse 
suurtöösturi perekon-
naliikme kadumist uurima. 
Kui Blomkvist on õigust ja õi-
glust taga ihkav inimene, kel-
lele pole võõrad ka kõik inim-
likud nõrkused, siis Lisbeth 
Salanderi saranast pole enne 
nähtud. Stieg Larsson on öel-
nud, et tema loomisel püüdis 
ta kujutleda, milline oleks ol-
nud täiskasvanud Pipi Pikk-
sukk. 
Nagu Pipilgi, on Lisebethil 
omamoodi arusaam ühiskon-
na toimimisest ja õiglustund-
est. Tüdruk, kelle minevikus 
on midagi väga hämarat, 
näeb välja nagu anorektik ja 
tema seljale on tätoveeritud 
suur lohe. Salanderi peetakse 
Aspergeri sündroomiga alaa-
renenud indiviidiks, kes tege-
likult on matemaatika- ja ar-
vutigeenius. Mikael Blom-
kvisti kohta ütleb ta: „Kuradi 
Kalle Blomkvist.“
Stieg Larssonit peetakse 
Blomkvisti prototüübiks, mis 
on vaieldav, sest erinevalt ro-
maani peategelasest suitsetas 
kirjanik 60 sigaretti päevas 
ega hoolinud oma tervisest. 
50aastaselt suri ta infarkti.
Larsson ise jõudis näha vaid 
esimese romaani ilmumist, 
aga tema pärandi pärast kem-
plevad lähisugulased ja elu-
kaaslane tänaseni, sest nii 
film kui raamatud toovad au-
torile postuumselt sisse väga 
suuri honorare.
Kõigi Millenniumi-triloogia 
fännide rõõmuks ilmub au-
gusti lõpus korraga ligi 25 rii-
gis, sealhulgas Eestis, rootsi 
menukirjaniku Stieg Larssoni 
Millenniumi-triloogia järg 
pealkirjaga „See, mis ei tapa“, 
autoriks David Lagercrantz.
Rootsi Instituudi poolt 
koostatud näitus „Rootsi kri-
mikuningriik“ pani aga 31. 
juulil Lääne-Virumaa kesk-
raamatukogus pillid kotti ja 
rändas Harjumaale Kehrasse.

Mööda Eestimaad tuuritab 
Rootsi krimikuningriik
Mööda Eestimaa raamatu-
kogusid tuuritav näitus 
„Rootsi krimikuningriik“ 
jõudis juulikuus Rakveres-
se, et augustis edasi minna 
Harjumaale. Paljude kri-
minullihuviliste jaoks oli 
näitus kui „Vau!“-elamus, 
mis pakkus avastamisrõõ-
mu ammuloetud Agatha 
Christie ja Rex Stouti kõr-
vale.

Ülle Kask

Henning Mankell
Foto: internet
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Ostjate viisakas ja kiire teenindamine kassas ning täpne ja korrektne arveldamine.

Täidab müügisaali kaupadega, kontrollib realiseerimisaegasid, korrastab riiuleid.

Teenindab kliente letis, paneb välja kaupa ja kontrollib toodete realiseerimisaegasid.

Transpordib kauplusesiseselt kaupu, pakib, ladustab, komplekteerib ja viib kaubad müügisaali.

OOGG  EELLEEKKTTRRAA  AASS--ii  kkaauupplluusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

KASSAPIDAJAID

SAALITÄITJAD

LETITEENINDAJAID

TRANSPORTTÖÖLISI

www.ogelektra.ee

Tööle saab asuda Rakvere kauplustesse: 
Raja (Ilu pst 2), Turu Kaubamaja (Laada 16) ja  LY (E.Vilde 6).

Vajalik CE kategooria juhiluba

Töökoht: Tobia küla, Rakvere vald, 
Lääne-Virumaa. Tasuta buss 
Rakverest tööle ja tagasi.

OOGG  EELLEEKKTTRRAA  AASS--ii  kkeesskkllaattttuu  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

TToooottmmiissüükkssuusstteessssee  vvõõeettaakkssee  ttööööllee::

KOKK
KAUBAPAIGUTAJA
KORISTAJA

KOMPLEKTEERIJA-TÕSTUKIJUHT
AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOHOIDJA

PAGAR
PAKKIJA

KONDIITER

Kulinaariatsehhi

Pagaritsehhi

Meie juures ootavad Sind asjalik väljaõpe, sõbralikud kolleegid, paindlik 
tööaeg, korralik palk, võimalus oma ideid ellu viia, tõsta enda 
konkurentsivõimet ning liikuda karjääriredelil edasi.

Soovid meie meeskonnaga liituda? Saada enda CV e-posti aadressile 
personal@ogelektra.ee või täida ankeet kodulehel www.ogelektra.ee. 

Lisainfo telefonil
 5334 0040 Toivo Murakas.

www.ogelektra.ee

Töö/koolitus

OTSIN TÖÖD

KOOLITUS

• Kogemustega majahoidja 
ja kojamees soovib leida 
tööd (ka eramajad). Tel 5742 
0668

• Otsin tööd kaubiku- või 
väikebussijuhina (B-, C-, ja 
E-kat., 35 a staaži). Tel 5466 
7099

•  R a k v e r e  J K  Ta r v a s 
kutsub treeningutele 2006. 
– 2009. aastal sündinud 
poisse jalgpallitrenni. Info 
jktarvas@jktarvas.ee, tel 
5344 9925
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TEATRIARVUSTUS

Suurima kodumaise teatrifes-
tivali DRAAMA kodulehel 
draama.ee saab anda oma 
poolthääle kõige rohkem 
meeldivale lavastusele. Valiku 
saab teha nende ligikaudu 40 
lavastuse seast, mis tänavu 
festivalil osalevad. 
Peakorraldaja Margus Kaster-
palu selgitusel on seekordne 
teatripidu saanud enneole-
matu mahu tänu lisaprog-
rammidele: liituda soovisid 
näiteks Tallinna teatrimaja 
Vaba Lava programm, Uue 
Tantsu programm ja Eesti 
Teatriagentuuri poolt koosta-
tud valik parimatest eesti au-

torite näidenditest. „Sellisel 
kujul on festival kahtlemata 
eesti teatri esindusfestival,” 
oli Kasterpalu rahulolev. 
Lemmiku hääletus algas au-
gusti algul ja kestab festivali 
alguseni 7. septembril. Kõigi 
hääletanute vahel loositakse 
välja kümme festivali passi 
järgmise aasta festivalile. 
Hääletuse tehniline lahendus 
lubab hääletada ühest arvu-
tist ühe korra, mis ongi õigla-
ne. Festivali ajal saab hääleta-
da lemmiklavastuse poolt 
etenduspaikades kohapeal, 
täites vastava sedeli. Hääletu-
se võitnud lavastuse trupp 

sõidab Prantsusmaale pree-
miareisile, mille paneb välja 
Martelli konjaki eesti maale-
tooja.
Miks on aga festivali logol ku-
jutatud täringut (pildil)? Kas-
terpalu sõnul näitab see teatri 
dünaamilisust, kus nagu tä-
ringut visateski on tulemus 
ette teadmata. Idee kujutada 
täringul olevaid teatrimaske 
kirjavahemärkide abil päri-
neb Tartu teatrimees Ivar Põl-
lult.

Tõnu Lilleorg

Visuaalteatriõhtu esimeses 
pooles veiklevad ekraanil ehk 
„kinolinal” näitlejate varjud, 
kuna näitlejad mängivad lina 
ja lina taga asuva valgusallika 
vahel. Praegusel visuaalteatri 
popiks muutumise ajal (vi-
suaalteater on sõnu mitte ka-
sutav ja füüsiliselt väljenda-
tav teater) mõjub varjuteater 
igati värskelt. 
Varju, kujutise joon on era-
kordselt puhas ja nõtke. „Üle 
vee“ räägib loo kirjades, mil-
les noormadrus Jaanus kirju-
tab oma kodutallu maha jää-
nud õe Iisaga. Põnevalt ja eri-
lise vahetusega oli edasi an-
tud elu laeval ja juhtumisi sa-
damakõrtsis, kui taustal kõla-
vad kirjad, mida näitlejad ette 

loevad. 
Seega püütakse ühelt poolt 
maksimaalselt kujutada kirja-
des kirjeldatud tegevust. Sa-
mas, mingeid teemasid, mida 
ettelugemisel kuulda on, ek-
raanil ei näe ja korraks tekib 
mulje, et loo fookus hakkab 
näitamise ja ettelugemise va-
hel laiali vajuma. 
Siiski loovib lavastaja Helen 
Rekkor nende karide vahelt 
edukalt läbi ekraanil kujuta-
tava valgusmängu abil, mis 
saadavad kuuldavaid kirjari-
du. Lausa valatult sobib eten-
dusega kokku teemalugu 
Mulatu Astatke “Tezeta”, mis 
oma justkui lainete loksumist 
jäljendava rütmiga kogu 
etenduse kenasti kokku põi-
mib.

Lina tõmmatakse eest
Kuid see on alles sissejuhatus 
teatriõhtu teisele poolele 
„Laineid lausudes“, mida 
mängiti lahtise esiseinaga 
merekuuris, mille põrandale 
on toodud kümneid tonne lii-
va ja mille tagaseinas avane-

vad peagi klaasuksed, mille 
taga sillerdab meri.
Teleseriaalis „Leverage“ te-
gutseb üsna sarnaselt „A-rüh-
maga“ heategejate kamp, kus 
„kelmi“ tööd teeb kaunitar 
Sophie. Ühes osas valgustab 
ta oma pettemanöövrite ellu-
viimistehnikaid. Nimelt: tu-
leb visualiseerida ja kehamäl-
lu salvestada see viis, kuidas 
sa soovid liikuda, rääkida, 
ning siis konkreetses situat-
sioonis sellest „manuaalist“ 
juhinduda. Nii võib ka kirjel-
dada õigupoolest viisi, kuidas 
näitleja teatris oma rolli esi-
tab.
Igal inimesel on välja kujune-
nud ettekujutus oma väljanä-
gemisest ja käitumisviisidest. 
Seda võib nimetada ka muga-
vustsooniks, kus elu on har-
jumuspärane ja ennustatav. 
Varju võib ülekantud tähen-
duses vaadelda kõige sellena, 
mida me ei taha oma alatead-
vusest esile tõusta lasta ja 
oma minapilti sobitada.
Tänu sellele, et varjuteater on 
häälestanud publiku vahetu 

vastuvõtu lainele, on „Laineid 
lausudes“ maailm juba osali-
selt sisse juhatatud, tegelased 
ei pea seda nullist looma hak-
kama. Kuid mis eriti oluline, 
nad ei hakka oma kehamälust 
esile manama oma tegelasku-
ju, mille võinuksid siis projit-
seerida „neljandale seinale” 
ehk kujuteldavale ekraanile 
lava ja publiku vahel, mis pü-
sib tänu sellele, et näitlejad 
teevad näo, et nad ei tea pub-
liku kohalolust.

Puhas karakter
Näitlejad lihtsalt on loo maa-
ilmas ja mängivad puhtalt 
oma tegelase karakterit ehk 
psühholoogilist olemust, väl-
jendades meeleseisundeid ja 
tegevusi katkendlike süzhee-
liinide abil, mis on ka ajalises 
plaanis üksteise peale aseta-
tud. Sellist erakordset looju-
tustuse viisi toetab vinge lava. 
Liiv jalge all loob teatraalses 
mõttes lavale ikka ülipõneva 
kineetika. 
Mitmelgi puhul saab lugu pi-
depunkte, kui näitlejad liiva 

alt mingeid esemeid välja 
kaevavad või, vastupidi, sin-
na peidavad. Tõesti lahe, kui 
teatrietenduses saab kasuta-
da põrandat sellises praktili-
ses funktsioonis. Ja kui taga-
laval näeb päris merd, mis on 
ka looga otseselt seotud, on 
see tõesti esmaklassiline.
Hästi käivitab tegevuse Mairi 
Jõgi mängitud Marina, keda 
toetab nurgeliselt rähklev 
Priit (Märt Koik). Marina, ka-
hekümnendates noor naine 
pisut kohmaka kehakeelega, 
on tulnud tutvuma räämas 
majalobudikuga, mis tund-
mata suguvõsa haru poolt on 
talle „kaela sadanud“ ja mille 
ta on otsustanud maha 
müüa. Marina meeled näivad 
olevat pea inimrobotlikult 
seotud digitaalmaastikega 
ehk internetiühendus läbi 
nutitelefoni kaugemal kui 
taskus tekitab temas juba 
kerget ebamugavustunnet. 
Selline tehislikkus lausa oo-
tab mingit dialoogi teket.
Mairi Jõgi teeb ka ägeda kom-
mentaari hetke kuumimale 

eesti lavastusele „Mu naine 
vihastas“, kui ta majast pilti 
tehes palub kohalviibivatel 
noormeestel kaadrist välja 
astuda. Mõtlen siinkohal Ju-
han Ulfsaki mängitud Mehe 
sarnast, lausa kinnismõttelist 
suhtumist fotokaadrite lavas-
tamisesse. 
Selline tänapäevane puude 
lavastuses on väga hea. 
Kesksetes rollides näeb näki-
neidu Selkit (Shannon 
Quinn) ja rannamees Mat-
tiast (Rauno Kaibiainen). 
Nende nauditav duett esitab 
küsimuse, kas peab peitma 
oma varju ja kuidas olla uni-
versumi ees siiras ja usaldav 
ning võtta vastu võimalus olla 
terviklikum. Nii kujutab vi-
suaalteatriõhtu publikule 
teekonda suurema vabaduse 
ja terviklikkuse poole, mida 
võiks sümboliseerida pealkir-
jas mainitud liivarand.
Viinistu visuaalteatriõhtu on 
erakordne pärl teatrisuve vii-
mases kolmandikus.

Algas DRAAMA publikuhääletus

Fotomeenutus mulluse DRAAMA avamiselt. 
Foto: Lauri Kulpsoo/DRAAMA

Liivarand silmapiiril. Varju jahil
Viinistu katlamajas ja me-
rekuuris mängitav ka-
heosaline suvelavastus 
„Üle vee“/“Laineid lausu-
des“ pakub publikule mi-
dagi täiesti erilist.

Tõnu Lilleorg

Varjuteatrietenduses veedab Jaanus aega sadamakõrtsis. 
Foto: Helen Rekkor
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Ükskord oli hobusekasvata-
jast kirjanikul vaja tiinele mä-
rale laiema rihmaga sadulat 
ja selle leidis ta kauplusest 
Mäo kandist. Kui tollane poe-
müüja Eha Martma hakkas 
lähedalasuva Sargvere mõisa 
kultuurijuhiks, meenus talle 
kirjanikust kunde, kes võiks 
ehk kirjutada juubelipidus-
tusteks näidendi. 

Inspireerivad näitlejad
Kati Saara Vatmann käiski 
mõisaga tutvumas ja sai ko-
hapealsest olustikust küllaga 
inspiratsiooni. Ühel hetkel 
sai ka selgeks, et tulevase näi-
temängu peaosa hakkab 
mängima kirjaniku hea sõber 
Lauri-Kare Laos ehk Karekas, 
kes laiemale avalikkusele on 
tuntud ühe peaosalisena me-

nuseriaalist „Keskea rõõ-
mud”.
„Edasisi ideid, sündmusi, ku-
jundeid ja sõnumit noppisin 
nagu õunu Kareka elust,” sel-
gitas Vatmann näidendi aren-
damist täiemahuliseks teo-
seks, kus indiaanlaste elulaa-

dist huvituv Lauri-Kare Laos 
talle inspiratsiooniallikaks 
oli. 
Naispeaosalise Pirjo Levandi 
leidis Vatmann tänu aprilli-
kuisele telesaatele, mida se-
nine teretuttav vaatama sat-
tus ja selle ajel Vatmannile 

külla sõitis. Muide, enne Le-
vandiga kohtumist ei välista-
nud Vatmann naisrolli ise esi-
tamist, kuid nagu näitavad 
senised etendused, on Levan-
di rollisooritus tabanud küm-
nesse, sest ta teenib publikult 
vaheaplause, mida sõnateatri 

etendustel tuleb tõesti haru-
harva ette. 
Mõisahärra rolli esitavad va-
heldumisi Meelis Sarv, kes ju-
hendab näiteringi Tartu Üli-
kooli Pärnu kolledzhis, ja va-
bakutseline näitleja Alo Kur-
vits. Lavastamise poole pealt 
andis tükile lõpliku lihvi Rein 
Laos, omal ajal lavaka lõpeta-
nud teatrimees, kes on ka 
peaosatäitja isa.
Lavastus näitab, kuidas in-
diaanlane tuleb ära Ameerika 
pilvelõhkujast, mis on ehita-
tud tema isade maale. Tema 
lapsed on assimileerunud, 
hõim lagunenud ja juhuste 
jada toob ta Eestisse mõisa-
valitsejaks. 
Rahvusest on jäänud pelk 
elukutse, mille ta ühendab 
siinmail naljakal ja dramaati-
lisel kombel jõuluvanatööga, 
visates ülle punase mantli. 
Selleks, et ring täis saaks ja 
asjad paranema võiksid ha-
kata, peab kriis laes ära käi-
ma. Ja käib ka – täismahus ja 
paljude autentsete indiaani-
laulude saatel. 
Mõisahärra on baltisaksa võ-
sukesena kiratseva mõisa di-
rektorina samasuguse täis-

ringi ahistuses. Ta ei tule teis-
te võimalike variantide peale-
gi. Ammugi ei märka too kaa-
me kuivik, et tema kõrval on 
kogu aeg olnud Naine.

Sügisesi etendusi lepi-
takse juba kokku
Vatmanni sõnul on seni tükki 
väga hästi vastu võetud ja ju-
ba käivad läbirääkimised 
etenduse edasimängimiseks 
sügisel algaval sisehooajal. 
Praegu on välja kuulutatud 
etendused näiteks tuntud 
teatripaigas Kõue mõisas, sa-
muti Alatskivi lossi kõrval-
hoones, kus korrastatakse pa-
rasjagu teatrietenduseks so-
bivat kõrvalhoonet, mis õn-
nistataksegi sisse „Täisringi” 
etendusega. Just see tükk so-
bib eriliselt hästi ka selle poo-
lest, et Alo Kurvits on ise 
Alatskivilt pärit.
Samuti tulevad etendused 
Lõuna-Eestis Pokumaal ja ka 
Kirna mõisas, kus korrasta-
takse etenduse mängimiseks 
mõisa teine korrus. „Rahvas 
on nüüd saanud haisu ninna, 
sõna on liikvele läinud ja - oh 
rõõmu! - meid tahetakse,” 
lausus Kati Saara Vatmann.

Ringreisietendus „Täisring” 
paneb indiaanlase mõisavalitsejaks
Kati Saara Vatmann kirju-
tas näidendi Sargvere mõi-
sa juubeliks ja see sai nii 
hea, et suveks otsustati 
minna üle-eestilisele tuu-
rile, mille etendused toi-
muvad peamiselt mõisates.

Tõnu Lilleorg

Sõnatus kahekõnes on Lauri-Kare Laos ja looriga kaetud Pirjo Levandi. 
Foto: korraldaja
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• Müüa soodsa hinnaga Tapa 
ja Tamsalu linnas ning vallas 
erinevas seisukorras ning erineva 
suurusega 1-4toalised korterid 
ning majad. Täpsem info: mob 
5110 478 või 322 0106, e-post : 
urmas.saarmets@pindi.ee Urmas 
Saarmets, Pindi Kinnisvara AS. 
Aitan teid kinnisvara ostmisel 
ja müümisel, võtan müüki teie 
korteri või maja, kinnisvaraalane 
konsultatsioon tasuta.

• Müüa ahiküttega tuba ja köök 
Rakveres (23 m2). WC ja dušš sees, 
eraldi sissekäik. Hind 9300 €. Tel 
5198 8087

• Müün 2 ahiküttega korterit Rakveres. 
Vesi ja kanal., aiapidamise võimalus, 
palkmaja, Elioni liitumine, 4faasiline 
vool. Tel 5614 2951

• Müüa otse omanikult 1toaline 
k.m. korter Rakveres (V korrus) koos 
mööbli ja muu sisustusega (külmik, 
boiler). Talvine küte võimalik endal 
reguleerida. Hind 17 000 €. Tel 5664 
8311

• Müüa 1toaline ahiküttega korter 
Rakveres (28 m2). Trassivesi ja kanal. 
sees. Uus vannituba! Hind 11 500 €. 
www.kenriko.ee, tel 5083 305 

• Müüa ahiküttega 1toaline korter 
Rakveres. Tehtud euroremont, vesi 
sees. Tel +372 5340 6016, 5690 5846, 
õhtuti

• Müüa 1toaline k.m korter Rakveres 
Võimla tänaval teisel korrusel. Korter 
on renoveeritud ja möbleeritud. Hind 
20 000 € Info tel. 53 444 546

• Müüa 1toaline korter Vinnis. 39 m2, 
II korrus, elektriküte, päiksepoolne, 
rõdu. Tel 5554 0402

• Müüa 1toaline korter Kadrinas. Info 
5392 2445

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn 6. 3/4, 39 m2, san.remont 
tehtud, aknad vahetatud, turvauks, 
ilus koht. Hind 17 600 €. Tel 5551 
8067, Roza

• Müüa 2toaline korter Rakveres 
Lennuki tn, üp. 39 m2. Hind 14 900 €. 
Tel 5884 1397

• Müüa 2toaline korter  Kundas 
Pargi tn 10. Heas korras. Hind 4500 €, 
võimalik ka järelmaksuga. Tel 5107 541

KINNISVARA

Olev Rohumäe
Kutseline maakler 
Tel 5333 1805
olev@virumaainvest.ee

Head pakkumised Kroonikeskuse I korrusel
Telefon 327 0670   info@virumaainvest.ee   www.virumaainvest.ee

Eino Vaher
Maakler 
Tel 553 0227
eino@virumaainvest.ee

MÜÜA KORTERID

SOBIVA HINNA KORRAL OSTAME TEIE KINNISVARA (MAJA, KORTER, PÕLD, METS JM).
LISAKS VAATA PAKKUMISI MEIE KODULEHELT!

RAHA ON VIRTUAALNE, KINNISVARA REAALNE

Lisete Vuntus
Maakler
Tel 523 3830
lisete@virumaainvest.ee

MÜÜA KINNISTU

ÜÜRILE ANDA

ÜÜRILE ANDA 1 4 AHI JA KESKKÜTTEGA KORTERID!
LISETE 5233830

MÜÜA MAJAD

Müüa Essus Pargi tänaval 2-toaline 
korter. Üldpind 48,6 m2. HIND 12 700 
EUR. Helista 5233830 Lisete

Müüa Püssi 6 ilus korter koos mööbli 
ja kõigi mugavustega. Üldpind 
58 m2. HIND 4500 EUR. Helista 
55650109 Liidia

Rakveres, Kungla 7 müüa 2-toaline 
heas korras soe korter 5-korrusel. 
Üldpind 49 m2. HIND 29 500 EUR. 
Helista 55650109 Liidia

Rakveres Piiri tn müüa 2-toaline 
ahiküttega korter. Üldpind 44 m2. 
HIND 21 500 EUR. Helista 5530227 
Eino

SOODUSHIND! Müüa Rakveres 
Koidula 2 kolmandal korrusel 
3-toaline korter. Üldpind 49 m2. 
SOODUSHIND 27 400 EUR. KAUPLE! 
Helista 5530227 Eino

Müüa Rakvere linna piiril mändidega 
ümbritsetud elamumaa – Käbi 
kinnistu. Krundile viib tee. Krundi 
pind 9981 m2. HIND 16 500 EUR. 
Helista 5233830 Lisete 

Vinni vallas Anguse külas müüa 
sauna ja muude lisahoonetega 
talukompleks koos viljapuuaiaga. 
Üldpind 12 000 m2. HIND 19 000 
EUR. Helista 53331805 Olev

Müüa Põlulas looduslikult kenas 
kohas kõrghaljastusega alal väike 
palkmaja. Krunt 5000 m2, üldpind 
80 m2. HIND 17 000 EUR. Helista 
53331805 Olev

Haljala vallas Varangul Piirituse 
tn müüa vana mõisakompleksi 
piiritusetehase hoonestus. Üldpind 
716 m2, krunt 26 704 m2. HIND 55 
000 EUR. Helista 53331805 Olev

Vinni vallas Veadlas müüa kinnistust 
hoonestatud osa pindalaga ca 
3000 m2. Krundil suur reheahjuga 
rehielamu, kõrvalhoone ja kaev. 
HIND 11 000 EUR. Helista 53331805 
Olev

UUS HIND! Müüa ideaalses korras 
soe suur maja Aseri keskuses, Tellise 
14 .Krunt 1333 m2, üldpind 235 m2. 
HIND 99 000 EUR. Helista 55650109 
Liidia

SOODUSHIND! Müüa ilus maja 
Sõmerul, Kooli 21. Maja on 6-toaline. 
Krunt 3410 m2. SOODUSHIND 115 
000 EUR. Helista 5530227 Eino

Müüa Hal jala  val las  Kandles 
maatulundusmaad suuruses 3.8 – 
30.3 ha, hinnavahemikus 12 000 – 94 
000 EUR. Helista 5233830 Lisete

Üürile anda Rakvere kesklinnas 
Võidu tänaval erinevas suuruses 
kortereid. Kortereid on nii ahiküttega 
kui ka keskküttega. HINNAD 150-180 
EUR. Helista 5233830 Lisete

OÜ KK-Rideen

Tel 51 64 685

rendipinnad@hot.ee

VAATA VEEL KA TEISI 

MEIE PAKKUMISI 

CITY24.EE

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
3 KÕRVUTI KAARHALLI
Üldpind: 1 650 m². Hind 1 815 
eurot

Rentida TÕRMA TÖÖSTUS-
KÜLA, Tõrma küla
Üldpind: 300 m². 
Hind 750 UUS HIND!

Müüa või rentida
Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 1 000 m², krundi suurus: 
2 800 m². Hind 235 000 urot

Müüa Tallinna mnt. 25, Haljala 
alevik. Üldpind: 4 900 m², krundi 
suurus: 52 900 m². Hind 560 000 
UUS HIND!

Müüa Mädapea tee 2, Rakvere
Üldpind: 120 m², krundi suurus: 600 
m². Hind 19 000 UUS HIND!

Müüa Tallinna mnt. 2, Haljala
Üldpind: 400 m² , krundi suurus: 
763 m². Hind 49 000 UUS HIND!

Müüa Räägu tn. 9, Rakvere
Üldpind: 290 m², Krundi suurus: 
761 m². Hind 160 000 eurot

Müüa Tallinna tn. 49, Rakvere
Üldpind: 450 m², krundi suurus: 
1 300 m². Hind 275 000 eurot

Rentida Lille põik 18, Rakvere
Üldpind: 450 m². Hind 800 eurot

Rentida Tallinna mnt 25, Haljala, 
METALLITÖÖKODA
Üldpind: 1 750 m².
Hind 2 800 eurot

TULEVIKU TN 13, RAKVERE
Hind 45 000 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

Silja Juursalu 
tel 523 2661

Andrus Peiel 
tel 527 1011

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• madalad kom.kulud
• aknad-uksed vahetatud
• avatud köök, rõdu
• sisehoov
MÜÜA 1-TOALINE KORTER

SAUE TN 13, RAKVERE
• hea ruumilahendus
• köögiaken vahetatud
• hea asukoht
• soe korter

Hind 15 500 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

KOIDULA TN, RAKVERE
• pakettaknad
• uus torustik, el.süsteem
• I korrus
• laminaatparektt

Hind 28 900 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

MÜÜA MAAKODU

VETIKU-MURRU, VINNI v.
• 6 km Rakverest
• vesi ja kanalisatsioon
• 2 korrust, saun
• uus pliit, soojamüür

Hind 47 700 €

Carmen Lillepea
tel 5346 8877

NOORUSE TN, KADRINA
Hind 11 000 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• üp 50 m²
• WC ja vannituba eraldi
• läbi maja planeering
• I korrus

Andrus Peiel 
tel 527 1011

VÕIDU 88, RAKVERE
Hind 43 000 €

MÜÜA 4-TOALINE KORTER

• III korrus
• avatud köök ja elutuba
• WC ja dušš eraldi
• läbi maja planeering

Andrus Peiel 
tel 527 1011

LAI TN 16, RAKVERE
Hind 12 400 €

MÜÜA 1-TOALINE KORTER

• ahiküttega
• soodne hind

Andrus Peiel 
tel 527 1011

KÜTI TN 16, RAKVERE
Hind 17 800 €

MÜÜA 2-TOALINE KORTER

• I korrus
• üp 39 ,m²
• aknad vahetatud

KÄREVETE, AMBLA V.
Hind 60 000 €

MÜÜA MAJA

• avar planeering
• heas seisukorras
• puuküte
• kelder, saun, garaaž

Silja Juursalu 
tel 523 2661

ÜLEVISTE TN, Tapa
Hind 4 900 €

MÜÜA 3-TOALINE KORTER

• keskmine seisukord
• läbi maja planeering
• toad eraldi
• rõdu, kelder

Silja Juursalu 
tel 523 2661

KADRINA
Hind 7 500 €

MÜÜA KORTER

• üp 43,1 m²
• uus puupliit soojamüüriga
• töökorras ahi
• aknad vahetatud

Silja Juursalu 
tel 523 2661

TAPA
Hind 20 000 €

MÜÜA MAJA

• puuküte
• puumaja, katusel sileplekk
• tsent. vesi ja kanal.
• toad läbikäidavad

Loosimisse lähevad Home4You 
kinkekaardid ja Noorus SPA majutuspaketid. 

Kampaania kestab kuni 31.12.2015

SUUR KINGISADU!
Too oma kinnisvara Arco Varasse 

müüki ja võida kingitus!
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• Üksik naispensionär soovib üürida 
väikse omaette elamispinna Rakve-
res. Tel 5450 5339, kiire!

• Üürin 1toalise ahiküttega korteri. 
Üür kuni 100 € + kom.maksud. Tel 
5787 7969

• Noor pere soovib osta remonti 
vajava 1-4toalise korteri või maja 
Rakveres või selle lähiümbruses. 
Võib vajada remonti jne. Soodsa 
pakkumise korral raha kohe 
kätte! Tel 5226 500

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

• Ostan Rakveres 1-2toalise korteri. 
Tel 5515 789

• Ostan remonti vajava korteri 
Rakveres. Tel 5550 0588

• Ostan põllumaad. Tel 5293 609

• Ostan, üürin garaaži Rakveres. 
Pakkuda võib ka suuremaid. Tel 
5394 8017

• Ostan garaaži  Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5550 0588

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi 80 B4 1992. a. Hind 500 
€. Tel 5184 451

•  Ta l l i n n a s  m ü ü a  t o p e l t 
alumiiniumist seintega lahtivõetav 
kärugaraaž (pikkus 36,8, laius 2,4, 
kõrgus 2,4) ja auto järelkäru (vähe 
kasutatud, kandevõime 0,5 tonni). 
Hind kokkuleppel. Tel 6704417, 
5858 1126

• Müüa uued rehvid velgedel 
(175/65R14, 4 tk). Hind 40 €/tk, 
kokku 160 €. Tel 5660 3408

ÄRIPINNAD

OÜ Netcom 
Baltic Kinnisvara 

ostab metsa ja 
talumaid, 

metsaraiet. 
Hinnad väga head!
Tel 5666 0375

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

Tõrma Tööstuskülas 
ANDA  RENDILE 
LAOPINDASID 

Tel 516 4685

•  O s t a n  VA Z i d e  u u s i  p l e k-
ke, ilukilpe, tulesid, stangesid, 
Vene-aegseid uusi rehve. Tel 5157 
395

• Ostame igasuguses tehnilises 
seisukorras autosid, võtame 
ARK-ist arvelt maha. Tel 5500 724

• Ostan autoromusid. Tel 5840 1818

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele

  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA

Rakveres Nortsu tee 2
Tel 522 2511

viru@toonklaas.ee

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas Põllu 3a

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

keevitamine
* velgede pritsimine ja värvimine

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

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

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT 
MAHAVÕTMISE TÕENDI!
* VARUOSADE SAATMINE 

KULLERTEENUSEGA!

AUDI A4 sed/car     1,8i             98
AUDI S4/A4       4,2 i             06
AUDI A3          1,8 turbo              00
AUDI A6        1,9 TDI/2,5 TDI -00
AUDI A8                          3,7I/aut                  97
AUDI 80/90/Q/coupe                           84-92
AUDI 80 B4 avant/sed/quattro                94 
AUDI 100 sed/avant                   94
AUDI V8 quattro     3,6i/4,2i/aut    89

ALFA ROMEO 33/164  3,0i       83-94

BMW E30                 83-90
BMW E28      528/525i/524TDaut       86
BMW E34      520i/518i           94
BMW E24        628I            86
BMW E36 sed/compact/coupe            92-95
BMW E38         4,0i aut.             95
BMW E39     2,0/2,5TD/3,0TD           96-98
BMW E46        2,0TD          -05
BMW E46 coupe   I,9i                       00

CHRYSLER CROSSFIRE      3,2i/sut  
CHRYSLER VOYAGER  2,3i aut.        -97
CHRYSLER VOYAGER  2,4/3,3/2,5TD     97

CITROEN XSARA 5ust  1,4                 -02
CITROEN C2                     1,0i                       06
CITROEN C3                    03
CITROEN C5    2,0HDI                   -04

DAEWOO NUBIA car  1,6i          94
DAEWOO MATIZ    0,8i             99

FIAT TIPO       1,7D        88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i       95-98
FIAT PUNTO       1,2i             -05
FIAT MAREA sed/car                            96

FORD TRANSIT     2,0TD           02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD   91-94
FORD MONDEO             93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.      98
FORD ESCORT /ORION   91/00       86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA              84-95
FORD FOCUS                                               -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i       90
FORD COURIER     1,3i                -99

HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut       -98

HYUNDAI ACCENT 3 ust 1,3i          00
HYUNDAI PONY sed/3ust 1,5/1,3        93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA         -97
HYUNDAI GETZ     1,4                        08

KIA CARNIVAL  2,9TD/aut                   99
LANDROVER FREELANDER  1,8i           97

LADA  110/111                 01

LEXUS LS400      4,0i             97

MAZDA B2500                0 6
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i    85-95
MAZDA 323F      1,6i/1,5i    92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car              -02
MAZDA XEDOS 6    2,0V6          92-94
MAZDA 6 sed     2,0                    02

MB CLK                   97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car          93-00
MB E-klass                                                  97
MITSUBISHI PAJERO                      -97
MITSUBISHI GALANT                                   -00
MITSUBISHI LANCER sed/car        85-00
MITSUBISHI COLT                        88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust           97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                    -07

NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i   95-00 
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut                 01
NISSAN MAXIMA    3,0i             90
NISSAN PRIMERA                   -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i    86-95

OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i       02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I           92
OPEL CORSA                  1,4i                     92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut    87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA        2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD        89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA            2,0 TD                          99
UUS! OPEL MERIVA           1,6 i                      05 

PEUGEOT 405/205/306/309        83-95
PEUGEOT 406 sed    1,8/1,9TD     98
PEUGEOT BOXER    2,5TD               99
PEUGEOT 206 3ust  1,1                 99
UUS! PEUGEOT 307     2,0i/2,3HDi       05
PEUGEOT 107 5 ust 1,0i                       06
PEUGEOT PARTNER   1,9D                  -04

PORSCHE 924     2,0         82/85

RENAULT 21 GTX/9/19/CLIO 2,0     85-98
RENAULT SAFRANE  2,1 D        93
REANULT MEGANE/5ust  1,6i/2,2TD   96-99
REANULT THALIA      1,4                    -04

ROVER 620/416     1,6i/2,0i    93-00

SAAB 9-3 3 ust          2,2TDI            -02
SAAB 9-5 car    2,0i/aut               99

SKODA FELICIA  (5ust)  1,5            97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 

SUBARU LEGACY    2,0i          97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut     94

SEAT ALHAMBRA    1,9TD      95-00
SEAT CORDOBA                    06
SEAT IBIZA                         -02
SEAT TOLEDO               91-95
UUS! SEAT LEON               1,6i                      02

SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i     95-00

TOYOTA CARINA E/car 1,6i       92-97
TOYOTA COROLLA 3ust 1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA    2,4i              95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO       1,0i                       06

VW CADDY       1,9SDI           97
VW POLO       1,4D      81-99
VW POLO Classic    1,4             -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut        88/86
VW GOLF III/car /VENTO                  92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6          98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH  81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi   -02

VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i     86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut             91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi       -00
VOLVO S70/V70     2,5i           -00
UUS! VOLVO S80/V80  2,5TDi        99

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

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

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

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

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

• Anda üürile 1toaline korter Sõme-
rul. Tel 5137 604

• Üürile anda väga heas korras 
1toaline korter Kadrinas alates 1. 
septembrist.  Tel 5341 5241

• Üürile anda 1toaline korter Tapal 
1. Mai pst 12, I korrus. Hind 150 €. 
Tel 5034 972, info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline korralik 
möbleeritud korter kesklinnas. Tel 
5219 328

• Annan üürile 2toalise korteri 
(möbleeritud, olemas köögi- ja 
kodutehnika) kolmeks kuuks. 
Rakveres. Hind kokkuleppel. Tel 
5360 5145, Ludmilla

• Anda üürile Sõmerul 2toaline 
m u g a v u s t e g a  k o r t e r .  H i n d 
kokkuleppel. Tel 5551 2740, 5557 
1484

• Veltsis soodsalt üürile anda 
3toalisest korterist 2 tuba. Tel 
5742 0668

• Anda üürile 3toaline korter Kun-
das. Tel 5667 0309

• Üürile anda korter. Tel 5836 1490

• Annan rendile suvila Võsul alates 
10.08 Info tel 5685 7907

• Üürile anda suvila Võsul (4 tuba, 
dušš, soe ja külm vesi). Tel 5660 3408

• 4-30 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. 
Tel 5164 685

SÕIDUKID

Anda rendile 
Rakvere kesklinnas 

ÄRIPIND

Ruutmeetri hind 4,30 €.
Info 5285 416, kiire!

• Müüa  või anda üürile 2toaline 
möbleeritud korter Kundas Mäe 18 
korrus 1/5 otse omanikult. Asukoht 
väga hea. Kauplus 20 m kaugusel, maja 
ees lasteväljak. Korralik ühistu. Korter 
vajab värskendamist, kuid on puhas ja 
korras. Hind 8900 €. Tel 5290 155

• Müüa 3toaline korter Rakveres 
Vabaduse tn (62,4 m2, II korrus, toad 
eraldi, suur köök, rõdu). Tel 5093 521

• Müüa 3toaline ahiküttega korter (I 
korrus) Tamsalus. Hind kokkuleppel. 
Tel 5391 173

• Müüa Moe alevikus Lääne-Virumaal 
3toaline korter. II korrus, 67,8 m2. 
Normaalses korras. Hind kokkuleppel. 
Tel 5667 2489

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

• Müüa Jänedal 3toaline kap.remonti 
vajav korter.  Aknad vahetatud. 
Esimene korrus. Tel 5262 267

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Tamsalu vallas. Hind 2300 €, tingi! Tel 
5354 0390

• Müüa renoveeritud ridaelamuboks 
Rakverest 12 km kaugusel. Tel 5282 660

• Müüa ühekordne puumaja (ehitatud 
1985. a) Paju tn 16 Rakvere. 4toaline, 
vannituba, saun, garaaž, õunapuud, 
marjapõõsad, krunt 600 m2. Hind 50 
000 €. Tel 5815 0725

•  Mü ü a  maja  k o o s  a i a maa  ja 
kõrvalhoonega 18 km Rakverest 
või vahetada 2toalise korteri vastu 
Rakveres (II korrusel). Tel 5562 2948

• Müüa talumaja 8 km Rakverest. 
Kat.: 27202:001:0090, maad 3,5 ha. 
Tel 5694 6444

• Müüa maja Väike-Maarja vallas Eipri 
külas. 4 tuba ja köök + abihooned. 
Krunt 1,04 ha. Hind 29000 €. Lisainfo 
tel. 5812 7303

• Müüa vanem maja + abihooned + 
elamumaa Põltsamaa jõe ääres. Vajab 
remonti. Krundi suurus 8996 m2. Hind 
kokkuleppel. Tel 5665 4229

• Otepääl müüa suure aiaga 2kordne 
maja. Info 5695 3572

• Müüa Kadrinas elamumaa 
( 1 3 1 7  m 2 ) .  O l e m a s  k õ i k 
kommunikatsioonid: elekter, vesi, 
kanalisatsioon. Tel 5052 060

• Noorpaar soovib üürida 1-2toa-
lise korteri (pesemisvõimalusega, 
keskküttega) Rakveres. Tel 5639 0872

• Soovin üürida Kadrinas 2-3toalise 
möbleeritud korteri pikemaks ajaks. 
Pakkumised teha: telefon 5837 2776 
või e-mailile: nupsik2606@gmail.
com. Kiire!

TEENUSED
•  Metsa väljavedu MTZ-82-ga. 
Vajadusel koos lõikusega. Info: 51 
46 788

•Muru niitmine, trimmeritööd, 
võsalõikus, kõrge rohu lõikus. Tel 
5539 328

• Muru niitmine, trimmerdamine, 
heki lõikus, aedade planeerimine 
ja korrashoid. Tel 5802 9561

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite, võsalõika-
jate ning saagide remont ning 
hooldus. RENT. ForestPlus OÜ 
Laada 20, Rakvere 32 55 332, 
5853 6925

• Pakume kodukoristust, niidame 
muru, aitame ära teha välitööd. 
Tel 5197 9997

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

• Ehitus, remont ja siseviimistlus 
(plaatimine, värvimine, tapeetimine, 
p a r k e t i p a i g a l d u s ) .  S a u n a d , 
pesuruumid, korterid, majad. Tel 
5045 560

•  KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465                                                                                                 

• FIE Mart Nestor renoveerib vanu 
ja ehitab uusi hooneid, ehitusalane 
nõustamine. Tel 5646 0674

•Paigaldame aknaid ja uksi . 
Te ostame ka akende ja  uste 
remonti, hooldust, reguleerimist 
ja paketivahetust. Tel 5307 8178

• Kõik ehitustööd. Tel 5695 4670

• Pakume hallituse ja niiskuse 
vältimiseks teemantpuurimist 
k o o s  v ä r s k e õ h u k l a p p i d e 
paigaldus e ga.  Te enuseid on 
võimalik tellida ka eraldi. Kontakt: 
info@kckteemant.eu; telefon 5174 
192

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

• Aiavärava automaatikad, 
garaaži tõstuksed, remont. Tel 
5555 8293, tenentte@gmail.com

• Paigaldame tänavakive. Tel 5382 
6917

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

• Keevitustööd vanadele autodele. 
Detailide puhastamine liivapritsi-
ga. Transport. Tel 5285 762

• Toonime autoklaase USA kilega 
Solagard. Tel 522 2511

• Autoklaaside paigaldus Tamsalus. 
Tel 522 2511

• Autoklaaside müük ja paigal-
dus. Tel 325 5505

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

• Toru- ja sanitaartehnilised 
tööd. Tel 5332 4749

• Ahjud, kaminad, pliidid, korst-
nad, müürid. Tel 5047 459

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

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

• Pottsepp. 25 a kogemust. Remon-
dib ja ehitab küttekoldeid ja korst-
naid. Tel 5069 683

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Plaatimine + torutööd. Tel 5695 
4670

• Korstnapühkimis- ja pottsepa-
teenused. Tel 5221 165

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Veoteenus Ford Transiti kaubikuga 
(pikk, täiskõrge). Tel 508 2415

• Reisijate vedu 16-, 40-, 49- ja 
8kohaliste bussidega. Ka vabariigist 
välja. Kuulutus ei aegu! Tel 503 2269

• KOLIMISTEENUS fi rmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teos-
tame kõike, mis on kolimisega 
seotud, ja seejuures soodsate 
hindadega. Alates pakkimisest 
kuni klaverite jm. raskete eseme-
teni välja. Võta meiega ühendust 
ja leiame koos teie probleemile 
parima lahenduse. OÜ Kolimi-
sed. TEL. 5649 3289 või kaido@
kolimised.ee, www.kolimised.ee

• 8-le reisijale transpordi-
teenus. Eesti, Euroopa, ürituste 
jne sõidud. Buss Opel Vivaro 
2009.a, pika kerega (mahukas 
pakiruum). Tel 55614554, oy-
planet@gmail.com

• Transporditeenus multilift kal-
luriga (mahakäivad, vahetatavad 
kastid - 6, 13 ja 25 m2). Tel 506 3296, 
324 5761

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

• Kaubavedu MB Sprinter kaubiku-
ga,  kaubaruumi pikkus 3300 mm, 
kõrgus 1800 mm. Tel 5373 6931, 
5109 092

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



Kuulutaja reede, 7. august 201514 Kuulutused

KELDRITE EHITUS

Eelista kodumaist 
Ise tehtud - hästi 

tehtud !

Materjalid otse tootjatelt.
Nõustamine ja 

hinnapakkumine 
meie poolt.

Tel 5685 6320

EHITUSPROJEKTID 
DETAIL-

PLANEERINGUD

kiiresti, hinnad soodsad.

RK Arhitektuuribüroo OÜ
Tel 5803 7647

Tel 5549 113

OHTLIKE 
PUUDE 

LIKVIDEERIMINE

• 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

KAARDID ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

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

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

     NB! Hinnad sõbralikud
Tel 5699 7000, 5650 0368

E-post 
primatecapital@gmail.com

Koduleht 
primatecapital.com

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide 
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

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

ÜLIKIIRE 
INTERNET

Järvamaal, 
Lääne- ja Ida Virumaal. 

Levib maal ja linnas. 
Kuumakse alates 

7 eurost
Info ja tellimine 519 616 06

info@igorexa.ee
www.igorexa.ee

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

Tel: +372 5282683

Autode, v & h rentäikebusside aagiste 

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

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

RAAMATUPIDAMISTEENUS, 
FIRMA ASUTAMINE 

Vilde 6a Rakveres 
(Kuulutaja majas). 

Tel 322 0847, 510 6645 
E-post solvering.info@gmail.com

SOLVERING OÜ

ERIKA TAKSO 

RAKVERES 

5803 8684

ETTETELLIMISE 
VÕIMALUS

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

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga 
0,35 eurot/km. Tel 5682 1552

• Veoteenus (kandevõime 13,8 
tonni, madel, kraana). 0,85 €/km. 
Tel 5682 7009

• Kallurauto-, poolhaagisauto- 
(tent, platvorm), metsaveoauto-, 
väikekaubiku-, buldooseri- (T-130, 
TD-75), kopplaaduritööd. Trei-
mis-, keevitustööd (gaas, elekter, 
CO, metallilõikus), teraviljavedu. 
Kohaletulemise võimalus. Kuulutus 
ei aegu! Tel 503 2269

• Prügiveoteenus, multilift kallur 
+ mahakäivad vahetatavad kastid. 
Tel 502 6761, 553 6188, 324 0707

• Teostame fekaaliveoteenust 
j a  k a n a l i s a t s i o o n i k a e v u d e 
tühjendamist. Veo- ja tõsteteenus 
(kasti mõõdud 6,2x2,5, tõstejõud 2,5 
tonni). Feka-Ekspress OÜ Tel 5194 
4298

• Transport Ford Transiti kaubiku-
ga. Tel 521 5849

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

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

• Pehme mööbli ja vaipade masin-
pesu. Anderi Äri, tel 5664 4436

• Kogemustega bil.v. raamatupidaja 
pakub teenust kokkuleppelistel tin-
gimustel.  Aastaaruanded soodsalt. 
Tel 5568 6385

• Bilansivõimeline kogemustega 
raamatupidaja otsib lisatööd äri-
fi rmades. Sobib osaline tööaeg või 
rmp. teenuse osutamine. Eda tel 
5855 8812

• Ramteen OÜ pakub raamatupida-
misteenust. Tel 5558 3812

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük (liisingu võimalus). 
Paigaldus. Konsultatsioon. Garantii. 
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 elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna tel 
+372 5512053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite hooldus ja remont väga 
soodsa hinnaga. Ekraanide vahetus, 
viiruste eemaldamine jne. Tel 56 
454 853

• Arvutite väga soodne hooldus ja 
remont. Tel 555 268 97

• Arvutite kiire remont Rakvere 
kesklinnas. Kätte samal päeval. Tel 
5190 1697

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

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuusi-
ka igale peole!   Tel 5185 318, kalev-
band.kalev@gmail.com

• Õhtujuht koos ansambliga teie 
üritusele al. 190 €. Tel 5190 1697

• Ans. Felix Bänd. Soodne. Hea. Tel 
5559 3419
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PARIMAD HINNAD!
Paigaldame ja müüme: 

KATUSEID 
VIHMAVEESÜSTEEME 
FASSAADE

PLEKIKANTIMISTÖÖD
Tel +372 508 8497
tel/fax 325 1730

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

* 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

MEKSTONE OÜ

Betoonpõrandate

valamine,

lihvimine,

poleerimine.

Vanade põrandate 

uuendamine.

Ehitustööd

Tel 5860 0196

Teostame 
üldehitustöid.
Vundamendid

Müürid
Puitkarkassid

Fassaadid
Katused

Uksed, aknad
Materjalid otse tootjatelt.

Nõustamine ja 
hinnapakkumine 

meie poolt.

Tel 5685 6320

www.prtgrupp.ee

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA

VIHMAVEESÜSTEEMID JA 
LISATARVIKUD

SEINA- JA
KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja
paigaldus

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

5344 8787

TÄNAVAKIVI 

PAIGALDUS,

HALJASTUSTÖÖD 

ESKIISIST 

RAJAMISENI.

5113 328, 5066 294

• Müüa korralik lahtikäiv söögilaud 
(pruuni värvi). Hind supersoodne. 
Tel 5079 984

• Müüa soodsalt tigudiivan, 2 tu-
gitooli ja kasutatud raamatud. Tel 
5649 1828

• Müüa koolilapsele sobiv arvuti-
laud koos kapiga (komplekt). Tel 
5390 6314

• Müüa vähe kasutatud magamistoa 
ja noortetoa komplektid (ostetud 
Aatriumist) ca poole hinnaga. Tel 
5811 1555

• Müüa soodsalt vähekasutatud 
raudvoodi (1,60 x 2 m, koos madrat-
siga) ning pesukastiga voodi (1,20 x 
2 m). Tel 5210 534

• Müüa soodsalt el.pliit, velotre-
nažöör, lahtikäiv diivan, töötool, 
pesumasin Riga, mikrolaineahi, 
karmoška, raskladuška, sang-
pomm. Tel 5594 7776

Müüa korteri sisustust. Tel 5512 028

• Müüa naistejalgratas (vähe kasu-
tatud). Tel 5390 6314

• Müüa soodsalt vähe kasutatud 
töökindel murutraktor Jonsered. 
Asub Veltsis. Tel 5742 0668

• Müüa kasutatud väga heas korras 
elektriradiaatorid (Airelec, At-
lantic), meeste/noorte uus sügis-
talvejope DE PUTA MADRE (S) , 
hamstripuur, metallgaraaž, värava 
sepishinged, söögilaud + toolid, 
diivanilaud (kirss), nurgadiivan 
+ tumba (beež), 2 paari suusasaa-
paid (nr 38, valged ja sinised). Tel 
5104 147

KODU

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 5079 984

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

• Ostan mänguasju (autod, nukud) 
ning vanu ehteid (sõled, ketid, sõr-
mused, käe- ja taskukellad ja nende 
osad). Tel 5031 849

• Ostan majapidamise likvideeri-
misel jäänud esemeid kila-kolani. 
Vajadusel kolimis- ja jäätmeteenus. 
Tel 5031 849

• Ostan Vene-aegseid ehteid: me-
revaigust kaelakee (huvitavad ka 
muud merevaigutooted) ja vanu 
ehteid (sõled, prossid, mansetid 
jne), käekellasid, kuld- ja hõbe 
ehteid, vanu söögiriistu ja palju 
muud. Maksan teie soovitud hin-
na. Alati aus asjaajamine ja aitan 
ka hinnata. Tel 5872 5458

• Ostan töölaua, kruustangid, alasi, 
saunaahju, pliidiplaadi, nõukogu-
deaegse vahvliküpsetaja (juhtmeta), 
revers lüliti, jalgratta ning võrri jup-
pe ja osi jne kila-kola. Tel 5031 849

Ostan igasugust vana kodutehnikat 
ja vanametalli, vanu raamatuid, 
toidunõusid, mööblit. Tel 5673 8790
• Antiigiäri Rakvere kesklinnas os-
tab kuld- ja hõbeesemeid, münte, 
hambakulda. Kuld alates 17 €/gr. 
Laada tn 14 (vana turuhoone). Tel 
5067 819, 32 30 702

• Ostame hõbedat ja kulda iga-
sugusel kujul. Kuld alates 17 €/gr. 
Hansa Antiik Pikk tn 7 Rakveres. Tel 
32 405 42

• Ostan väga heas säilivuses Eesti 
krooni paberraha. Eesti Panga 
kurss+10%. Ostan lihvitud mere-
vaigust kaelakee. Hind 50 €. Tel 
5043 349

• Ostan parima hinna eest märgi-, 
postkaardi- ja mündikogusid. Tel 
502 9782

• Ostan audio-videotehnikat, kulda 
ja igasugust muud huvitavat kraami. 
Raha kohe kätte! Tel 5556 7508

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%-10%

Rakveres Viru tn 8 
kasutatud mööbli 

LÕPUMÜÜK LÕPUMÜÜK 
E - R 10-14

Tel 5545 044

 AIAMÖÖBLIT

 LEHTLAID

 AIAMAJASID

 SAUNU JM

Lisainfo tel5625 6596

Valmistame palgist:

• Müüa kütteklotse ja kaminapuid. 
Vedu tasuta. Tel 523 8503

• Müüa briketti ja sütt kohaletoomi-
sega. Tel 503 2269

• Müüa küttepuid ja kamina-
puid (erinevad puuliigid, pik-
kused). Kohaletoomisega. Tel 
514 3328

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

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

• Müüa 3m ja lõhutud küttepuud. 
Puulõhkumisteenus. Tel 5043 326

• Müüa värskeid küttepuid ning 
kuivi kütteklotse 60L kottides. Järel-
maksu võimalus, kuludokument ja 
koos transpordiga. Boonusena 2 x 
60L võrkkotis kütteklotse. Pakkuda 
ka laudu ja prusse. Võimalus soetada 
3m küttepuud. Tel 5122 025

• Müüa Rakveres kuivi küttepuid 
(okaspuu). 27 €/m3. Tel 5116 367

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 5171 522

• Müüa kase küttepuid (35 cm pik-
kusega), 37 €/m3, kohale toomisega. 
Tel 55 39 506

KÜTTEPUUD
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• Müüa toidukartulit “Arielle”, 
“Vineta”, “Laura” 30 senti/kg, vedu. 
Vahemetsa talu. Tel 5202 036

Müüa toidukartulit ja kooritud 
toidukartulit. Tel 5165 692

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

•  M ü ü a  s o o d s a  h i n n a g a 
t a l u s e a l i h a .   V a j a d u s e l 
tükeldamine.  Info tel. 53 54 3002 
või 50 59 151 

PÕLLUMAJANDUS

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

• Ostame lauahõbedat proovidega 
84, 800, 875, 916, 925. Laada 14 (vana 
turuhoone). Tel 5067 819, 32 30 702

• Ostan ja hindan vanu rahasid, 
märke, medaleid, ordeneid. Aus 
kaup ja korralik hind! Tel 5590 6683

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

•  O s t a n  v a n u  m ä r ke ,  s i l t e , 
embleeme. Pakkuda võib kõike! 
Tel 5079 984

VANAVARA

•  S o ovin osta  väikese  ko era 
kutsikaid. Tel 5122 502

• Pakun segaverelisi tõukassipoegi. 
Tel 5463 1566

• Väikese tasu eest anda rotid koos 
puuriga. Tel 5617 3837

• Ära anda kolm ilusat kirjut 
kassipoega. Tel 5628 1100

• Uut kodu otsivad siiami kasspojad. 
Tel 5833 0153

• Ära anda 3 kassipoega (sünd. 
mai alguses, 2 valget, 1 oranžikas-
beežikas, 2 isast, 1 emane) Lääne-
Virumaal. Tel 5342 9648, 5383 5414

• Müüa mitut tõugu hiidküüliku-
poegi. Täiskasvanuna 5-6 kg. Tel 
5617 3837

• Sõbralik Pit Bull soovib kavaleri. 
Tel 5685 8009

• Võtan hoida teie lemmikloomi. 
Tel 5394 2814

LOOMAD

• Müüa saematerjali, voodri- ning 
põrandalauda, saeveskiteenus ja 
nelikanthööveldus. Tel 5089 215, 
toomonu.ee või saeveski.toomonu.
ee

• Seoses sauna ehituse ärajäämisega 
müün silikaattellist  (1000 tk, 
paksus 8 cm); Aseri tellist (5000 
tk, paksus 6 cm); sauna leiliahju 
(uus);  saematerjali  (50x150, 
40x100, 25x100+); sisevoodrilauda 
(25x120); lihtlauda  (25x100+); 
lehise lihtlauda (25x80+) jne. Tel 
58119457

• Müüa ehituslikku saematerjali, 
servamata lauda, lepalauda, 
terrassi-,  voodri- ja põrandalauda.  
Erinevad profiilid, pikkused ja 
laiused.  Vedu tasuta.  Tel: 5282268

• Müüa plokke (335x255x120 mm, 
380 tk). Tel 5198 4315

• Müüa soodsalt telliskive, aiaposte. 
Tel 5594 7776

• Müüa akumulatsioonipaak (500L) 
ja sisevoodrilauda (kuusk). Tel 
5289 369

• Müüa treipink ja terituspink. Tel 
5210 534

EHITUS

OÜ ESTMET IE müüb 
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 4 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Kõik, mis puust!

Populaarsemad tooted:

• põrandalaud 6,90 eur/m²
• välisvoodrilaud 4,99 eur/m²
• sisevoodrilaud 4,10 eur/m²
• terrassilaud 6,90 eur/m²

Tel 53 953 953,  
     53 060 604

vooder.wix.com/puukuur
        Puukuur

MÜÜA 
SÕELUMATA JA 

SÕELUTUD MULDA, 
LIIVA, KILLUSTIKKU JA 
FREESITUD  ASFALDIT.

KOOS TRANSPORDIGA.

Tel 5858 9054

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAME KASVAVAT

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

j
ogu Eestis.

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 
(LEPP, KASK)

KOHALETOOMISEGA. 

TEL 5695 5572

Müüa
KÜTTEPUID 

ja
KLOTSE
Vinnis

5783 8999

MÜÜA LÕHUTUD
KÜTTEPUID
(sanglepp)

35 € / ruum
Rakvere piires transport 

tasuta!
Tel 5354 1618

www.haket.ee

ÜÜ Õ

Hinnad alates 3180 €.
Kauplus NAELAREMONT, 

Rakvere Jaama pst. 11
Tel. 5453 80 53, 7751 001

www.mets24.ee - laias valikus 
muud aia ja metsatehnikat.

NB! Kauba toome Eesti piires 
tasuta kohale!!!

MÜÜA UUED HALUMASINAD 
Taanist, Saksamaalt ja Itaaliast.

• Ostan 10 tükki 9meetriseid prusse 
(10x20). Tel 5264 115

MÜÜA 

SAETUD JA LÕHUTUD 

KÜTTEPUID
(segapuu ja kask)

Puud on koormasse laotud
Tel 5332 7853

MÜÜME:

* PUITBRIKETT 
(kandiline ja ümmargune)

* TURBABRIKETT 
109 €/alus

* KÜTTEGRAANULEID 
0,975 t/ 179 €

* KIVISÜSI

* KAMINAPUID

* KLOTSE 
40L võrk/ 1,60 €

Rakvere Kütteladu, Narva 17

Tel 32 51 101

Paide Kütteladu, Parkali 18

Tel 38 32 088

www.algaveod.ee

• OÜ Puider  müüb sanglepa 
küttepindasid ja kuivi lepa küttek-
lotse (40L võrkkottides). Ühe koti 
hind 1,50 eurot. Alates 30 kotist 
Rakvere piires transport tasuta. Info 
10.00-12.00 esmasp, kolmap, reedeti 
tel 32 249 29

www.kuulutaja.ee

•  Mü ü a  1 - t e l j e l i n e  ka l l u t av 
käru T-25le. Samas motoroller 
tagavaraosadeks (mootor katki). Tel 
5857 5800

• Müüa heina. Hein on pallides, 
transpordi võimalus. Tel  32 53 
549, 5451 7181

ANTIIGIÄRI OSTAB IGAT 
SORTI VANAVARA: 
puhvetid, riidekapid, 

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

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

taskukellad, kirjandus, 
kunst (maalid, graafi ka), 
fotod, postkaardid, kuld- 
ja hõbeesemeid, mündid, 

märgid, paberraha, 
sõjatemaatika (kiivrid, 

mõõgad, pandlad, vormid) 
jpm. 

Valikuliselt ostame ka 
nõukogudeaegset kraami. 

Tühjendusostud 
majapidamise 

likvideerimisel. 
RAHA KOHE!

KOJUKUTSED! 
ANTIIGIÄRI LAADA 14 (vana 

turuhoone), RAKVERE. 
Tel 323 0702, 506 7819
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TEATED

TUTVUS

MUUD
• www.toonklaas.ee

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

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

• ALUMIINIUMIST KATUSERE-
DELID. Õhtuti tel 5289 418

• Müüa kvaliteetsed KUULDEAPA
RAADID. Hind 20 €. Tel 5013393

• Anda rendile kalapüügiõigus 
(ajalooline, ainult kutselise kaluri-
le). Soodsalt. Lääne-Virumaa. 2 tk 
3m ääremõrda, 8 tk nakkevõrku ja 
2 õngejada. Ei müü. Tel 5624 4605

• 60+ naine tuleb seltsi üksikule 
vanapaarile, naisele, mehele, kui 
saab elamispinna. Tel 5695 3572

• Ostan  buraani mille lindid on 
korralikud, saani seisukord ei ole 
tähtis. Võib pakkuda ka ainult linte. 
Tel 5680 1946

• Ostan vanu Vene elektroonika-
plaate, skeeme, dioole, lintmakke, 
katkisi või vanu arvuteid. Tel 5673 
8790

• Jurist. Tel +372 50 34 352

• Eesti e-poodide sooduspakku-
mised. Kõik hinnad all kuni 80%! 
www.odavalt.ee

• Peotelkide (5x8 ja 5x10 m) ja 
gaasiga wok-panni rent. Tel 
5829 8297

• Küpses eas vaba ja vallaline 
noorik soovib leida enda kõrvale 
vaba töökat ja ausameelset 
kaaslast .  Kohapeal elamise 
võimalus. Kontakttelefon 5836 
1277

• Olen 59a töövõimetu mees. Otsin 
elukaaslast (umbes 62-63a). Tel 
5743 3238

Seoses tegevuse 

lõpetamisega 

POHLA POES 

HINNAD ALL 

KUNI 50% 

Võimalik osta ka hulgi: 

laagreid, tihendeid, 

kiilrihmasid ja 

traktori varuosi.

OÜ Trakauto 

Lepna tee 3 

E-R 9-16

Info 5210 534

Palume külastada!

Ostame tuhandeid 
imelikke ja vähem imelikke 
VANAAEGSEID ESEMEID 

maalt ja merelt, talust ja 
mõisast, keldrist ja pööningult, 
toast ja aidast, külast ja linnast: 
kapid, kummutid, toolid, lauad, 

puhvetid, peeglid, kirj.lauad, 
kunstiteosed (maalid, graafi ka 

jm) kirjandus, postkaardid, 
fotod, albumid, hõbeesemed, 
toidunõud, lühtrid, õlilambid, 

küünlajalad, kohviveskid, 
margapuud, seinakellad, 
õmbl.masinad, pudelid, 

sõjatemaatika (kiivrid, pandlad, 
mõõgad, aumärgid, vormid), 

pildiraamid, 
mänguasjad, mündid, märgid, 

paberraha jpm. 
Valikuliselt ostame ka 
nõuk.aegset kraami. 

RAHA KOHE. 
Tühjendusostud majapidamiste 

likvideerimisel. 
KOJUKUTSED on kõikides 

GROSSI kaupluste 
asupiirkondades üle Eesti 

TASUTA. 
Antiigiäri Hansa Antiik 
PIKK 7 RAKVERES. 
Tel 324 0542, 528 2330 

Müüa uusi ja kasutatud 
SÜLEARVUTEID, 

TAHVLEID, TELEFONE 
Remont. Järelmaks. 

Tel 50 13393

Kvaliteetsed
E-sigaretid ja E-vedelikud 

soodsa hinnaga. 
www.powersmoke.ee

Rakveres Vaalakeskuses ning 
Laada tn 37 II korrusel

OSTAN VÕI VÕTAN ÜLE 

TEIE HÜPOTEEGIGA 

KOORMATUD KINNISTU.

TEL 527 4255

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

24 h    tel 516 4699
324 4473

MATUSETEENUSED

ARVO MUINAST

Kallis Lembe! 

Oleme südames sinuga.

Liivaku ja Lillaka

 talu pered

   Nimetus  Kogus  Hind  Kõrgeim
  alates     hind

Seisuga 6. august 2015
Turg avatud: Laada 39 T-L 8.00 - 16.00

HINNAD RAKVERE TURUL

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Turul veel müügil:
* suvelilled, lilleamplid, suvelille-
kimbud

* tööstuskaup (riided ja jalanõud) 
* kasutatud riided

Kartul kg 0,50 1,30

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Petersell kg 8,00

Roheline sibul kg 3,00

Till kg 8,00

Värske hapukurk kg 4,00

Kurk kg 1,20 1,50

Suvikõrvits kg 1,50

Tomat kg 2,00 3,50

Kapsas kg 0,60 0,80

Porgand kg 2,50

Kaalikas kg 1,50

Lillkapsas kg 2,50

Herned kg 4,00 5,00

Küüslauk kg 7,00 8,00

Aeduba kg 3,00

Õunad kg 1,50

Pirnid kg 2,00

Maasikad kg 3,80

Vaarikad kg 5,00 6,00

Mustsõstrad liiter 4,00

Punased sõstrad kg 2,00 3,90

Karusmarjad kg 1,00 2,00

Kultuurmustikad kg 8,00

Mustikad liiter 3,00

Murelid kg 4,50

Kirsid kg 3,00

Ploomid kg 3,00

Valged sõstrad kg 3,90

Mesi kg 6,50

Viinamarjad kg 2,50 3,00

Toorpiim T, N, 
L 9-12

liiter 0,67

Kukeseened kg 5,00 7,00

Värske räim kg 1,20

Mälestame majanaabrit
 

VIIVE PIHLAKUT  

ja avaldame kaastunnet 

tütrele perega. 

Majanaabrid Pikk 21 

Kontakttelefon 5309 0510
Kasside infotel. 516 2473 
virumaa@varjupaik.ee,viru-
maa.varjupaik.ee

Toeta meid! 
Varjupaikade MTÜ

A/a 10220068203017, selgi-
tus Virumaa varjupaigale

Lennuki 17, Rakveres
Virumaa Varjupaigas 
ootavad kodu:

Telefoninumbrid 
5309 0510, 

5162 473

Laima on umbes 3 kuune sõbralik 
emane kassipoeg, vaktsineeritud, 
mikrokiibistatud ning oskab hästi 
puhtust pidada.

Alberto on vahva isane umbes 3 
kuune kassipoeg, väga sõbralik, 
ning on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ning 
lemmiklooma passi.

15.07.15 leitud Tapa linnast isane 
koer.

Va s j a  o n  u m b e s  2  a a s t a n e 
kastreeritud isane kass, kes on saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi, kasutab ilusti liivakasti.

N o r a  o n  u m b e s  2  a a s t a n e 
steriliseeritud emane kass, väga 
hea iseloomuga, oskab puhtust 
pidada ning on saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised ja mikro kiibi.

Pille Riin on umbes 3 kuune vahva 
emane kassipoeg, kes on saanud 
kõik vajalikud vaktsineerimised, 
mikrokiibi, kasutab ilusti liivakasti.

23.07.15a.leitud Viru-Nigula vallast 
emane koer, kiip puudub.

14.07.15 leitud Rakvere linnast 
Moonakülast emane vanem koer. 

Blondu on umbes 2 aastane sõbralik 
isane kastreeritud kass, saanud kõik 
vajalikud veterinaarprotseduurid 
ning mikrokiibi.

Hellik on noor isane kastreeritud 
sõbralik kass, saanud kõik vajalikud 
vaktsineerimised, mikrokiibi ning 
kasutab ilusti liivakasti.

Kuulutuste vastuvõtt 
toimetuses E-R 9-17 
Vilde 6a, Rakvere

Kuulutusi saab toimetusse 
edastada ka telefonil 
3225091 või e-postiga 
kuulutus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee
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Kõik naised on kindlasti ka-
sutanud n-ö tavalisi küüne-
lakke ning paljud on proovi-
nud juba ka geellakke, kuid 
nüüd on saadaval täiesti uue 
põlvkonna toode – hübriid-
lakk.
Hübriidlakk on täiesti uudsel 
tehnoloogial põhinev kõrgläi-
kega, erakordselt kaua püsiv 
geellaki efektiga lakk, mis pü-
sib küüntel kuni nädala. Hüb-
riidlakk on valguskõvastuv, 
kuid ei vaja kõvastumiseks 
LED/UVlampi, vaid piisab ta-
valisest päeva- või elektrival-
gusest.
Hübriidlakki välja töötades 
võeti küünelaki ja geellaki pa-
rimad omadused ning liideti 
need kokku, mille tulemuse-
na on hübriidlakil küünelaki 
kasutamise lihtsus, geellaki 
läige ning suurepärane püsi-
vus.
Hübriidlakk on loodud nais-
tele, kes hindavad kvaliteeti, 
kiirust ning toote kasutamise 
lihtsust. Tänu uudsele tehno-
loogiale püsib hübriidlakk 
küüntel kuni nädala, seda on 
väga kerge küüntele kanda 
tänu spetsiaalsele ovaalse ku-
juga pintslile ning lakk kuivab 
väga ruttu - lakkimine ja laki 
kuivamine kokku kestab um-
bes 15 minutit. Lisaks on 
hübriidlakki küüntelt väga 
kergelt eemaldada, kuna see 
ei vaja leotust, vaid on eemal-
datav Dependi küünelakiee-
maldiga.
Depend 7 Day hübriidlaki 
küüntele kandmine koosneb 
neljast sammust: küünte pu-
hastamine, aluslakk, värvi-
lakk, pealislakk. Stardikomp-
lektist leiab põhitooted: pu-

hastusvedeliku, aluslaki ja 
pealislaki, vastavalt soovile 
saab juurde soetada sobivat 
värvi 7 Day hübriidlaki.
Värvilakke on laias valikus 
ning igal hooajal loob De-
pend uued kevad/suvi- ja sü-
gis/talvkollektsioonid, mis on 
inspireeritud värskeimatest 
moetrendidest ning -tooni-
dest. Depend 7 Day värvilakid 
on erineva katvusega: on kat-
vad lakid, pooleldi läbikuma-
vad ning täiesti läbipaistvad 
lakid. Sellekohane märge on 
kõikidel värvilakkidel pudeli-
kese esiküljel paremas alumi-
ses nurgas.
Maniküür hübriidlakiga ei 
erine mitte kuidagi tavalisest 

maniküürist ehk alustada tu-
leb ikka käte ja küünenahka-
de puhastamisest.
Kaubanduses on müügil pal-
ju erinevaid kätekoorimise 
tooteid, samuti küünte ning 
küünenaha koorimise too-
teid. Paljudel tekib küsimus, 
miks peab küüsi ja küüne-
nahku koorima, kuid see on 
maniküüri kõige tähtsam 
samm. Küünenaha koorija 
eemaldab surnud naharakud 
tõhusalt ning see suurendab 
hapnikuvarustust, kiirendab 
seega ka küünekasvu ning 
parandab küünte kvaliteeti. 
Pärast küünenahkade koori-
mist tuleks kindlasti kanda 
küünenahkadele küüneõli, 

mis toidab ja niisutab küüsi ja 
küünenahkasid. Samuti aitab 
küüneõli ravida kuivi, kerges-
ti murduvaid ja lõhenevaid 
küüsi. Juhul, kui plaanite 
küüsi lakkida, soovitame jätta 
küüneõli kõige viimaseks 
sammuks.
Järgmiseks tuleks anda küün-
tele sobiv kuju ning tagasi lü-
kata küünenahad. Just nimelt 
tagasi lükata, mitte lõigata! 
Kui hooldate oma küüsi kor-
ralikult ehk koorite neid regu-
laarselt ning kreemitate/õli-
tate igapäevaselt, siis ei tekigi 
vajadust küünenahkade lõi-
kamiseks.
Ja ongi käes aeg alustada lak-
kimisega! Esimese sammuna 
puhastage küüned hoolikalt 7 
Day puhastusvedelikuga - see 
eemaldab küüntelt viimsedki 
mustuse ning õli jäägid -, et 
lakk kinnituks paremini. 
Järgmiseks kandke küüntele 
õhuke kiht aluslakki. Aluslakk 
kaitseb küünt värvimuutuste 
eest, lisaks seob aluslakk vär-
vilaki, tänu millele püsib lakk 
paremini.
Seejärel kandke küüntele 
kaks kihti värvilist 7 Day hüb-
riidlakki ning lõpetage mani-
küür, kandes küüntele 2 kihti 
7 Day pealislakki. Pealislakk 
annab küüntele suurepärase 
läike ning kaitseb välismõju-
de eest.
NB! Hübriidlakki ei saa kom-
bineerida teiste lakkidega, 
ilusa ning kauapüsiva tule-
muse saab vaid siis, kui kasu-
tada neid süsteemina.

Evelin Mitt

Küünehoolduses on alanud uus ajastu: 
hübriidlakk 7 Day

Kiviõli motofestivali 
varjutasid vihmapilved
Muidu ladusalt ja eest-
lastele edukalt kulge-
nud Kiviõli motofesti-
vali segas vihm: võist-
luste peakohtuniku ot-
susel tuli külgkorvide 
MMsarja laupäevased 
kvalifikatsioonisõidud 
ära jätta ning suhteli-
selt soolase hinnaga pi-
leti soetanud publikule 
see muidugi ei meeldi-
nud.
Samas polnud võistluse 
korraldajail midagi te-
ha: võistluste peakoh-
tunik on kapten laevas 
ja Jumal taevas, nii, nagu tema ütleb, nii on. Isegi siis, kui ta-
gantjärele tarkusena ta üle reageerib.
Külgkorviga mootorrataste MMetapp koosneb laupäevastest 
treeningutest, kahest ühisstardiga kvalifikatsioonisõidust, nn 
lohutussõidust ja pühapäevastest kahest põhisõidust. Ilma-
taat otsustas laupäevaseid treeninguid korralikult segada – 
osa võistluspaare sai käia kuival, osa vihmast vettinud rajal. 
Kuna mõni loiguke jäi rajale alles, siis lükati kvalifikatsioonid 
kõigepealt tunni võrra edasi ja seejärel tühistati hoopis.
Samas quadid ehk neljarattalised tsiklid oma kvalifikatsiooni 
sõitsid (nemad võistlesid EMsarja punktidele) ja vähemalt ta-
valise pealtvaataja jaoks oli rada korras. Mida arvas võistleja?
„Mulle jäi selgitusest mulje, et rajale jäi liiga palju vett ja see 
ei voola ära,“ lausus kümnekordne selle ala maailmameister 
Daniel Willemsen Kuulutajale. „Vesi ei mõju tsiklitele muidu-
gi hästi, kuid on hullemateski tingimustes võisteldud. Mina 
läheksin küll rajale, ei mingit probleemi.“
Oli kuidas oli, aga pühapäeval võisteldi täisprogrammis ja sel 
korral pealtvaatajail pettuda ei tulnud.
Quadidel õnnestus eestlasel Priit Järvlool lõpetada esimene 
sõit kolmandana ja sama koha sai ta etapi kokkuvõttes. Esi-
mese sõidu võitis lätlane Edgars Menegelis ja astus sellega 
väga suure sammu Euroopa meistritiitli suunas, teine oli 
tšehh Zdenek Polacek.
Teise sõidu võitis hollandlane Mike Van Grinsven Mengelise 
ees, kuid viimane liikus n-ö säästutempos: meistritiitli kind-
lustamiseks oli tal vaja vähemalt neljanda koha punkte ja liig-
seid riske polnud vaja. Kolmanda koha sai teises sõidus vene-
lane Daniil Vlassov.
Kahe sõidu kokkuvõttes oli esikolmik Mengelis, Polacek ja 
Järvloo. Eestlane Martin Filatov sai kokkuvõttes neljanda ko-
ha, Kaspar Haiba oli üheksas, nooruke Martin Adamson 
kümnes, Kaspar Kangur 13., Mauri Kirsip 14. ja Rene Tarend 
19. koha.
Külgkorvide esimese sõidu esikolmik oli Jan Hendrickx (Bel-
gia) - Ben Van Den Bogaart (Holland), Etienne Bax (Holland) - 
Kaspars Stupelis (Läti) ja Daniel Willemsen - Robbie Bax 
(Holland). Teise sõidu võitsid kindlalt prantslased Valentin 
Giraud – Nicolas Musset, kes olid suveräänid juba esimeses 
sõidus, kuid pidid seal liidrikohalt tehnilise rikke tõttu kat-
kestama. Bax-Stupelis olid teised ja Hendrickx - Van Den Bo-
gaart kolmandad. Kahe sõidu summana kuulus etapivõit 
Hendrickxile, järgnesid Bax ja Willemsen.
Väga korralikke tulemusi näitasid Eesti korvisõitjad. Kert Va-
rik, kellel korvimeheks on lätlane Haralds Kurpnieks, olid esi-
meses sõidus seitsmendad ja teises kaheksandad. Läänevi-
rulane Gert Gordejev (korvis Maarek Miil) tegi samuti hooaja 
parima esituse, olles mõlemas sõidus 11. MMi punkte teeni-
sid ka Raido Riim – Arno Peever ja Ülar Karing – Krister Karis.
Teises sõidus jäid esimesena punktikohalt välja verinoored 
Markus Normak – Karl-Albert Kasesalu, olles 21. Noormees-
tel on vanust vaid 16 eluaastat, külgkorviga mootorrattal hak-
kasid nad krossi sõitma mullu.
„Onu tegeles motokrossiga ja nii ma ala juurde sattusin,“ rää-
kis Normak. „Tundus huvitav. Alustasime kohe korviga. Teh-
nika üle ei saa kurta – ole vaid mees ja sõida. Meile on MMe-
tapil osalemine hindamatu kogemus – kui liidrid ringiga 
mööda läksid, oli hea neil järel sõita, jälgida pidurduskohti, 
tunnetada kiirust lainetel.“
Selles suhtes oli noormehel õigus: esimeses sõidus õnnestus 
neil mitu ringi parimate tempos püsida ja seeläbi lahti saada 
ka kahest konkurendist, kellega nad eelnevatel ringidel kõ-
vasti kemplesid.
Noormehed on omavahel sugulased. Korvipoiss Karl-Alberti 
isa Andrus Kasesalu on aga tuntust kogunud muusikuna, te-
ma on ju „Eesti Elvis“ ja ansambli Boogie Company eestveda-
ja.

Veiki Ojaperv

SPORT

16aastase Markus Normak – 
Karl-Albert Kasesalu (711) näita-
sid, et nad pole sugugi papist 
poisid ja jõudsid MMi punktikohale 
üsna lähedale. 

Foto: Aivar Ojaperv
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rakvereteater.ee

8. - 10. august kell 18:30
Komöödia

(Alla 12 a mittesoovitatav!)

UNISTUSTE
HOROSKOOP

8. - 10. august kell 20:20
Romantiline komöödia

(Alla 14 a keelatud!)

SEKSITERAAPIA

Vaba aeg

Gustavi Maja
8. augustil kell 19 toimub Jüri Lina loeng: “Miks on osa and-
meid vitamiinide positiivsest mõjust unarusse jäetud või ko-
guni salastatud”. Täpsem info ja registreerumine: www.gusta-
vimaja.eu, tel +372 553 5871 Ly

Kunda linna klubi
7. ja 8. augustil kell 19 Kunda mõisas vabaõhulavastus “Maili. 
Virumaa Rahvaülikooli lugu”.

Saksofonistide kontserdid Virumaal. Esinevad Kunda XIV 
saksofonistide suvekoolis osalejad - noored erinevatest Eesti-
maa paikadest ja prof Olavi Kasemaa, õpetajad Edvin Lips 
ning Lirike Langerer.
14. augustil kell 19 Vainupea kirikus
15. augustil kell 15 Rakvere rahvaaias
15. augustil kell 18 Karepa rahvamajas
16. augustil kell 13 Kunda linna klubis
Rohkem infot tel 3221556

Tapa 89. linnapäev algab juba 
homme 7. augustil ja kesta-
vad 3 päeva. Linapäevade 
raames toimuv Tapa Vorsti-
festival peab tänavu oma 
viiendat sünnipäeva, lisaks 
toimub suur vorstilaat ja Eesti 
Meistrivõistlused Vorstigrilli-
mises. Tapa Vorstifestival 
sünnib tänavugi koostöös 
Eesti Grilliliidu ja Näm-Näm 
productioniga. Näpunäiteid 
tublidele vorstisõpradele 
vorsti valmistamisel kodustes 
tingimustes jagab Eesti 
Rahwa Vorstikool.
Tänavune Tapa linnapäev 
rõõmustab kindlasti mooto-
rispordisõpru. Maiuspalaks 
on esmakordselt toimuv Tapa 
Rahvaralli, mis toimub Eesti 
Autospordiliidu egiidi all, 
leiab aset laupäeval 08. au-
gustil, mis toob Tapale ligi 
100 ekipaa�i. Trass paikneb Ta-
pa ja Kadrina valla kruusa- ja 
asfaltteedel ning võistluskes-
kus asub Tapa linnas Spordi-
keskuses, start antakse kell 
10.00 Tapa Gümnaasiumi esi-
selt. Infot võistluse kohta saa-
te: 5540500 ja aivo@kasseti-
keskus. Lisaks toimub 08.-
09.08.2015 Tapa linnapäeval 
ka rahvusvaheline triali võist-
lus Tapa Trial 2015, mis leiab 
aset Männikumäel. 08. au-

gustil toimub ka Tapa linna 
südames atraktiivne linnae-
tapp. Kahe päeva jooksul 
võisteldakse nii Eesti kui Balti 
MV arvestuses. Lisaks on 8. 
augustil on peoplatsi kõrval 
Lehtse Talunike Seltsi poolt 
väljapandud tehnikanäitus.
Laupäeval 8 augustil tuleb 
esinema Peterburist noorte 
muusikute kollektiiv. Loomu-
likult esinevad rahvale ka Ta-
pa valla noored ja täiskasva-
nud taidlejad. Sama päeva 
õhtul toimub peoplatsil va-
bas õhus meeleolukas tantsu-
õhtu. Peaesinejaks päeval on 
särtsakas Tanja Mihhailova ja 
õhtul legendaarne DJ Märt 
Rannamäe ning loomulikult 
suurepärane Eestis õhtuste 
pidude tantsuansambel Aud-
ru Jõelaevanduse Punt. 
Spordisõpradele pakub osale-
miseks võimalusi rannavolle- 
ja jalgpalliturniir ning kanuu-
ralli, milledest saavad osa 
võtta kõik huvilised. Lastele 
on avatud kõikvõimalikud to-

redad atraktsioonid muusika-
kooli pargis. Samuti korralda-
takse noortele tänava-kultuu-
riüritus, kus peetakse kohvi-
kut, tantsitakse, kultuurikoja 
seinal saab vaadata noorte 
graffitikunstniku taiest. Ka 
pole unustatud lemmikloo-
masõpru, sest 8. augustil toi-
mub Tapa Vene kooli taga 
koertenäitus-võistlus “Tapa 
linna ilusam koer 2015”.
Laadakohti saab küsida kuni 
laupäeva varahommikuni 
laadakorraldaja Erkki Laidi-
nen´ilt tel 551 5976, e-mail 
erkki@vorstifestival.ee. Sa-
muti saate Eesti Meistrivõist-
lustele vorstigrillimises re-
gistreerida e-maili teel grilli-
liit@grillfest.ee või vorst@gril-
lfest.ee , tel 5043000, infot 
võistluse ja Teie registreerimi-
se kinnituse kohta saate vee-
bilehelt http://vorst.grillfest.
ee. Võistlusel osalemine on 
kõikidele TASUTA ! 
Informatsiooni Tapa vorsti-
festivali ja Tapa linnapäeva 
kohta saab ka Tapa valla aja-
lehtedest, Tapa Vorstifestival 
2015 FB-st, Tapa valla kodule-
helt http://www.tapa.ee/ta-
pa-linna-paev ja valla FB-st, 
lisaks telefonil 3229659ja ind-
rek.jurtsenko@tapa.ee. 
Indrek Jurtšenko

O Kõrts 
(Jõe 3a,Võsu)
Pidude algus kell 22
Sissepääs tasuta!

7. augustil toob tantsup-
latsile nostalgia DJ Märt 
Rannamäe
8. augustil retrodisko DJ 
Margus Teetsov
14. augustil  videodisko 
DJ Margus Roots
15. augustil krutib suve-
tuure DJ Kalle Allik

KUHU MINNAKUHU MINNA Tapa linnapäev 89 ja Tapa V 
Vorstifestival kutsuvad rahvast 
meeleolukale sünnipäevapeole
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Kellel veel sooduskaart puudub,

saab ka selle TASUTA! (tankides 30 liitrit)

Kõik, kes tangivad 7.-14.augustini 30 liitrit kütet - loosime 15. augustil välja
30 LIITRIT KÜTET

Võitja avalikustame Facebooki lehel ja helistame võitjale!

Narva 30, Rakvere (ARK-i kõrval)

KALLID KLIENDID,
PALUME LAHKESTI

TANKIMA!

TASUTA JÄÄTISE
KAUBA PEALE!

»

»
»
»
»
»

Pakume oma klientidele ehitusteenust
võtmed-kätte-printsiibil
Projektijuhtimise teenus
Tootmishoonete ehitus
Kortermajade ehitus ja renoveerimine
Büroopindade ning kaupluste ehitus ja renoveerimine
Eramute ehitus

info@revingrupp.eu
+372 32 202 38 +372 56 804 894|

www.revingrupp.eu

Kogu ehitusteenus ühest kohast

OTSIME OMA KOLLEKTIIVI
»

»
ÜLDEHITAJAID-MÜÜRILADUJAID

MAALREID-PLAATIJAID

Rakvere

Tallinna tn 68

tel 324 2752, 53043162

Tel 59 199 330, 53 418 470
www.omaporsas.ee

/kg

/kg
/kg

1,95

2,20
2,15

€

€

€

Veerand siga
Kampaania erinevad

tükid

Hakkliha

Oma Põrsa lihapoed Rakveres Pikk tn 11

Tabasalus Klooga mnt 5a

Lasnamäe, Mustamäe ja Nõmme turul

Eestimaine liha otse farmerilt!

Tapeet
igasse koju,

igale maitsele

2,99 €/rull
Hind alates
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