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OHUTUSJUHISED PEALTVAATAJATELE JA INFO 
RALLIRAJA ÄÄRES ELAVATELE INIMESTELE 
GROSSI TOIDUKABAD VIRU RALLI 
AJAL 14.–15. JUUNIL
1. Ralliautod võivad tutvuvad kiiruskatsetega ainult ala-
tes 13. juunist – neljapäeval kella 9–22 ja reedel kella 8–12. 
Maksimaalne lubatud liikumiskiirus tutvumisel on 80 
km/h ja seda on vähendatud hoovidest ning õuealadelt 
läbisõidul kuni 50 km/h, mõnes kohas ka kuni 30 km/h. 
Kõik kiiruse ületamised fikseerib GPS jälgimissüsteem ja 
karistus on 25 eurot iga ületatud km/h eest. Kiiruskatsete 
toimumiskohti ei avalikustata ajakirjanduses enne rallinä-
dalat.
2. Raja ääres elavad inimesed, ärge jätke lapsi ja vanureid 
ning koduloomi järelvalveta ka tutvumise ajal ja liikluses 
olge nendel lõikudel eriti tähelepanelikud.
3. Ralli toob kaasa liikluskorralduse muudatusi, seetõttu jäl-
gige liikluskorraldajate märguandeid. Ajutised liiklusmär-
gid, keelualad ja rajapiirded on rallil selleks, et tagada pealt-
vaatajate ja kogu ralli ohutus.
4. Võistluse ajal, kui kiiruskatse rada on suletud:

• Pealtvaatajad võivad vaadata kiiruskatset ainult selleks 
korraldaja poolt ettevalmistatud aladel, mis asuvad turva-
lindi taga.
• Täitke ralli turvatöötajate korraldusi – need on täitmi-
seks, mitte vaidlustamiseks!
• Kui kuulete turvatöötaja poolt antavat vilesignaali, siis 
on ralliauto juba lähedal. Kontrollige üle, kas olete ikka 
ohutus kohas – turvalindi taga.
• Ärge minge turvalindile liiga lähedale, sellega võite 
turvalindi katki teha.
• Ärge seiske väliskurvides, rajale liiga lähedal, kohtades, 
kus ei ole turvalinti või on märk „Pealtvaatajate keeluala“.
• Pealtvaatajatele valmistatakse ette spetsiaalsed vaata-
miskohad. Euroopa parim ja ka kõige turvalisem koht 
ralli jälgimiseks on Kehala autospordikomp-
leks.
• Keelatud on liikuda piki võistlustrassi ja ületa-
da seda ilma turvatöötaja loata.
• Spordivõistlusel viibimine ja alkohol ei käi 
kokku!
• Ärge jätke lapsi, vanureid ja koduloomi 
järelvalveta.
• Kiiruskatseid vaatama minnes palume parki-
da autod võimalikult teeserva lähedale ja ainult 
paremasse teeserva (kui sõidate kiiruskatse su-
letud teeosa suunas), et vastutulevatele suurtele 
päästeautodele ja teistele operatiivsõidukitele 
oleks tagatud vaba väljapääs kiiruskatselt. Ühelt 
kiiruskatselt teisele sõites ära ületa lubatud sõidu-
kiirust – sinu tegemisi jälgib valvas Eesti politsei.
• Ka jalgrataste ning ATV-dega ei tohi sõita kii-
ruskatsetel ja neid ületada ilma turvatöötaja loata.
• Arvestage tuleohuga. Metsaalune pole lõkke te-
gemiseks, grillimiseks ega suitsukonide mahaviskami-
seks.
• Alles siis, kui teist möödub rohelise vilkuriga auto, on 
võistlustrass avatud tavaliikluseks, sõltumata algsest väl-
jakuulutatud sulgemisajast.
• Kui kiiruskatsel juhtub õnnetus ja on näha, et võistlejad 
vajavad kiirabi sekkumist ning seal ei ole läheduses tur-
vameest, siis anna sellest teada telefonil 112. Nemad juba 
võtavad ühendust korraldajatega.
• Kui raja ääres elavatel inimestel on vaja kiirabi või 
päästeameti abi, siis helistage 112. Kokkuleppel häirekes-
kusega kiiruskatse peatatakse ja teid abistatakse võimali-
kult ruttu.
• Rakvere ja Kunda linna elanikud, ärge palun parkige 
oma autosid kiiruskatsena sõidetavate tänavate äärde 
Kundas alates reedel kella 18-st ja Rakveres alates lau-
päeval kella 18-st. Kõik kiiruskate äärde jäävatel tänava-
tele parkivad autod oleme sunnitud teisaldama kella 18 ja 
18.30 vahel.
• Kiiruskatse marsruut Kundas:
Rakvere mnt – Rahvamaja tn – Lähta tee – Staadioni tn 
– Koidu tn – Aia tn – Mäe tn – Kalda tn – Kasemäe tn – 
Kooli ringtee – Kasemäe tn.
Ehk täpselt sama, mis eelmisel aastal.
• Kiiruskatse marsruut Rakveres:
Linnuse tn – Vallikraavi tn – Annemäe tee – Tõusu tn – 
Pikk tn – Silla tn – Kastani pst – Silla tn – L. Koidula tn 
– Gümnaasiumi ringtee – Võimla tn – Kastani pst.

Korraldaja teeb kõik, et see spordivõistlus kulgeks ohutult 
ja vabandame juba ette tekkivate ebameeldivuste pärast, 
mis on seotud teie tavaelu häirimisega.

Meeldivaid rallielamusi ja kohtumisteni ralliraja ääres 
ohutus vaatamiskohas!

Viru ralli korraldusmeeskond

VIRU RALLI

Ka
lda

Mäe

Tu
ru

Aia

Koidu

Kalevi

Kasemäe põik

Lem
bitu

Koidu

Koidu

Lageda tee

Selja tee

Jaama

Tö
ös

tus
e

Mä
e

Pargi

Mäe

Võ
idu Jaama

Rakv
ere

mnt

Rahvamaja

Loode

St
aa

dio
ni

Kasemäe Kasemäe

Ra
kv

er
e m

nt

Uus-Sadama tee

FINISH

2,33 km

STOP

2,44 km

START

0,00 km

SS2 SILBERAUTO 2,33 km

Detour
Page 31
Box 24

Ann
em

äe
 te

e

Rägavere tee

Tu
le

vik
uLai

Va
llik

ra
av

i

Kar
ja

Kastani pst
Laada

Karja

Õ
ie

Tallin
na

R
ingtee

F.R.Kreutzwaldi

F.G.Adoffi

Vabaduse

Tulev

Ka
rja

Näituse

Võidu

Võidu

Ussimäe

Pikk

L.Koidula
Posti

FINISH

2,93 km

STOP

3,14 km
START

0,00 km

SS10 RAKVERE LINN 2,93 km

Detour
Page 31
Box 24

koht

t
-

-

14. juuni Kuulutaja vahelt 

leiate Viru ralli erilehe, kus on 

välja toodud nii võistlejate 

nimekiri kui kiiruskatsete 

kaardid koos soovitustega 

pealtvaatajatele.

Viru ralli teede 
sulgemise info
VIRU-NIGULA VALLAS
Kunda – Malla – Ojakü-
la, tee suletud reedel 14.06 
kell 17.00–21.45.
Kunda linn, tänavad sule-
tud reedel 14.06 vastavalt 
skeemile kell 18.00–21.30.

VINNI VALLAS
Sonda – Lavi, tee suletud 
laupäeval 15.06 kell 8.30–
12.00.
Sae – Aravuse – Män-
nikvälja, tee suletud lau-
päeval 15.06 kell 9.00–
15.50.
Vinni – Kehala – Saueau-
gu, tee suletud laupäeval 
15.06 kell 11.30–17.10.
Sonda – Mädaja – Rihula, 
tee suletud laupäeval 15.06 
kell 14.45–17.45.

RAKVERE LINNAS täna-
vad suletud 15.06 vastavalt 
skeemile 17.00–20.00.

Palume mõistvat suhtu-
mist!
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Kolmapäeval külastaja-
tele uksed avanud Grossi 
Toidukaupade kauplus 
asub uuenduskuuri läbi-
nud Tempo keskuses. 
Avapäev oli rahvarohke 
ning tagasiside positiiv-
ne.

Liisi Kanna

AS OG Elektrale kuuluva 
jaeketi Grossi Toidukaubad 
uus kauplus paikneb aadressil 
Tallinna mnt 52, kus varem 
tegutses mööblimaja. Nüüd-
seks kuulub kogu hoone OG 
Elektrale ning lisaks toidu-
kauplusele leiab sealt palju 
muudki – lille-, lemmik-
looma- ja kalapoe, ilu-
salongi, kaks sularaha-
automaati ning lähiajal 
avatakse ka postkon-
tor. Keskuse teist kor-
rust rendivad endiselt 
mööblikauplused.

OG Elektra kinnis-
varahaldur Kertu Olu 
rääkis, et tegu oli ette-
võtte jaoks esimese hoo-
nega, mille tarbeks tuli ka 
majajuht koostada, kuna 
tegu on suure keskusega, 
kuhu mahub palju erinevaid 
poode ja teenusepakkujaid.

Uuendustega alustati hoo-
nes aprilli alguses. „Etteval-
mistustöödele kulus kaks 
kuud. Muutsime siseruumide 
planeeringut ja tegime sani-
taarremonti. Suuri ümber- 
ehitusi ei teinud,“ märkis Olu.

„Mõned tehnosüsteemid 
vajasid kaasajastamist, vanade 
hoonete puhul võtab näiteks 
elektrisüsteemide korrasta-
mine aega,“ lisas kinnisvara-
haldur.

Toidukaupluse müügi-

Äsja avatud kauplus asub aadressil Tallinna mnt 52. Avapäeval oli uut kauplust uudistama tulnud rohkelt inimesi, 
kes kiitsid kaupluse hubasust. Suurt huvi pakkus ostjatele sealiha ja ettevõtte omatoodang. Fotod: Üllar Lehesoo

Grossi Toidukaubad avas Narvas kolmanda kaupluse

p i n -
na suuru-
seks on ligi 650 
ruutmeetrit, seal on kolm 
kassat ning tööd sai ühtekok-
ku 20 inimest. „See on kesk-
mise suurusega kauplus, kuhu 
mahub arvestatav sortiment,“ 
sõnas Olu.

Avapäev läks korda
Grossi Toidukaupade suure 
trumbina võib välja tuua ees-

t imai-
se liha, 

mis on 
e t t e v õ t t e 

e s i n d a j a t e 
sõnul klienti-

de poolt väga hästi 
omaks võetud. Ka ava-

misel võis suurt saginat 
näha just liha- ja kulinaaria-
leti ees.

„Ostjate tagasiside avapäe-
val oli ülimalt positiivne,“ 
kinnitas ettevõtte jaekau-
bandusjuht Üllar Lehesoo. 
„Kuulda võis palju kiidu-
sõnu sortimendi ja üli-
heade hindade koh-
ta,“ sõnas Lehesoo, lisa-

des, et korduvalt märgi-
ti ära just soodsat ostukorvi.

„Väga hästi läks kaubaks 
loomulikult sealiha ja meie 
omatoodang,“ kinnitas jae-
kaubandusjuht. „Avamisel sai 
ettevõtte oma tooteid ka de-
gusteerida – suupistete lauda 
tuli aina täita,“ rõõmustas Le-
hesoo suure huvi üle.

Ka avapäeva sagina kes-
kel uudistanud Ljudmillale 
jäi silma just omatoodang. 
„Muidugi maitsen ära Grossi 
tooted, neid ju mujalt ei saa-
gi,“ sõnas proua. „Täna os-
tan kindlasti šašlõki tarbeks 
mõne kilo sealiha, see näeb 
väga ilus ja värske välja,“ lisas 

ta.
Kohapeal oli ka Grossi 

Toidukaupade kliendikaardi 
vormistamise võimalus, mida 
agaralt kasutati. „Uus pood 
tundub hästi hubane, hakkan 
siin kindlasti sageli käima, 
tegin siis kohe kliendikaardi 
ka ära,“ lausus läheduses elav 
Fjodor, lisades, et kauplus 
jääb täpselt tema liikumistra-
jektoorile.

Laienemine jätkub
Asukoht on keskusel tõesti 
soodne, paiknedes peatänava 
ääres ja suurte majade lähe-
duses. Toidukaupluste vahe-
line konkurents on Narvas 

aga kõrge ning ka kõnealuse 
keskuse lähistel asub Maxima 
XX supermarket.

OG Elektra plaanib aga 
laienemist piirilinnas jätka-
ta. Kokku on ettevõtte Nar-
va soetatud viiest kinnistust 
nüüdseks Grossi Toidukau-
pade kauplused avatud kol-
mel. Esimene neist möödu-
nud aasta septembris ning 
teine tänavu veebruaris.

2020. aasta jooksul plaani-
takse kauplused avada ka üle-
jäänud kahel kinnistul, neist 
üks muide Tempo keskuse 
vahetus läheduses.

VÕRGUTAVALT HÕRGUTAV

Nüüd saadaval ka Grossi kauplustes. 

Kuus külluslikult mõnusat maitset .  Joo ja naudi!

UUS! 
kodumaine smuuti
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USALDA KVALITEETI
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TASUB TEADA

„Näeme igapäevaselt, et 
vanemad tulevad lastega 
hambaarsti juurde alles siis, 
kui on valu või muu mure, 
näiteks piimahammaste va-
hetumisega. Vähestel juhtu-
del pannakse lapsele enneta-
valt aeg rutiinseks kontrol-
liks. 1–3-aastaste laste puhul 
peaks seda tegema esimese 
hambaarsti kogemuse saami-
seks, kuid kahjuks esineb ka 
juba siis hammastega prob-
leeme,“ ütles Lauk.

„Oleme täiskasvanutegi ravi 
puhul täheldanud, et Eestis 
on hambaravi üldtervisest la-
hus, suuhügieeni tähtsust ei 
rõhutata piisavalt ja inimes-
tel pole maast madalast sisse-
harjunud rutiinset suutervise 
eest hoolitsemise harjumust. 
Laste hammaste eest hoo-
litsemine peab algama juba 
esimeste hammaste tulekuga 
ning kuni täiskasvanueani 
lasub just lapsevanemal ko-
hustus lapse hea tervise eest 
hoolitsemisel. Vähemalt kord 
aastas peaks vanemad oma 
lapsed ka hambaarsti juurde 
kontrolli viima,“ ütles Viimsi 
Hambakliiniku tohter.

Korraliku suuhügieeni ru-
tiin koosneb kaks korda päe-
vas vähemalt kaks minutit 
järjest hammaste pesemisest 
ning hambavahede puhas-

Hambaarst: tooge lapsed kontrolli 
enne, kui tekivad probleemid
Öeldakse, et lapsed on kodu peegel. Viimsi Hamba- 
kliiniku arsti Martin Lauki sõnul vajavad tervema-
te hammastega lapsed, kelle kodus toitumisharju-
mused ning suuhügieen paigas on, vaid rutiinset 
hambaarsti juures kontrollis käimist kord aastas. 
Eestis on kahjuks laste suuhügieeniga lood halvad.

Ave Jüriöö,
Haigekassa avalike suhete ja tervise 

edenduse osakonna spetsialist

nile. Vanemate enda suu-
hügieen ei ole tasemel ning 
hambaarsti juurde minnakse 
ainult siis, kui häda käes,“ tõi 
tohter paralleeli.

„Näeme iga nädal väikesi 
patsiente, kelle vanem toob 
ravile alles siis, kui augud on 
sügavad, hammas vajab juu-
reravi ning sellisel juhul tu-
leb lapsega käia hambaarsti 
juures ehk koguni 3–4 kor-
da ning teostada ravi tui-
mestusega, et vältida valu. 
Pole ime, kui siin näeme 
sama mustrit, et lapsel tekib 
hambaarsti juures käimisele 
vastumeelsus juba lapsepõl-
ves,“ arutles arst.

„Oleme käinud ja kindlasti 
käime ka edaspidi lasteaeda-
des ning koolis suuhügieeni-
teemalisi mängulisi loenguid 
andmas, mille kaudu enne-
tada laste hirmu hambaarsti 
ees ning õpetada õiget suu-
hooldust. Tihtipeale kuuleme 
loengute tagasisidena, kuidas 
laps kodus ise hambaarsti 
juurde minekut nõuab, kuna 
loeng jättis talle hea emot-
siooni. Usume, et taolise en-
netustööga saab nii mõnegi 
väikese patsiendi pere õigele 
teele suunata,“ ütles Martin 
Lauk.

KAS TEADSID, ET…
Hambakliinikutes, millel on laste hambaravi leping Eesti 
Haigekassaga, on alla 19-aastaste laste hambaravi külastus 
tasuta või 5-eurose visiiditasu eest. Lapse suuhügieeni eest 
hoolitsemisele kulub kuus samuti vaid umbes 5 eurot, mis 
on võrreldav ühe kinopileti maksumusega.

Kulutused korralikule suuhügieenile 12 kuu jooksul:
• mehhaaniline hambahari – 6 tk (u 4 eurot tk) = 24 eurot
• hambapasta – 4 tk (u 5 eurot tk) = 20 eurot
• hambaniit – 4 tk (u 2,5 eurot tk) = 10 eurot
See teeb kokku 54 eurot, ehk ühes kuus 4,5 eurot.

tamisest hambaniidiga, mis 
on jäävhammaste puhul ele-
mentaarne tegevus. Kindlasti 
tuleb laste toitumise puhul 
järgida põhimõtet, et süüak-
se söögiaegadel ning lastak-
se hammastel söögikordade 
vahepeal puhata, mille jook-
sul saab suuõõne normaalne 
ph-tasakaal taastuda.

„Söögikordade vahe peaks 
olema vähemalt kolm tun-
di. Pärast igat söömist tuleks 
suud veega loputada, et toi-
dujäägid hammaste vahelt 
välja saada,“ selgitas arst.

„Kuna täiskasvanute seas 
on palju neid, kel on hirm ja 
mälestused nõukogudeaegsest 
hambaravist, siis võime vaid 
oletada, et laste hammaste 
eest hoolitsemine jääb neis 
peredes selle tõttu tagaplaa-

www.facebook.com/EhituseABC 

-25%

osta ka 
e-poest!

Kampaania tingimused: 

www.ehituseabc.ee

8.-9. juuni

KÕIK
KAUBAD
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UUDISED

MUST KROONIKA

Möödunud pühapäeval 
avati RMK Roela käbi-
kuivati-muuseumis hoo-
ajaline teabepunkt, uut 
ja huvitavat on RMK 
külastusaladel veelgi.

Liisi Kanna

Kui siiani sai 1928. aastal 
tollase EV Riigimetsade Pea-
valitsuse poolt rajatud käbi-
kuivatit külastada kas RMK 
kodulehel registreerunud 
grupiga või kokkuleppel kü-
laseltsiga Roela Kodukant, 
siis hooajalise teabepunkti 
avamisega tekib võimalus 
kahel päeval nädalas majja 
ka lihtsalt mööda sõites sisse 
kiigata. Käbimaja võtab kuni 
31. augustini külastajaid vastu 
reedeti kell 17–20 ja pühapäe-
viti kell 12–17.

Roela asub RMK 
Põhja-Eesti piirkonnas, kuid 
seda läbivad ka paljud Peipsi 
põhjarannikule suunduvad 

külastajad. „Roelast läheb läbi 
ka RMK uus pikk matkarada, 
Penijõe – Aegviidu – Kauksi 
matkatee. Lähimad RMK tea-
bepunktid Oandul ja Kauk-
sis jäävad aga päris kaugele, 
mistõttu tekkis mõte avada 
teabepunkt ka Roelas, esialgu 
kahel päeval nädalas,“ selgitas 
RMK Põhja-Eesti teabejuht 
Tiina Neljandik. Lisaks avati 
tänavu hooajaline infopunkt 
Osmussaarel.

RMK Roela käbikuiva-
ti-muuseumis saab tutvuda 
püsinäitusega, mis jutustab 
omaaegsest käbide kogumi-
sest, kuivatamisest ja metsa-
puude seemnete varumisest. 
2008. aastal renoveeritud ja 
külastajatele avatud ajaloo-
lises käbikuivatis on alles ja 
töökorras originaalsed ahjud 
ning seadmed.

Infopunktist saab ka kaar-
diga rajalehe, mille abil võib 
teha jalutuskäigu otse Käbi-
maja kõrval kulgevatel Roela 
oosi radadel, mis looklevad 
mööda kõrgendiku harja ja 

Jaak Neljandik rääkis, et infot 
käivad hankimas suures osas 
välismaalased ja pealinnast 
tulnud külalised, kuid ka ko-
halikel tasuks läbi astuda.

„Oandu ümbruses on või-
malik külastada mitmeid loo-
dusradu – loodusmetsarada, 
pärandkultuurirada, taime-
targarada, läheduses asuvad 
ka koprarada ja Altja loodus-
rada. Samuti saab Oandult 
alguse pikk Oandu-Ikla mat-
karada. Oandul asuvas külas-
tuskeskuses on radadest pa-
rema ülevaate saamiseks neid 
tutvustavad väljapanekud,“ 
loetles Lahemaa külastusala 
juht, lisades, et külastuskes-
kuses on ka Eesti orhideedest 
näitus, mis rändas orhidee-
päevade ajaks Tallinna Botaa-
nikaaeda ja on nüüd Oandul 
tagasi.

„Palmses asuvas külastus-

keskuses on võimalik tutvu-
da Lahemaa loodust ja sealset 
elu-olu tutvustava püsivälja-
panekuga,“ märkis Jaak Nel-
jandik.

Rääkides RMK tegemis-
test Lääne-Virumaal, tasub 
ka välja tuua, et nüüdseks on 
uue ilme saanud Neeruti puh-
keala. „Rajatised renoveeriti 
järk-järgult mitmes etapis, 
erinevate projektide ja hool-
dustööde käigus,“ sõnas Jaak 
Neljandiks, lisades soovituse 
minna Neerutisse Kadrina-
Tapa tee poolt, sest teisel tee-
harul asuvad elamud sõidutee 
vahetus läheduses.

Huvilised võivad Neeruti 
matkarajaga tutvuda muuhul-
gas mobiilimängu abil, mille 
ülesandeid lahendades paiga-
ga seotud ajalooliste tegelas-
kujude kohta lisainfot saab.

TULEKAHJU
5. juunil kell 17.32 said 
päästjad väljakutse Rakve-
re linna Lennuki tänavale, 
kus kahekorruselise maja 
esimese korruse korterist 
tuli suitsu ning trepikoda 
oli vingu täis. Päästjad si-
senesid korterisse, kus põ-
les köögis pliit ja seal olev 
kubu. Korterist toodi välja 
teadvusel, kuid vingugaa-
si sisse hinganud inimene. 
Tulekahju likvideeriti kell 
18.12. Sotsiaalkorteris ei 
olnud suitsuandurit. Tule-
kahju tekkepõhjus on sel-
gitamisel.

LIIKLUSÕNNETUS
3. juunil kella 15 ajal toi-
mus liiklusõnnetus Rakve-
re linnas Laada tn 27 juu-
res, kus jalgrattur, alkoho-
lijoobes 62-aastane mees, 
sõitis otsa reguleerimata 
ülekäigurajal teed ületanud 
jalakäijale, 40-aastasele 
naisele. Jalakäija toimetati 
Rakvere Haiglasse.

2008. aastal reno-
veeritud käbikuiva-

ti-muuseumis saab 
tutvuda püsinäitu-
sega, mis jutustab 

omaaegsest käbide 
kogumisest. Foto: 
loodusegakoos.ee

nõlvu põliste mändide ning 
kuuskede all.

Teabepunktis saab küsida 
nõu kuhu minna ja mida loo-
duses teha, tutvustatakse loo-
dusradu, telkimisalasid ning 
muid kauneid paiku Lääne- ja 
Ida-Virumaal ning kaugemal-
gi.

Alaliselt on Lääne-
Virumaal avatud teabepunk-
tid Oandul ja Palmses. RMK 
Lahemaa külastusala juht 

RMK avas Roela käbikuivatis hooajalise teabepunkti
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Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

•

algab 8.06 kell 10.00

• algab 8.07 kell 18.00

• algab 17.07 kell 18.00

• algab 27.06 kell 18.00

• algab 11.06 kell 18.00

• rent eksamiks

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

T-kategooria sõiduki

(35h)

(buss)

(traktor)

(traktor)

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

A, A1, A2, AM, BE, C, CE koolitusega võib
alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis

B-kat 18.06 ja 05.07
B-kat e-õpe 20.06 ja 11.07

Esmaabi koolitus 14.06 ja 28.06
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!

Haljala Kool ootab oma meeskonda
alates 2019/2020. õppeaastast

Nõutav vastavus kvalifikatsioonile. Kandideerimisavaldus ja
CV palume saata hiljemalt 20. juuni 2019 e-aadressile
kool@haljala.edu.ee. Täiendav info telefonil 325 0900.

LOODUSAINETE ÕPETAJA

II-III kooliaste, 1,0 ametikohta

I kooliaste, 1,0 ametikohta
KLASSIÕPETAJA

RAKVERE KUNGLA LASTEAED
kuulutab välja konkursi

ametikohale alates 15. augustist 2019
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide

koopiad saata kuni 30. juuni 2019 aadressil
Kungla 5a 44308 Rakvere või e-postiga

kunglalasteaed@gmail.com

ÕPETAJA, ÕPETAJA ASSISTENDI

JA ÕPETAJA-ABI

Kui Sul on soov ja tahe töötada meie
meeskonnas, siis palun saada oma CV
personal@ogelektra.ee (märksõnaga
kaupluse nimi, kuhu kandideerid) või CV keskuse kaudu.

• TEENINDAJAKS

• PUHASTUSTEENINDAJAKS

Kauplustesse: Gea,Tapa Kaubanduskeskus, Raja, Elektra, Ly, Rakke,
Väike-Maarja

Kauplusesse: Gea

KUUSALU kauplusesse võtame tööle:
TEENINDAJAID ja PUHASTUSTEENINDAJA

• Asjalikku väljaõpet
• Kindlat sissetulekut
• Korralikku boonussüsteemi
• Tööd vahetustega

Pakume Sulle:

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

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus, kohusetundlik, sõbralik ja
täpne, siis ootame Sind oma meeskonda:

Lisainfo: Dzintra Kalm, 5334 0040

Töösoov saada aadressile personal@ogelektra.ee
või CV Keskuse kaudu www.cvkeskus.ee

Pagaritsehh võtab tööle

Pealattu ja logistikaosakonda võetakse tööle

• TAIGNAVALMISTAJA KORISTAJA

AUTOJUHT-EKSPEDIITOR
LAOTÖÖSPETSIALIST

•

•

• ANDMESISESTAJA-VAAKUMPAKENDAJA

• AUTOREMONDILUKKSEPA

• (CE-kategooria)

Kulinaariatsehh võtab tööle

Majandusosakond võtab tööle

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

www.grossitoidukaubad.ee

Kui oled aus ja kohusetundlik, siis tule
meie sõbralikku töökollektiivi!
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Sündmused tööturul näi-
tavad, et muutusteks 
tuleb olla valmis – tar-

vis on hoopis teistsuguseid 
oskuseid kui aastakümneid 
tagasi. Üks lihtsamaid haridu-
se omandamise võimalusi on 
teha seda kutse- või kõrgkoo-
lis. Selleks, et millegi uue õp-
pimine ka juba aastaid pärast 
koolist lahkumist lihtsamaks 
muuta, pakub Töötukassa 
huvilistele tasemeõppe toe-
tust.

Tasemeõppe toetus on 
mõeldud just neile töö-
ealistele inimestele, kel täna 
puudub erialane väljaõpe või 
kelle erialasest väljaõppest on 
möödunud vähemalt 15 aas-
tat. Lisaks maksab Töötukas-
sa tasemeõppe toetust neile, 
kes oma tervise tõttu enam 
erialast tööd teha ei saa, kuid 
tahavad ümber õppida ning 
siis hooga edasi töötada.

Seega on tegu kasuliku või-
malusega näiteks inimestele, 
kes on aastaid tagasi õppinud 
elukutse, mida automatisee-
rimise tõttu enam Eestis vaja 

ei lähe. Sellisel juhul saab õp-
pida selgeks midagi uut ning 
uuel elualal karjääri teha. Nii-
samuti on võimalus kasulik 
kõikidele, kes on viimased 
mitukümmend aastat teinud 
sama tööd ja leivad nüüd, et 
karjäärimaa-
ilmas oleks 
aeg keerata 
uus lehekülg.

„ T ö ö t u -
kassa toeta-
tavate eri-
alade valik 
on äärmiselt 
lai ja see 
loetelu täie-
neb aasta-
aastalt,“ ütles 
Kerstin Hol-
land, töö-
tukassa oskuste arendamise 
ja karjääriteenuste osakonna 
juht.

Nimekirja koostamisel on 
lähtutud tööaladest, kuhu 
otsitaks töötajaid ka viie või 
kümne aasta pärast. „Näiteks 
võib Töötukassa toel õppi-
da ehitajaks, elektrikuks, aga 

võib õppida ka rõivaste teh-
nilist disaini, või farmatseu-
diks,“ kirjeldab Holland.

Sel aastal on valikus üle 100 
õppekava 35 koolis, õppida 
saab üle Eesti ja nii eesti kui 
vene keeles. Uutest erialadest 

on valikus rõi-
vaste tehniline 
disain ja eripe-
dagoogika. Eri-
alade valikuga 
on võimalik 
tutvuda töö-
tukassa kodu-
lehel, seal saab 
õppimissoovi 
korral bronee-
rida ka aja kar-
j äär inõus ta j a 
juurde, kes ai-
tab valida eriala 

ja pakub abi toetuse taotlemi-
sel.

Tänaseks on tänu taseme-
õppe toetusele läinud õppima 
üle 1200 inimese. Hollandi 
sõnul on põhjused selleks 
olnud väga erinevad. Ta tõi 
näite mehest, kes olude sun-
nil omal ajal kutsekoolis ehi-

tuseriala lõpetada ei saanud 
ning hoolimata sellest, et on 
tänaseks aastaid ehitusvald-
konnas töötanud, soovis saa-
da oma oskusi tõendavat pa-
berit ning läks uuesti õppima. 
Samuti on leidnud uue eriala 
endine raamatupidaja, kes 
täna õpib ülikoolis masintik-
kimist ja programmeerimist.

Toetuse suurus sõltub sel-
lest, kas inimene juba praegu 
töötab ning kas tal on muid 
sissetulekuid. Kui inime-
ne töötab ja/või saab muid 
sissetulekuid, on toetuse suu-
rus 130 eurot kuus. Kui tööd 
ei tehta ning ka muid sissetu-
lekuid pole, saab toetust 260 
eurot kuus. Oluline on ka see, 
et kui õpingud mingil põhju-
sel siiski pooleli jäävad, ei pea 
toetust tagasi maksma. Lisa 
saab uurida töötukassa kodu-
leheküljelt.

Lauri Kool,
Töötukassa kommunikatsiooni-

osakonna peaspetsialist

• Varjupaikade MTÜ pakub tööd 
Rakveres asuvasse loomade varju-
paika. Tööülesanneteks on loomade 
varjupaika toimetamine ja igapäevane 
hooldamine. Töötajalt ootame tõsist ja 
suurt soovi tegeleda kodutute looma-
dega ning tugevat empaatiavõimet. 
Töö ei ole keeruline ja seega sobib 
nii nooremapoolsele inimesele kui 
ka krapsakamale pensionärile. Töö 
vahetustega ning väljaõpe kohapeal. 
Töötasu 600 €. Info Virumaa varju-
paiga telefonil 5309 0510 või e-post 
virumaa@varjupaik.ee

• Eakate kodu Kundas pakub tööd 
hooldajale. Tel 5343 4528

• Pakun kohe tööd Rakveres tugi-
isikule-hooldajale mõned päevad 
nädalas. Tel 554 6490, kiire!

OTSIN TÖÖD

PAKUN TÖÖD
• Vajatakse hooldajat naisterahvale 
päevasel ajal. Asukoht Tamsalu. Li-
sainfo tel 5813 2935

• Pakun tööd meesterahvale majapi-
damistööde tegemisel, nädalas 2-3 
korda. Lisainfo numbril 5812 4125!

• Otsime Rakverre ja Kundasse tublisid 
puhastusteenindajaid hommikul ja 
õhtul osalise tööajaga. Helistada tel 
5610 3887

• Firma pakub tööd CE-kategooria au-
tojuhile, töö Eesti sisene. Tel 512 7883

• Mööblisalong Vaala keskuses pakub 
tööd mööblimonteerijale/kliendi-
teenidajale osalise tööajaga! CV info@
marbergsisustus.ee. Tel 5300 1865 

• Erimell AS pakub tööd aktiivsele 
müügiassistendile meie Rakvere 
müügiesinduses aadressiga Narva tn 
40. Tegeleme autoõlide, rehvide ja au-
tokaupade hulgimüügiga. Huvi korral 
võtke ühendust tel 5019 836 või info@
erimell.ee. www.erimell.ee

• Puiduettevõte Baltic Log Cabins 
OÜ otsib tootmistöölisi. Töökoht 
Väike-Maarjas E-R 8-17. Tel 324 
2426

• Ilustuudio Mariell otsib oma mees-
konda juuksurit ja jumestajat ning 
annab rendile privaatse töötoa 
(sobilik ripsmetehnikule, küüneteh-
nikule või kosmeetikule). Küsi lisa tel 
5687 4264!

• Otsime kokk/teenindajat juulis 
avatavasse kohvikusse Kundas. Täis-
töö tööpäeviti, lisa teenimisvõimalus 
cateringi näol. Kui oled rõõmsameel-
ne, aus, abivalmis ja kohusetundlik,
kirjuta meile jkcatering.ou@gmail.com 
või helista tel 5344 8932, Jane

• Firma Rakveres pakub osalise tööaja-
ga tööd ja otsib kiiresti töökat abitöö-
list (majapidamistööd, remonditööd ja 
välistööd). Info tel 5349 9515

• Pakkuda tööd asjatundlikule ehita-
jale. Korterite renoveerimine Rakve-
res. Tel +372 5456 6677. http://www.
mlcp.ee

• Kogemustega metsamees, teetöö-
line, teravilja kombainer otsib tööd. 
Tel 5609 7522

• Noormees otsib nädalavahetustel 
lisatöid, oskan üldehitustöid, kee-
vitustöid, aiatöid ja olen arukas ka 
elektroonikas! Tel 5892 7153

 • Naispensionär otsib poole kohaga 
tööd. Tel 5663 1557

www.kuulutaja.ee
LOE

Enne kui uuesti õppima lähed, pea nõu spetsialistidega

Näiteks 
võib Töötu-

kassa toel õppida 
ehitajaks, elektri-
kuks, aga võib 
õppida ka rõivaste 
tehnilist disaini, 
või farmatseudiks.
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T apa vallast pärit kam-
mermuusikute tähelend 
jätkub. Rahvusvahelisel 

muusikakonkursil Belgradis 
(International Music Com-
petition) saavutasid klarnetist 
Artjom Roditšenko ja pianist 
Darja Roditšenko 1. koha.

Duo kategoorias (kaks eri-
nevat instrumenti) konku-
reeris 18 muusikut kaheksast 
erinevast riigist – Poola, Uk-
raina, Itaalia, Eesti, Horvaa-
tia, Venemaa, Ungari, Hong 
Kong.

Rahvusvaheline žürii hin-
das Artjom ja Darja Roditšen-
ko esitlust 97,5 punktiga 100-
st ning kammermuusikud 
said selle tulemusega esimese 
koha diplomi. Konkursil osa-
lemine käis läbi interneti ja 
võidu toonud video salvestati 
telefoniga Rakveres. Esitust 
saab kuulata konkursi kodu-
lehel https://musiccompeti-
tion.eu.

Nende esitus jäi silma kon-
kursi žürii liikmele Helena 
Bergerile, kes saatis Ro-
ditšenkodele kutse osaleda 
hilissügisel toimuval rahvus-
vaheliste konkursside lipu-
laeval – Prantsusmaal Parii-
sis Leopold Bellani nimelise 
muusikute konkursi finaalis. 
Berger käis välja kaks kut-

Täna, 7. juunil saanuks 
maestro Eri Klas 80aastaseks. 
Maestro on oma pühendumi-
sega muusikale andnud meile 
kõige kallima ja huvitavama 
kingituse, mis meenutamata-
gi meeles.

Eri Klas: „Minu väljaütle-
mised on öeldud. Minu käest 
on ikka ja jälle küsitud, kas on 
mõni ooper või sümfoonia, 
mida oleksin tahtnud diri-
geerida? Ei ole, sest olen neid 
oopereid mitu ja mitu korda 
dirigeerinud. Kas on mõni 
teater, kus pole veel dirigee-
rinud? Ei ole, sest ma olen 
igas maailma otsas teatrites 
dirigeerinud. Aga ma ei väsi 
ütlemast, et Estonia teater on 
see maja, mis mulle on kõige 
olulisem.“

Kuigi Eri Klas on olnud 
mitmel pool peadirigendi 
ametis ja dirigeerinud orkest-
reid 40 riigis, tundis ta, et just 
Estonia teatris on see õige ko-
dune lõhn.

„Näiteks kui maakler müüb 
maja ja küpsetab seal enne 
klientide tulekut saia, hõiskab 
ostja juba uksel: „Oi, kui hea 
kodune lõhn siin on!“ Estonia 
teatris on grimmist, liimist 
ja lõuendist pannkookide 
küpsetamise lõhn – kodune 
lõhn,“ on Klas rääkinud.

Oma „sügissonaadis“ mõt-
les maestro, et tõmbaks veidi 
pidureid, annaks endale pisut 
puhkust. Aga Eri Klas polnud 

Eri Klas – eriti veetlev jutuvestja

suur ümberkehastuja. Ikka 
kolm tähtsat asja: muusika, 
muusika ja muusika.

Kuid maestro oli ka tea-
da-tuntud sõnameister, kuk-
kus tema suust sõnu nagu 
kuldmune. Mis tähendab 
seda, et Eri Klas võis rääkida 
mistahes teemal – muusikast, 
vahtralehtedest või hoopis 
kummalistest asjadest. Klasi 
endise abikaasa, Estonia teatri 
tantsija Ülle Ulla sõnul oli Eri 
eriti veetlev jutuvestja.

„Talle meeldis, et ma teda 
hoolega kuulasin. Nende aas-
tate jooksul, mil me koos ela-
sime, imetlesin tema võluvat 
mõju teistele inimestele. Üks-
kõik millisel kellaajal, ükskõik 
kus kohas, pööras kogu selts-
kond oma näo Eri poole, kes 
värvikalt oma kontsertidest 
rääkis. Muutusin ise kida-
keelseks ja õppisin tõepoolest 
kuulama. Elasin tema reisi-
muljetesse nii sisse, et oleks 

nagu ise kohal käinud,“ on 
Ülle Ulla öelnud.

Sõrm jääb peatuma Ülle 
Ulla raamatu erileheküljel, 
kus ta kirjutab, et ühel õh-
tusel ajal, uue aasta esimesel 
päeval, kui enam kedagi ei 
teadnud oodata, helises ukse-
kell. Ja ta leidis sealt naerusui-
se Eri, uueaasta õnnesoovid 
keelel ja šampanjapudel kaen-
las. Tookord olnud nad Sulev 
Nõmmikuga Kadrioru kohvi-
kus ikka veel uut aastat vastu 
võtnud, kui Eri, samme kodu 
poole seades, „juhtumisi“ tee 
Ülle juurde leidis.

„Korter muutus korraga 
rõõmsaks,“ meenutas Ülle. 
„Me istusime Eriga köögis ja 
ajasime juttu. Peamiselt rää-
kis Eri ja see oli otsast lõpuni 
naljakas. Ma polnud näinud 
kedagi, kes oleks nii nakata-
valt heatujuline ja lõbus.“

Marvi Taggo

Eri Klas juhata-
mas orkestrit 
Rahvusooper 
Estonia 107. hooaja 
avamisel. 
Foto: Ave Maria 
Mõistlik, 
et.wikipedia.org

Tapa valla muusikud saavutasid 
taas rahvusvahelise võidu

Artjom ja Darja Roditšenko. Foto: Alina Leopard

set, millest Belgradi konkursi 
võitjad saavad valida ühe: kas 
osaleda Leopold Bellani kon-
kursi finaalis duo kategoorias 
koos aastal 2019 või osaleda 
samal konkursil puhkpillide 
solistide kategoorias Artjom 
Roditšenkol üksinda aastal 

2020.
„Sel konkursil osalemine 

tähendaks meie jaoks sõitu 
Pariisi. Seal konkursil osa-
lemine on suur väljakutse ja 
kõikidest esitlustest tehak-
se otseülekanne konkursi 
kanalitesse,“ rääkis Artjom 

Roditšenko, mõeldes juba 
järgmisel konkursil osalemi-
se peale. Abikaasa Darja lisas: 
„Me ei ole veel otsustanud, 
kumma pakkumise vastu võ-
tame, aga ühe neist kindlasti!“

Belgradis toimunud kon-
kursil osalesid muusikud üle 
maailma. See on üks juhtiva-
maid rahvusvahelisi muusi-
kakonkursse maailmas alates 
aastast 2010. Konkursist on 
aegade jooksul osa võtnud 
rohkem kui 8 000 muusikut 
46 riigist, 540 linnast ja kuu-
lajate ning vaatajate koguarv 
alates 2010. aastast on enam 
kui 7,5 miljonit.

Eelmisel aastal võitsid Darja 
ja Artjom Roditšenko Rah-
vusvahelisel teaduse, kultuuri 
ja kunsti akadeemia kuree-
ritud muusikute konkursil 
Euro Media Star kammer-
ansamblite kategoorias Lau-
reate I Prix tiitli ning Artjom 
Roditšenko solistina ka Lau-
reate II Prix tiitli.

Roditšenkode igapäeva-
tööks on noorte tulevaste 
muusikute õpetamine Tapa 
Muusika- ja Kunstikoolis, 
Väike-Maarja Muusikakoolis 
ja Rakvere Muusikakoolis.

Kuulutaja
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TÄNA MAAILMAS

65 aastat tagasi, 7. juunil 1954. 
aastal hukkus üliandekas tead-
lane, matemaatikageenius, 
arvutiteaduse looja, tänu kelle-
le – nii vähemalt arvatakse – 
kestis Teine maailmasõda vä-
hem aega ja ei toonud kaasa nii 
palju inimohvreid, kui see ilma 
temata võinuks tuua. Selleks 
meheks oli inglane Alan Tu-
ring.

Kuigi Alan Turingil (1912–
1954) olid juba nooruses suu-
red võimed matemaatikas ja 
keemias, ei tahtnud poiss üldse 
koolis käia ega tavaasju õppida. 
Samas oli ta suuteline lahenda-
ma ülikeerukaid loogikaülesan-
deid, tundmata korrutustabelit. 
Kõrghariduse sai ta üle kivide ja 
kändude siiski kätte.

Briti armee ja luure heaks te-
gutsenud Turingil oli palju tee-
neid nii Suurbritannia kui kogu 
maailma ees. Näiteks konst-
rueeris Manchesteri ülikoolis 
töötanud Turing pärast sõda 
ühe esimestest digitaalsetest ar-
vutitest Manchester Mark I.

Veel koostas ta Turingi testi, 
mille järgi saab kindlaks teha, 
kas arvutitel on mõistust ja kas 
tehisintellekt suudab mõelda 
inimese kombel. See toimib 
nii: inimene esitab nähtama-
tule vestluskaaslasele (näiteks 
arvutile) küsimusi ning saadud 
vastuste põhjal on võimalik väl-
ja selgitada, kas tegu on arvu-
tiprogrammiga või mitte. Kui 

programm suudab inimese ära 
petta ja jätta endast mulje kui 
inimesest, siis järelikult on tal 
intellekt olemas.

Murdis lahti Hitleri šifrid
Turingi kõige olulisemaks saa-
vutuseks oli aga Enigma koodi 
dešifreerimine, mida sakslased 
ise pidasid murdmatuks. 1939. 
aastal asus Turing tööle šifree-
rimiskeskuses Bletchley Parkis 
ja ehitas juba järgmisel aastal 
elektromehhaanilise masina 
Bombe ning just selle abil muu-
kisid inglased lahti Hitleri-Sak-
samaa Enigma krüptograafili-
sed koodid, mida sakslased ka-
sutasid teadete edastamisel.

Turingi töö omakorda või-
maldas Briti valitsusel pääseda 
ligi ülisalajasele informatsioo-
nile, sest Bombe oli suuteline 
lugema enamikku kättesaadud 
Saksamaa šifreeritud sõnu-
mitest. Bombe oli võimeline 
murdma umbes 3000 sõnumit 
päevas. Sakslased kasutasid 
Enigmat kõige rohkem oma 
allveelaevadel Atlandi ookea-
nis.

Kõigepealt suutsid inglased 
dešifreerida Saksa õhujõudu-
de Luftwaffe salastatud sõnu-
mid, seejärel ka Saksa mere-
väe omad. Selleks ajaks töötas 
Bombe asemel juba veelgi 
täiuslikum arvuti Colossus, 
mille ehitamises oli oma osa ka 
Turingil. Samaaegselt sai Tu-

ring koos oma kaastöötajatega 
jagu ka teistest sakslaste koo-
dimasinatest – Lorenz SZ 40 ja 
Lorenz SZ 42.

Ajaloolaste arvates aitas 
Enigma koodi murdmine Tu-
ringi juhitud meeskonna poolt 
päästa arvukalt inimelusid ja 
mõjutas oluliselt sõja kulgu. 
„Pole liialdus väita, et ilma Tu-
ringi märkimisväärse kaastööta 
oleks Teise maailmasõja ajalugu 
kulgenud hoopis teistmoodi,“ 
tõdes ka Suurbritannia endine 
peaminister Gordon Brown.

Aga sõjaaegne Briti peami-
nister Winston Churchill käs-
kis Enigma lahtimuukimiseks 
kasutatud Colossuse arvutid 
ja elektromehhaanilise masina 
Bombe hävitada, kartes nen-
de sattumist Nõukogude Liidu 
luure kätte.

Keemiline kastreerimine ja 
suitsiid
Turingi homoseksuaal-
sus – mida ta oli kiivalt ja õn-
nestunult varjanud – tuli ilm-
siks väga tobedal põhjusel. Ni-
melt murti teadlase majja 1952. 
aastal sisse ja varastati üht-teist, 
sealhulgas raha. Turing teatas 
korraliku kodanikuna vargu-
sest politseisse ning asja hakati 
uurima.

Juurdluse tulemusel jõuti sel-
gusele, et sissemurdmise taga 
on 19-aastane Arnold Murray, 
kes oli lasknud oma kaasosalise 

majja sisse. Seejärel ei jäänud 
Turingil muud üle, kui tun-
nistada homosuhet sellesama 
Murrayga, mis oli alguse saa-
nud sama aasta jaanuaris. Mur-
ray oli Turingi koju sisse mur-
des suhteliselt kindel, et tuntud 
teadlane ei julge vargusest ja 
seega ka oma homoseksuaal-
susest teatada. Kuid ta eksis ja 
mõlemad mehed anti kohtu 
alla.

Kuni aastani 1967 oli homo-
seksualismis Suurbritannias 
kriminaalkuritegu ja selle eest 
mõisteti vahelejääjale tavaliselt 
vanglakaristus. Nii mõisteti ka 
Turing süüdi ning tal kästi va-
lida kahe võimaluse vahel: kas 
istuda kaks aastat vanglas või 
lasta end keemiliselt kastreeri-
da. Teadlane valis kastreerimise 
ehk hormoonasendusravi. Sel-
leks ajaks polnud ta oma teene-
te eest saanud praktiliselt min-
git tunnustust, välja arvatud 
vahetult pärast sõda annetatud 
Briti impeeriumi orden.

Kuid see polnud veel kõik. 
Turing jäeti ilma ka kõigist õi-
gustest, mis tähendas seda, et 
ta vallandati ülikoolist ja ta ei 
saanud enam töötada edasi ka 
Briti luure peakorteris Bletch-
ley Parkis, kus ta oli olnud 
dešifreerimiskeskuse juht. Teda 
peeti ebakindlaks elemendiks ja 
turvaohuks ning ta kõrvaldati 
kõigist salajastest projektidest. 
Lisaks käis veel ajakirjanduses 

temavastane nõiajaht.
8. juunil 1954. aastal leiti 

teadlane oma kodust surnuna, 
tema kõrval vedeles tsüaniidiga 
mürgitatud poolik õun. Amet-
liku versiooni järgi oli tegu 
eelmisel päeval toime pandud 
enesetapuga.

Peaministri sümboolne 
vabandus
Briti peaminister Gordon 
Brown tegi 10. septembril 
2009. aastal midagi enneolema-
tut – ta palus andestust homo-
seksuaalse teadlase Alan Turin-
gi tagakiusamise pärast, mille 
tulemuseks oli mehe enesetapp.

Turingi rehabiliteerimise 
algatas tarkvarainsener John 
Graham-Cumming, kes koos-
tas petitsiooni ja pani selle in-
ternetti üles. Tema üleskutset 
toetas kuu aja jooksul enam kui 
30 000 inglast – arvutiteadlase 
kinnitusel ei lootnud ta oma 
petitsioonile nii palju allkirju 
koguda. „Ma tahtsin, et Alan 
Turing oleks tõstetud Inglise 
suurkujude Panteonile, aga ma 
leidsin, et ilma Suurbritannia 
halva kohtlemise tunnistamise-
ta oleks see silmakirjalik,“ ütles 
Graham-Cumming.

Kõigist nendest allkirjadest 
piisas, et Briti peaminister 
Gordon Brown tunnistas oma 
kirjalikus ametlikus avalduses, 
et Turingit koheldi 1950. aas-
tate homofoobses ühiskonnas 

ebainimlikult ja kohutavalt 
ning palus valitsuse nimel va-
bandust tema süüdimõistmi-
se ja tagakiusamise eest. „Briti 
valitsuse nimel ja kõigi nende 
inimeste nimel, kes elavad va-
balt tänu Alani tööle, olen väga 
uhke, et saan öelda: „Me vaban-
dame. Te väärisite palju pare-
mat elu”,” kirjutas peaminister.

Juba enne seda ametlikku 
vabandust oli hakatud Turin-
gi isikut taas esile tõstma. Nii 
paigaldati tema elumajale me-
moriaaltahvel ning 2007. aastal 
püstitati muuseumiks muude-
tud Bletchley Parki talle mäles-
tussammas. 1996. aastast kan-
nab maailma arvutiteadlastele 
antav auhind Turingi preemia 
nimetust ja seda peetakse võrd-
väärseks Nobeli auhinnaga.

Ajakiri Time paigutas Turin-
gi 20. sajandi saja kõige tähtsa-
ma ja mõjukama inimese hulka. 
Tänavu jaanuaris tunnistati 
Alan Turing aga BBCi korral-
datud küsitluses 20. sajandi kõi-
ge väljapaistvamaks isiksuseks 
ja teadlaseks. 2014. aastal pälvis 
suurt tähelepanu ja sai hulga-
liselt auhinnanominatsioone 
mängufilm „Imiteerimismäng“ 
(The Imitation Game), kus Tu-
ringit mängib Benedict Cum-
berbatch.

Allan Espenberg

Alan Turing – mees, kes muukis lahti Hitleri salakoodid
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AUTODE OST    509 6714
Kehala Autolammutus     325 1725
L-Virumaa, Viru-Jaagupi  505 9420
Puksiiriabi 24 h    502 8571
Avatud E-R 9.00-18.00                   www.rake  .ee

* VÄLJASTAME AUTO ARVELT MAHAVÕTMISE 
TÕENDI!

* VARUOSADE SAATMINE KULLERTEENUSEGA!

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

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

UUS! DACIA LOGAN             1,4i                      06
DAEWOO NUBIA car  1,6i           94
DAEWOO MATIZ         0,8i              99
FIAT TIPO              1,7D             88
FIAT BRAVO 3 ust    1,6i      95-98
FIAT PUNTO       1,2i            -05
FIAT MAREA sed/car                             96
FORD TRANSIT     2,0TD            02
FORD TRANSIT     2,5D/2,5TD  91-94
FORD MONDEO              93-04
FORD GALAXY     2,8i/aut.     -03
FORD ESCORT /ORION       91/00      86-98
FORD SCORPIO sed                 87-98
FORD FIESTA                   84-95
FORD FOCUS                                                      -99
FORD PROBE GT    2,2 turbo/2,2i        90
FORD COURIER     1,3i               -99
HONDA CIVIC 3ust/sed 1,3/1,5i/aut      -98
HYUNDAI ACCENT 3 ust      1,3i            00
HYUNDAI PONY sed/3ust   1,5/1,3      93
HYUNDAI ELENTRA  SONATA               -97
HYUNDAI GETZ            1,4                         08
KIA CARNIVAL              2,9TD/aut        99
LANDROVER FREELANDER  1,8i                97
LADA  110/111                01
LEXUS LS400            4,0i          97
MAZDA B2500                06
MAZDA 323 3ust/sed  1,5i/1,6i   85-95
MAZDA 323F           1,6i/1,5i   92-98
MAZDA 626 sed/5ust/car                  -02
MAZDA XEDOS 6         2,0V6         92-94
MAZDA 6 sed           2,0                02
MB CLK                  97-04
MB 124/190                    -99
MB W202 C-klass/sed/car         93-00
MB E-klass                                                     -00
MITSUBISHI PAJERO                             -97
MITSUBISHI GALANT                                     -00
MITSUBISHI LANCER sed/car              85-00
MITSUBISHI COLT                         88-96
MITSUBISHI CARISMA sed/5ust          97-00
MITSUBISHI OUTLANDER                      -07
NISSAN ALMERA sed/5ust 1,4i/1,6i       95-00
NISSAN ALMERA 5ust    1,8i/aut              01
UUS! NISSAN KING-CAB    2,5TD                   99
NISSAN MAXIMA    3,0i         90
NISSAN PRIMERA                    -02
NISSAN SUNNY     1,7D/2,0D/1,6i        86-95
OPEL ASTRA sed   1,7 TDi /1,6i            02
OPEL ASTRA/car    1,4i/1,6I                92
OPEL CORSA                  1,4i                  92
OPEL OMEGA     1,8/2,0/3,0i/aut 87/91
OPEL OMEGA B sed/car                     09
OPEL SINTRA             2,2i                99
OPEL VECTRA   1,6i/2,0i/1,7D/4WD      89
OPEL VECTRA B/car 1,6i/2,0/2,0TD         -02
OPEL ZAFIRA                       2,0TD                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
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
ŠKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
ŠKODA SUPERB     1,9TD              
03 
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

REHVIDE MÜÜK
Sõmeru töökojas 
Näpi, Näpi tee 2d

* uued, taastatud 
ja kasutatud rehvid

* kasutatud plekk- ja valuveljed
* valuvelgede sirutamine, 

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

tel 508 9216

Gardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, 
tel 505 2065

AUTO KLIIMASEADMETE 
REMONT JA TÄITMINE

• • Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd

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

paigaldus ja remontpaigaldus ja remont
• • Haakekonksude Haakekonksude 

müük ja paigaldusmüük ja paigaldus

SUVEREHVE

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

 ● TREILERI RENT
 ● Ostame AUTOSID
 ● Rehvitööd ja remont

Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani autodele

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

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

KASUTATUD KASUTATUD 
LAMELLREHVIDLAMELLREHVID

UUED REHVIDUUED REHVID

KASUTATUDKASUTATUD
SUVEREHVIDSUVEREHVID

Alates 8-10 €/tk 
(koos allahindlusega)

Sobilikud suvel sõitmiseks, 
mustri jääk 4-5 mm

E-R 9-16
Tallinn-Narva mnt 95. km

Tel 5568 4683

50 %50 %

25 %25 %

Cormet OÜ
METALLITÖÖD

Alltöövõtt
Teostame metallitöid ka 
vastavalt Kliendi joonistele
Roostevaba-, alumiiniumi 
keevitus (vajadusel välja-
sõidud kliendi juurde)

RASKETEHNIKA REMONT, 
HOOLDUS, VARUOSAD

FRONTAALLAADURITE, KAHVEL-
TÕSTUKITE HOOLDUS REMONT, 
DIAGNOSTIKA JA VARUOSAD
(väljasõidud klientide juurde)

SÕIDUAUTODE HOOLDUS, 
REMONT, VARUOSAD

KLIIMADE TÄITMINE+REMONT

Tel 5698 0253, 5631 3965
Info.cormet@gmail.com
Vinni vald, Pajusti alevik, 

Tööstuse tn 15

• Müüa 1toaline keskküttega korter I 
korrusel Sõmeru keskuses. Hind 15 000 
€. Tel 5887 1954

• Müüa Rakveres 1toaline renoveeri-
tud ahikütteha korter, II korrus, vesi 
sees, WC ja vannituba. Tel 5340 6016, 
526 8773

• Müüa Tapa linnas 1toaline korter, 
I korrus, osaliselt möbleeritud. Sobib 
hästi pensionärile. Hind 16 000 €. Tel 
511 0478

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas renoveeritavas majas, I korrus, 
remontivajav. Korteri planeering: 
väljapääs mõlemale poole maja, toad 
paiknevad eraldi, samuti on vannituba 
ja WC eraldi. Korterelamus toimuvad 
renoveerimistööd, mille käigus soo-
justatakse maja fassaad, vundament, 
katus. Uued välisuksed fonolukuga. 
Korteris on uued 3-kordsed paket-
taknad. Vahetatud kogu kütte- ja ka-
nalisatsioonisüsteem. Korterisse jääb 
köögimööbel koos sisustusega. Tel 
(alates kl 17.00) 5906 7067

• Müüa Rakveres remonti vajav 
2toaline ahjuküttega korter, II kor-
rus + veranda. Tel 5663 6045, 5550 
0233 – õhtuti.

• Müüa 2toaline ahiküttega korter 
Vinni vallas, 7 km Laekverest. Tel 
5669 3339

• Müüa korter Kunda, Mäe 13. 2 tuba, 
III korrus, trepikoda lukus, parkimis 
võimalus. Hind 5000 €, võimalus tin-
gida. 5844 4376

• Müüa (ka järelmaksuga) või üürile 
anda (tagatisraha nõue) Tapal 85% 
renoveeritud eriplaneeringuga korter 
3 tuba + köök, dušš-wc koos, koridori 
vaheuks ja ühes toas veel teisaldatav 
dušinurk - köök, eraldi + wc pikas ko-
ridoris, mis võimaldab kasutada kahe 
1toalise eraldi korterina, 2/3 ,STV-tv, 
oma ahikeskküte + õhksoojuspump + 
konditsioneer, möbleeritud , 5 minuti 
tee rongipeatuseni ja poodi. Võimalik 
välja ehitada veel pööningukorter ja 
keldris suur saun, mõlemad a 70 ruut-
meetrit. Üür 100 € korter + maksud. Va-
hetus variandid väiksema korteri vastu 
või midagi muud huvitavat. e-mail: 
aautod@gmail.com. Tel 5648 8989

• Müüa 4toaline remonti vajav korter 
Viru-Jaagupis. Tel 5342 0092

• Müüa majaosa Rakvere kesklinnas, 
Kroonikeskusesse 2-3 minutit jaluta-
des, II korrus, 4 tuba, ca 42 m2, ahju-
küte, sissepääs eraldi, remonti vajav. 
Otse omanikult. Tel 528 5416

• Müüa kahekordne heas korras maja 
Muugal Kallasma tee 3. Krundi pind 
973 m2, elamu 166 m2, 5 tuba. Hind 
120 000 €. Lisainfo: garaaž, ühistrans-
port, panipaik, terrass, elekter, gar-
deroob, mööbli võimalus, parkimine 
tasuta, pakettaknad, profi ilplekk - ka-
tus. Köök: puupliit, köök 6 m2, külmik, 
köögimööbel. Sanruum: saun, dušš, 
boiler, tsentraalne vesi, kanalisatsioon. 
Küte ja ventilatsioon: ahjuküte, õhk-
soojuspump, tahke kütus, elektriküte, 
kombineeritud küte, kamin. Helmi. 
Tel 5358 6631

• Müüa hoonestatud kinnistu Viru-Ni-
gula vallas Mahu külas. Pindala 3,68 
ha ,mereni u 600 m. 90202:006:0370. 
Tel 5193 6211

• Müüa garaaž Rakveres Mulla tänava 
alguses. Hind 5000 €. Tel 5883 3033

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

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

• Ostan Rakvere või Haljala remonti 
vajava korteri. Tel 518 8770

• Soovin osta heas korras 3toalist kor-
terit Kadrinas, Kundas või Rakveres. 
Pakkumised palun sõnumitesse. FB: 
Heili Seene või htiivas@gmail.com. 
Tel 5384 3253

• Lastega pere ostab maja! Vähemalt 
1ha maad, Rakvere linnast kuni 25 km, 
hea bussiühendusega, naabrid eemal. 
Tel 551 1073

• Noorpere ostab maamaja või vahe-
tab 3toalise korteri vastu Laekveres + 
kompensatsioon. Peab olema toimiva 
kanalisatsiooni-ja küttesüsteemiga. 
Pakkumised meilile mniit55@gmail.
com või telefonil 5631 7199

• Ostan Rakveres elamukrundi või 
maja (sobib ka põhjalikku remonti 
vajav). Tel 505 8118

•  O s t a n  m a a d .  Te l  5 2 0  7 6 1 6 ,
maaost@mail.ee

• Üürin 1toalise ahiküttega korteri 
Rakveres. Tel 5594 6419

• Soovin üürida korterit Pajustis või 
Viru-Jaagupis. Tel 5626 5156

• Soovin üürida 2toalist mugavustega 
korterit pikemaks ajaks, hind 150 €. 
Tel 5196 2800

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

• Üürile anda 1toaline (38,5 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, I 
korrus. Hind 200 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 1toaline keskküttega 
korter I korrusel Sõmeru keskuses. 
Tel 5887 1954 

• Üürime 1-2toalise korteri Rakvere 
kesklinnas pikemaks ajaks. Tel 5551 
7972

• Üürile anda 2toaline (61,3 m2) ahi-
küttega korter Rakveres, Pikk 37, II 
korrus. Hind 220 € kuus. Tel 503 4972, 
info@ko.ee

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega möbleeritud korter Rakveres. Üüri 
hind 250+ KÜ arve. Info tel 501 1478

• Anda üürile või müüa 2toaline kõigi 
mugavustega suur korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline ahiküttaga, 
möbleeritud korter Rakveres. Korter 
asub I korrusel. Tel 5392 3969

• Üürile anda 2toaline (50,4 m2) kõigi 
mugavustega korter Rakvere südalin-
nas. Korter on osaliselt möbleeritud, 
rõduga, päikesepoolne, III korrus. Üü-
rile anda alates juunikuust, soovitavalt 
pikemaks ajaks. Tel 514 0250

• Anda üürile suvila, 4 tuba, terrass, 
rõdu, dušš, asukoht Võsu, suur õu. Tel 
5660 3408

• www.toonklaas.ee

• Müüa BMW 330 XD, 3,0, diisel, 
150kW, 2004. a. Tel 5660 0759

• Müüa Datsun 2,2 diisel, 1980. a, 
komplektne, vajab remonti, soodsalt. 
Tel 5558 5956

• Müüa Honda Civic, 2002. a. Bensiin, 
kindlustus ja ülevaatus olemas. Leidub 
iluvigu. Tel 5822 2300

• Müüa Kia Ceed 2008. a, väga heas 
korras, 5 ust, luukpära, 1,6, diisel. Hind 
2990 €. Tel 5340 7805

• Müüa KIA RIO 2014. a, valge, läbi-
sõit 47,8 000 km, tehase garantii, teh. 
hoole 50 t. km teostatud. Üks omanik. 
Tel 506 2554

• Müüa heas korras Mitsubishi 
Lancer 1,8, 83kW, 1995. a, seda-
an, automaat, el. aknad, el. luuk, 
läbisõit 156  300 km, hõbedane, 
roosteta, pult. Tule ja veendu ise! 
Tel 5852 8509 

• Müüa Mercedes Benz E200 CDI 
Elegance, W211, diisel, automaat, 
originaal läbisõit 79 600 km, hõbe-
metallik, must nahkpolster, ehitus-
aeg 07/2004, talvel ei ole sõitnud. 
Absoluutne pärl! Tel 527 4467, 5342 
5808 (24 h)

• Müüa Opel Astra 1,9 CDTI, 2006. a, 
heas korras, soodne, ÜV 11/2019. Tel 
517 4193

• Müüa Suzuki Alto osadeks. Tel 
5348 4720

• Müüa Škoda Octavia 2004. a, 1,9 TDI, 
66kW, väga heas korras, universaal. 
Hind 1990 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Polo 1998. a, 
automaat käigukast, kahe uksega, 1,4, 
heas korras, ülevaatus tehtud mais 
2019. Tel 5656 6600

• Müüa Volvo XC60, 2,4D, 11/2009. a, 
must, SUMMUM ülevaatus 10/2020. 
Tel 502 8156

• Müüa MB 814 puksiir, kj 3800. Tel 
5558 5956

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

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

• Ostan Gaz 51 ja sellega seonduvaid 
varuosasid. Pakkuge igas seisukorras 
isendeid, mittekomplektsed, vana-
rauda minevaid, kui ka sõidukorras 
isendeid. Hind vastavalt seisukorrale. 
Ranel tel 5343 4624, Gaz511@mail.ee

• Ostan sõidukeid igas seisukorras! 
Kaua seisnud, rikkega, ülevaatuseta 
jne. Tel 5565 9595

• Ostan igas seisukorras sõidukeid ja 
kaubikuid! Võib remonti vajada! Tel 
5309 2650

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Kaua seisnud, remonti vajavad, 
vanarauaks, heas korras jne. Sobivusel 
tulen kohe järgi. Tel 5357 7108

• Ostan GAZ 2410 parempoolse 
peegli, udutuled ja originaal raadio. 
Tel 5565 0465

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan 3seeria BMW 1983-1990. a. 
Võib olla rikkega. Tel 5305 1098

Suurem valik autosid: 
www.wiruauto.ee

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

Tel 5353 1330, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Audi A6, 12/2006a. 2.4 (130kW), ben-
siin, automaat, tumesinine met. Sn: 
183 735km. 
Hind: 4390.-

Volkswagen Jetta,  04/2012a. 1.6 
(77kw), diisel, automaat, valge. Sn: 
230 600km. 
Hind: 6790.-

Nissan Juke Acenta, 12/2011a. 1.6 
86kw), bensiin, automaat, hall met. 
Sn: 146 400km. 
Hind: 6990.-

Renault Trafi c Pack Clim, 02/2011a. 
2.0 (66kw), diisel, manuaal, kaubik, 
valge. Sn: 150 775km. 
Hind: 6990.-

Nissan Pulsar Acenta Connect , 
10/2014a. 1.5(81kw), diisel, valge met. 
Sn: 83 360km. 
Hind: 9690.-

Nissan Juke Acenta, 06/2015a. 1.2 
(85kw), valge met. bensiin, manuaal. 
Sn: 34 720km. 
Hind: 10 990.-

Škoda Octavia, 09/2016a. 1.2 (63kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
64 740km. 
Hind: 11 490.-

Toyota Yaris Style Plus, 01/2016a. 1.3 
(73kw), bensiin, manuaal, tumehall 
met. Sn: 35 760km. 
Hind: 11 990.-

Mitsubishi ASX, 09/2016a. 1.6(86kw), 
bensiin, manuaal, pruun met. Sn: 20 
000km. 
Hind: 12 490.-

Nissan Qashqai Tekna, 07/2014a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, hõbe-
dane met. Sn: 25 335km. 
Hind: 13 990.-

Nissan Micra N-Connecta, 05/2017a. 
0.9 (66kw), bensiin, manuaal, sinine 
met. Sn: 6500km. 
Hind: 15 450.-

Renault Kadjar Intens, 07/2015a. 
1.2(96kw), bensiin, manuaal, pruun 
met. Sn: 39 720km. 
Hind: 16 290.-

Kia Ceed GT-Line, 07/2016a. 1.6 
(100kw), diisel, automaat, tumehall 
met. Sn:59 145km. 
Hind: 16 290.-

Infiniti Q30, 04/2016a. 1.5 (80kw), 
diisel,  automaat, must met. Sn: 
113 490km. 
Hind: 16 990.-

Nissan Qashqai Tekna, 03/2017a. 
1.2(85kw), bensiin, automaat, valge 
met. Sn: 24 625km. 
Hind: 17 990.-

Nissan X-Trail Acenta Vision Pack, 
09/2015a. 1.6 (96kw), diisel, manuaal, 
must met. Sn: 25 760km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail Acenta, 09/2015a. 1.6 
(96kw), diisel, manuaal, hõbedane met. 
Sn: 56 454km. 
Hind: 18 490.-

Honda CR-V, 01/2016a. 2.0 (114kw), 
bensiin, automaat, must met. Sn: 
72 058km. 
Hind: 19 490.-

Nissan X-Trail Tekna, 02/2016a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
99 952km. 
Hind: 18 990.-

Nissan X-Trail, 08/2017a. 1.6 (120kw), 
bensiin, manuaal, must met. Sn: 
46 980km. 
Hind: 19 890.-

Nissan Qashqai Tekna, 05/2018a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, hall met. 
Sn: 8245km. 
Hind: 19 790.-

Nissan X-Trail Nähtavus- ja Tehnoloo-
gia pakett, 04/2017a. 1.6(120kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 32 735km. 
Hind: 19 990.-

Nissan Qashqai Tekna Design Pack 
19, 02/2018a. 1.6 (120kw), bensiin, 
manuaal, must met. Sn: 10 450km. 
Hind: 21 990.-

Nissan X-Trail Tekna, 11/2017a. 1.6 
(96kw), diisel, automaat, hall met. Sn: 
9500km. 
Hind: 26 490.-

Nissan X-Trail Tekna 4x4, 01/2018a. 
2.0 (130kw), diisel, automaat, sinine 
met. Sn: 8900km. 
Hind: 31 990.-
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VEO- JA KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

TEENUSED

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 56089094

* 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

• 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

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

Info tel 504 0118

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

ARMITEC OÜ
 ● Kaevetööd ja planeerimine
 ● Välisvee- ja 
kanalisatsioonitööd

 ● Elamute ja 
mitteeluhoonete ehitus

 ● Üldehitustööd
 ● Vundamendi 
renoveerimistööd

 ● Septikute ja 
mahutite paigaldus

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

 ● Täitepinnase müük

Tel 5191 2784, 
arved.armitec@gmail.com

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

FEKAALIVEDU

TEEME KOMBINEERITUD 
SURVEPESUAUTOGA 
JÄRGMISI TÖID:

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

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

EHITUSTEENUSED

SANTEHNILISED TÖÖD.

Sise-, välis-, vee- ja kana-
lisatsioonitrasside ehitus. 

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, hooldus, 
diagnostika, summuti remont/keevi-
tus. Hind 20 €/h, Haljala vald, võimalik 
transpordiga aidata. Tel 5620 2164

• Muruniidukite, murutraktori-
te, trimmerite remont ja hool-
dus. Aiatehnika rent (mullafrees, 
muruõhutaja-samblaeemaldaja, 
oksapurustaja, hekipügaja). Jaa-
ma pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

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

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

• Treilerveod. Helista tel 5858 0123

•  Ve o t e e n u s .  K a s t i  m õ õ d u d : 
4,2x2,1x0,4. Tel 5566 7202

• Aitan veo- ja kolimisteenusega, 
väikekaubik. Tel 5609 7578

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Kivipurustaja 50 € - 24/h, 
tekstiilipesur Puzzi Kärcher 18 € - 
24/h, elektriline nurklihvija Metabo 
(230) 6 € - 24/h. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

• KOLIMISTEENUS firmadele ja 
eraisikutele üle vabariigi. Teostame 
kõike, mis on kolimisega seotud, 
ja seejuures soodsate hindadega. 
Alates pakkimisest kuni klaverite 
jm raskete esemeteni välja. Võta 
meiega ühendust ja leiame koos 
teie probleemile parima lahen-
duse. OÜ Kolimised. Tel 5649 
3289 või kaido@kolimised.ee, 
www.kolimised.ee

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849

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

Tel 56 500 368
E-post 

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

• Reovee- ja fekaalivedu. Tühjen-
dame ära septikud, biopuhastid, 
kuivkäimlad jm. Helista tel 5656 
1515

• KCK Teemant OÜ teostab teemant 
puurimistöid (ventilatsiooniavad, 
toruavad, kaabliavad jne). Tellimiseks 
võta ühendust info@kckteemant.eu 
või helista tel 517 4192

• Teostan LIIVAPRITSITÖID - tulen 
kohale, puhastan palk- ja kiviseinu. 
Tel 5614 1352

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

• Santehnilised tööd, torutööd, 
torumehed. Firma teostab kiirelt ja 
kvaliteetselt järgnevaid töid: nõudepe-
sumasina paigaldus, boilerite paigal-
dus/hooldus, radiaatorite paigaldus/
hooldus, keevitustööd, küttetorustiku 
paigaldus, tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus, lekete likvideerimine, 
üldehitus. Küsi julgelt hinnapakkumist 
anlermaesepp@gmail.com või helista 
meile +372 5566 6811

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside ehitus; 
väravate valmistamine, paigal-
dus ja automaatika, haljastus-
tööd. Tehtud töödele garantii. 
www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

• Firma teostab katuse-, fassaadi- 
ja üldehitustöid. Tel 5553 0770

• Ehitus- ja remonditööd. Rakvere. 
Tel 5385 5075

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe, puitkonstruktsioonid 
ja puitfassaadid, terrassid. Tel 
5646 0674

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

• Teeme sisetöid ja vannitubade re-
monti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimist-
lus, vannitoad, voodrivahetus, 
soojustamine, terasside ehitus, 
santehnilised tööd. Hinnad head. 
Tel 5808 5965

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

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

• Teostan vannitubade ja saunade 
ehitus-ja remonditöid, terrasside ja 
kõrvalhoonete ehitust. Tel 505 7584

• Teeme kõiki lammutustöid. Tel 
5606 3678

• Teostame kõiki lammutustöid ja pra-
hi utiliseerimist. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5604 0360

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame lammutus- ja koris-
tustöid, samas ka prahivedu. Tel 
5553 0770

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, kõik 
erikujulised ja standardplekid. Tel 
553 9330

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, müürid. Tel 5552 8487

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487, Vaiko

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kogemustega ja pädevusega elektrik 
teostab kõiki elektritöid. Hinnad 
kokkuleppel. Tel 5663 1764, e-post: 
fond@fonde.ee

Tel 5662 1147, 324 4103
enki.erel@gmail.com

TORUTÖÖD
Küte, vesi, kanalisatsioon,
ehitus, remont, hooldus,

torude sulatus

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

• Sise-, välis-,vee- ja kanali-

satsioonitrasside ehitus.

• Septikute, imbsüsteemide, 

mahutite müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602
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JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

Kreutzwaldi 22a, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

KATUSETÖÖD
FASSAADITÖÖD

VIHMAVEE-
SÜSTEEMID

PLEKIKANTIMINE
ÜLDEHITUS

Tel 5663 2358
E-mail

info.reinexkatused@gmail.com

Pikaajaline kogemus antud 
valdkondades:

• Erinevad katusekatte 
materjalid ja tööd

• Üldehitustööd
• Pleki kantimine
• Vihmaveesüsteemid
• Fassaaditööd

SOODNE JA KIIRE 
TELLIMUS MEILT!

TERVIKLAHENDUSED
(materjal ja paigaldus 

kõik ühest kohast)
Kontakt 

  Kontor 325 1730 
Toomas 508 8497

info@tpplekitood.ee
www.tpplekitood.ee

KATUSEMATERJAL KATUSEMATERJAL 
OTSE TOOTJALTOTSE TOOTJALT

PROFIILPLEKK PROFIILPLEKK 
alates 6.50 €/malates 6.50 €/m22

ETERNIIT ETERNIIT 
alates 5 €/tahvelalates 5 €/tahvel

Tel 5553 0770

Varalaen
Laen kinnisvara tagatisel

Kuni 100 000.- 

Kuni 70% kinnisvara väärtusest

 537 50 007

Krediidiliin ettevõtjale
Kuni 150 000.- 

Suurem paindlikkus ja vabadus

@info    varalaen.ee
Vilde 6a, Rakvere, III korrus

Tegemist on finantsteenuste reklaamiga, 

tutvu tingimustega www.varalaen.ee ning 

pea vajadusel nõu spetsialistiga. Näiteks 

10 000 euro laenamisel 2 aastaks intressiga 

18%a. on krediidi kulukuse määr 19,56% 

ning laenu brutosumma 11 976 eurot.

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

väikelaenud käsipandi 

tagatisel

ostame ja müüme uusi 

ja kasutatud koduma-

sinaid, elektroonikat 

ja tööriistu

e-sigaretid ja vedeli-

kud (erinevad tooted)

komisjonipood

 kõik kaubad -20 %

ROHIAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

* Arvutite ja printerite
kiirhooldus ning remont.

* Tindi- ja tahma-
kassettide täitmine.

* Sülearvutite ekraanide
vahetus.

* Kvaliteetsed kasutatud
sülearvutid

Kontoritehnika  
Hoolduskeskus

Vilde 14, Rakvere, 
tel 322 4534

V

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid ning 
piirdeid. Valmistame detaile 
paatidele, autodele mootorra-
tastele jne vastavalt tellimu-

sele.

Ehituse 3, Rakvere
rakmettrans@outlook.com
Tel 5306 0060, 5341 3351

Rakmettrans

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

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Pakume laias valikus üldehitustöid 
nii eramute, paarismajade, rida- 
ja korterelamute kui viilhallide 
ehituseks ja renoveerimiseks:

• müüritööd
• katusetööd
• ehituspuusepatööd
• vundamendi rajamine
• akende ja uste 

paigaldus jpm.
• fassaaditööd

Tel (+372) 5558 8357
E-mail: info@rolux.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

ROOLINE OÜ 
Teostame kvaliteetseid 

ehitus- ja viimistlustöid.

• ÜLDEHITUS
• REMONTTÖÖD 

(KORTERID, MAJAD, 
KÕRVALHOONED)

• MAJA EHITUS 
VUNDAMENDIST 
VÕTMETENI

Kui sulle pakub huvi, 
siis helista tel 527 4546 

või kirjuta meile.
ardo_lint@hotmail.com

Katusetööd
Üldehitustööd
Katusetarvikute müük
Teraskatuste müük
Fassaadide ehitus
KÕIK EHITUSEST!

argrupp@hotmail.com

Tel: 5686 3083
Kain Kivisaar

Tel: 5668 5343
Mairo Kivisaar

Weckman Partner
Ida- ja Lääne-Virumaal

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
Fassaadiplaatide müük 

ja paigaldus
Akende ja uste paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

Epopõrandad
Suurköögipõrandad

Garaažipõrandad
Töökojapõrandad  

Paigaldus ja remont

Tel 529 2781
info@epoporand.ee
www.epoporand.ee

• Õigusabi. Meristo õigusbüroo taas 
avatud. Põhja 25, Rakvere. Tel 514 1346, 
e-post meristomonica@gmail.com. 
Vastuvõtt eelneval kokkuleppel

• Toetan, aitan, hoolin. Helista 900 
1117. Hind 0,95 €/minut

• Kümblustünn Rakveres. Tahak-
sid muuta sünnipäeva, suvepäeva 
või mõne muu ürituse meeldejää-
vaks. Tule ja rendi kümblustünn, 
mis mahutab 8-10 inimest. Pakub 
lõõgastust nii suvel kui ka külmal 
talvel. Võimalik lisaks rentida ka 
peotelk. Transpordi võimalus. Tel 
5854 5348

• Saunatünni rent. Tee oma eriline 
üritus veel meeldivamaks, rendi 
SAUNATÜNN, rent 50 €/ööpäev, 
nädalavahetuse rent 100 € (ree-
dest-pühapäevani). Rakvere piires 
transport tasuta , väljaspool Rakve-
ret 0,35 €/km. Lisainfo - Saunatünn.
ee. Tel 5841 6018

• Õmblusmasinate remont-müük. 
Tarvikud, osad kõikidele masinatele. 
Kuulutus ei aegu. Info 24 h tel 558 8429, 
3245 085, Priit

• Viin ära tasuta silma riivava ja 
ruumi võtva vanaraua. Pakkuda võib 
kõike! Helista julgelt! Tel 5883 6185

• Teostame puude langetamist, küt-
tepuude lõhkumist ja vajadusel ladu-
mist. Hind kokkuleppel. Tel 5631 8207

• Hekilõikus. Tel 5660 3585

• Niidan muru. Tel 5660 3585

• Muruplatsiabi: riisumine, niitmine 
traktori kui ka trimmeriga. Tel 5394 
2650

• Keldrite-, pööningute-, kuu-
ride-, puhastamine ja prahi ära 
vedu. Tel 5553 0770 

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

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
Toits Bändilt. Tel 514 9885

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

• TV-antennid, digi-, SAT-TVkomp-
lektid. Müük. Paigaldus. Konsultat-
sioon. Garantii. Tel 515 2235, 325 2179 
OÜ Mart Tali Kaubandus• Arvutite 
kiire ja usaldusväärne hooldus ja re-
mont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elekt-
roonikat. Asume Koidula 1, Rakvere 
Tsentrumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. Aas-
taaruanded soodsalt. Tel 5568 6385
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OST

KODU

KÜTTEPUUD

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

.Rakvere Turu Kaubamaja, 
Laada 16

.Tapa Kaubanduskeskus 
Jaama tn 1

.Jõgeva Suur tn 5

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD 
HINNAD!

 3

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

Säästa oma 
kallist aega

kutsu NobeAbi OÜ
www.nobeabi.ee

Tel 504 6542

• Eramute, elu- ja 
   äriruumide suurpuhastus

• Põrandate vahatamine

• Igapäevane koristus

• Voodite ja voodivarustuse,
   tekstiilmööbli ja vaipade
   süvapuhastus ja vahupesu

   Kirby 
puhastussüsteemiga

KVALITEETNE 
KÜTTEPUU

al 49 €/rm
kask

al 55 €/rm
kuiv lepp

Rohkem infot: tel 5556 0240 
www.viruhalud.ee

LÜHIKE TARNEAEG!
Kaubale saate ka 

meie lattu ise järgi tulla. 
Asume Rakvere vallas, 

Paatna külas.

Viru Halud OÜ müüb 
kõrge kütteväärtusega

Info ja tellimine tel 5556 0240
Koduleht: www.viruhalud.ee

Hind koos transpordiga. 
Pakis12 briketti. 

Min tarnitav kogus 48 pakki.

kasebriketti 
1,98 EUR pakk.

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

EHITUS

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Ära anda kasutamata eterniiti 14 
tahvlit 113x175. Tel 503 7161

• Lemmu kivi. Kodumaine loo-
duslik dekoratiivkruus kolmes 
fraktsioonis (5-10 mm, 10-20 mm, 
20-32 mm) aeda, teedele, hauaplat-
sidele jne. Hind laos 60 €/tonn. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 
või sven@meyris.eu

• Müüa erinevad metall tooted: 
ümartorud, nelikanttorud, tsingitud 
aiapostid, latid, lehtmaterjal. Vajadusel 
kantimine, saagimine, puurimine, kee-
vitus. Võimalik ka kohale toomisega. 
Tel 5566 7202

• Müüa sauna- ja suitsuahjud, bo-
ilerid. Vajadusel kaup koju kätte ja 
paigaldus. Tel 505 4355

 • Müüa klaver RIGA, heas seisu-
korras, soodsalt, hea valik noorele 
klaveriõpilasele. Tel 511 0478

• Müüa korralikud võimsate moo-
toritega laiade lõikelaiustega mu-
rutraktorid ja ka 0-pöördega. 
dually@mail.ee. Tel 5366 7217

• Müüa vähekasutatud murutraktor 
Stiga Tornado 1066H. Tel 525 7180

• Müüa hauapinke, elupuu istikuid ja 
lillevanker. Tel 5566 3501

• Müüa segumasin. Tel 511 0478

• Müüa 40 cm pikkuseid ja 40 cm 
läbimõõduga lehise pakke. Kogus 20 
tükki. Tel 5645 5903

• Seoses majapidamise likvideeri-
misega müüa uut ja kasutatud ma-
jakraami (mööbel, sügavkülmik, raa-
matud, nõud, kardinad, kaltsuvaibad, 
riided-jalanõud, jalgrattad ja palju 
muud). Asukoht: Simuna, Väike-Maar-
ja vald. Helista tel 515 8050 ja lepime 
aja kokku

• Ostame tuhandeid vanaaegseid ese-
meid, ka mööblit ja väärismetalle. 
Tühjendusostud majapidamiste lik-
videerimisel. Raha kohe, koju kutsed 
tasuta, üle Eesti. Antiigiäri, Pikk 7, 
Rakvere. Tel 324 0542, 528 2330, info@
hansaantiik.ee

• Ostan majapidamises olevat vana-
vara ja seisma jäänud asju: mööbel, 
nõud, mänguasjad, jalgrattad, garaaži-
tööriistu ja -tarvikuid. Paku julgesti! 
Tel 5616 5761

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

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

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

• Ostan maja likvideerimisel või kolimi-
sel seisma jäänud esemeid, pakkuda 
võib kõike, ka kallimaid esemeid. Tel 
503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. vanaaeg-
sedasjad@gmail.com. Tel 5555 5527

• Ostan küttepuu ülejäägid (maja 
müügi või majapidamise likvideerimi-
sel), ka väiksema koguse. Tel 5801 9086

• Ostan veneaegseid vanu mal-
mradiaatoreid. Tel 5553 0770

• Ostan nõukogudeaegse vahvliküp-
setaja, küpsise pannid, mudelautod, 
binoklid. Tel 5834 8898

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

• Ostan nõukogudeaegsed fotoapa-
raadid, objektiivid, binoklid, vahv-
liküpsetajad, mänguasjad, autod. 
Tel 5853 2215

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1945 (koha- ja linna-
vaated, sündmused jm). Pakkuda 
võib ka muud vanavara. Tel 5812 
8287

• Maksujõuline kollektsionäär ostab 
kallilt vanu (enne 1950. a) postkaarte, 
fotosid, albumeid, koos fotodega, 
markidega ümbrikke. Ka kollektsiooni-
dena. Teemad – linnavaated, pulmad, 
matused, inimesed, pühadekaardid, 
sõjaväelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA AJA-
LUGU! TELEFONINUMBER MUUTUS! 
Uus tel 5878 3749

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja le-
papuid (40liitrilises kotis). Halgude 
pikkus 30 cm. Hind lepal 2.80 €/kott 
ja kasel 3.20 €/kott. Tel 505 1528

• Müüme 3m küttepuud. Tel 
5012 905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
5013 862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, 
kuiv kask, toores lepp, sanglepp. Tel 
5192 4320

• Müüa soodsalt lõhutuid kütte-
puid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid: toores lepp, hind 
alates 40 €/rm; kuiv lepp, hind alates 
55 €/rm. Puulõhkumis teenus halu-
masinal, hind alates 11 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalusel saab 
ka väiksemale alusele. Puu pikkuse lõi-
kame vastavalt kliendi soovile. Trans-
pordi võimalus. Tel +372 5347 7664, 
Erko. Kohala küla, Lääne-Virumaa 

• Müüa lõhutud küttepuid koos trans-
pordiga, saadaval hall lepp 40 €/
m3 (kvaliteetne puit). Tel 513 7659, 
Rakvere

• Müüa lõhutud küttepuud (toores 
segapuu). Hind 40 €/m3. Helista ja küsi 
lisa. Tel 5604 0360

• Müüa Rakveres toores küttepuu 
(vaher, kask). Halu pikkus 30-40 
cm. Ruumi hind 35 € ja ostja trans-
port!! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva pliidipuud 
40 l võrgus (30 cm lepp). Koti hind 
2.80 €! Tel 5567 5755

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

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

• Müüa küttepuid võrkkottides, 
soodsalt. Tel 5606 3678

• Ostan lammutuspuitu kütteks. Tel 
5395 0313

• Katuseplekk, otse tootjalt, hind 
alates 6 €, vastavalt tellija mõõdule. 
Tel 553 9330



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Aivar Müüri 
matuseteenused  ● 24 h surnutransport

 ● matuste organiseerimine
 ● krematooriumi teenused
 ● matusetarvikud
 ● kalmistutööd

Suhtleme nii eesti kui ka vene keeles

Teenused

Tel 5647 7432
Leina 8, Tapa vald, 45109
aivar.myyr.001@mail.ee
www.matmine.eu

Kuulutaja reede, 7. juuni 201916 KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

TUTVUS

MUU

TEATED

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

VANAVARA

METS

Kuulutuse tekst on võimalik 
sisestada ka 

veebikeskkonnas. 
Kuulutus ilmub nii internetis kui 

ka paberlehes. 

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki 

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 3,50 eurot m². 
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 3 eurot jm

Tel 508 6435

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

Ettevõte müüb ehitus-
likku saematerjali, eri-

nevad pikkused, laiused 
prusse ja laudu.

Saadaval ka 6 m materjal. 
Puidust kaubaaluste 
müük ja tootmine.

Transpordi võimalus.
Info tel 515 0268, 520 6369

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

JUUKSUR 
Sirje tel 506 8485

NAISTEJUUKSUR
Keiu tel 554 7332

NAISTEJUUKSUR 
Tatjana tel 5550 5089

MASSÖÖR 
Kaire tel 525 8333

(klassikaline massaaž, reiki jt)

MANIKÜÜR/PEDIKÜÜR/
SILMAD/KULMUD

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a (piibeleht)

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

Müügikonsultant
Silja Part, 322 5093
silja.part@kuulutaja.ee

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

HAUAPLATSI ABI
Hauaääriste (rantide) 

valmistamine, 
hauasamba paigaldus, 
liivavedu ja paigaldus 

ning hauaplatside 
korrastus ja hooldus 
Lääne-Virumaal ja 

Järvamaal.
Alati soodsamad hinnad! 

Kasuta võimalust!
Info tel 5843 7800

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis

ehituslikku saematerjali

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

• Müüa värsket mett, soovi korral toon 
kohale. Mõdriku küla. Tel 5346 9159

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vaja-
dusel tükeldamine. Info tel 5354 3002 
või 513 3787

• Müüa suitsuvorsti ja maasinki väi-
kehulgi, kohaletoomisega. Info tel 5196 
2628 või 5351 7414

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 53 51 7414

• Müüa kultuurmustika taimi „Pat-
riot“, kõrgus 1,2-1,5 m (4 aastat vanad), 
„Chandler“, kõrgus 1,5+ m, „Kazplisz-
ka“, kõrgus 1,5+ m (4 aastat vanad), 
„Alvar“ kõrgus 1,20-1,5 m. Hind 6 €/
tk. Tel 524 3577

• Müüa sõelutud põllu mulda 10 t au-
tokoorem, hind 200 €. Kompostmuld 
45 €/t. Transport Lääne-Virumaa piires 
tasuta!!! Tel 5356 8224, roelaagro@
hot.ee

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. 
Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. Paki-
tud ja lahtine. Tel 554 9113

• ÖKORAMM kompost. Kvaliteetne 
sõnnikust valmistatud sõelutud kom-
postmuld. Umbrohu- ja haigusvaba! 
Ostuga keemiline analüüs kaasa. Hea 
mullaviljakuse ja pH taastaja. Valmis 
kasutamiseks püsikutele, katmikala-
dele ja avamaale. Hind laos 60 €/m3. 
Transpordivõimalus. Tel 505 3340 või 
sven@meyris.eu

• Müüa kodus kasvatatud kanu ja 
kalkuneid. Info tel 5594 9421

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

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

• Alessandra Moetäika/Kirbu-
turg. Too oma seisma jäänud 
asjad meie juurde müüki ja tee nad 
rahaks. Oleme Rakvere kesklinnas 
asuv mõnus kirbuturg. Rendinädal 
12 €. Asume Tsentrumi ostukeskuse 
II korrusel. Lisainfo tel 5618 4223

• Lastehoid „Anni juures” ootab 
sügiseks uusi lapsi hubasesse 
hoidu vanuses 1,5-3 aastat. Tel 
5554 6244

• Head inimesed ja fi rmad palun 
annetage väga haigele taastus-
raviks, vajan hädasti kiiresti raha 
taastusraviks, olen tänulik iga anne-
tatud euro eest. Minu kontonumber 
on EE024204278649535007 Arvin 
Uurma

Laupäeval, 8. juunil
Rakvere turul 

VANAVARA 
MÜÜK/OST/VAHETUS.
Esemed seinast seina.

Info tel 503 1849, 
Andrus

• Tutvun sümpaatse sõbraliku naisega 
püsisuhteks. Tel 5907 3196

• Üksik naine tutvub mehega 50+, vii-
nalembeline ära helista. Tel 5845 8597

• 58aastane vallaline ja aus mees soo-
vib tutvuda ausa üksiku pinda omava 
naisega Lääne-Virumaalt Rakverest 
vanuses 55-59, kellega koos elama 
hakata. Tel 5617 1721

• 60aastane mees otsib jaani-
päevaks tantsupartnerit, tutvun 
üksiku naisega, pikkus 173 cm, sale, 
mitte suitsetaja, autoga, kes oleks 
hea perenaine/tantsupartner. Tel 
554 6490

• Viru mees viiekümnendates, kes 
omad maakodu, soovib leida koos-
eluks toredat naisterahvast. Tel 5820 
7353

• www.toonklaas.ee

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

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

• Tugihing. Toetan, aitan, ennus-
tan. Tel 900 1117, hind 0,95 €/minut

kuulutused.kuulutaja.ee

OSTAN KAUBAALUSEID: EUR, FIN ja märgistamata.
Tel 5552 2789
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HINNAD RAKVERE TURUL
6. juunil 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Värske kartul (import) kg 1,80 2,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 6,00 7,00

Petersell kg 8,00

Küüslauk (import) tk 1,00

Salatikurk kg 2,00 2,50

Väike kurk (import) kg 2,00

Väike kurk (Eesti) kg 3,50

Värske hapukurk kg 8,00

Tomat (import) kg 3,00 3,50

Tomat (Eesti) kg 4,50 5,00

Redis punt 1,00

Rabarber kg 2,00

Porgand punt 1,50 2,00

Maasikad (import) kg 3,00

Maasikad (Eesti) kg 16,00

Murelid (import) kg 6,00

Vaarikad 140 g karp 3,00

Arbuus (import) kg 2,00

Kultuurmustikad (import) kg 8,00

Mesi 700g purk 5,50

Värsked räimed kg 1,30

Värsked kilud kg 1,30

Müügil rikkalikus valikus suvelilli, püsikuid, tomati- , kurgi- ja maitsetaimi.

LÄTI ROOSIDE JA PÜSIKUTE MÜÜK TURUL 7.-9. JUUNINI!

PEIPSI KALA MÜÜK TURUL REEDEL, 7. JUUNIL!

tööstuskaup – riided ja jalanõud
kasutatud riided

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

TASUB TEADA

4kW - 5278 EUR
6kW - 5309 EUR
8kW - 5422 EUR
10kW - 5593 EUR
13kW - 5732 EUR

8kW - 4890 EUR
12kW - 5375 EUR

VEEAUTOMAADID 
AQUAJET 

PUURKAEVUPUMBAD 3’’ JA 4’’

PEDROLLO

SOOME MAASOOJUS
PUMBAD OILON 
TARBEVEEBOILERIGA

R
R
R
R

ÕHK VESI SOOJUSPUMP 
NIBE SPLIT 

TARBEVEEBOILERIGA
10%

10%
UPUTATAV VEEAUTOMAAT 

DIVERTRON DAB

 274 EURALATES

KAUPLUSED ÜLE EESTI! Tallinn, Tartu, Pärnu, Viljandi, Rakvere, Jõhvi www.torujyri.ee Tel Rakveres: 324 5311 / 538 02167

Oled saanud kutse kiri-
kus toimuvale laulatuse-
le ja mõtled, et mida see 
tähendab? Või tahaksid 
ise abielluda kirikus, 
sest see on nii ilus ja pi-
dulik? Allpool saate põ-
gusa ülevaate kirikliku 
laulatuse tseremooniast 
ja selle tähendusest.

Liisa Rossi,
EELK Rakvere Kolmainu 

koguduse misjonär

Õigupoolest sobibki laulatuse 
nimetust kasutada ikka ainult 
kirikliku talituse kohta. Kõik 
muud abieluregistreerimised 
ei kvalifitseeru laulatuseks.

Nii on paratamatult laula-
tuse eeltingimuseks, et naine 
ja mees on mõlemad ristitud 
ja leeritatud, ehk on mõne 
kristliku koguduse liikmed. 
Muidugi peavad ka riiklikud 
abielusõlmimise eeltingimu-
sed olema täidetud (abielu-
võimelisus, riigilõiv, vastavad 
avaldused jms), sest tänapäe-
val toimub laulatus enamasti 
koos riikliku registreerimise-
ga.

Kuidas abielu 
mõistetakse?
Siiski on laulatus midagi ena-
mat kui ainult abielu regist-
reerimine – sellel on selge 
vaimne tähendus, mis lähtub 
Jumala kui meie Looja ja alal-
hoidja palge ees antud tõotu-
sest. Laulatuse küsimus, mil-
lele nii mees kui naine peavad 
vastama, kõlab järgmiselt: 
„Kas sa võtad (nimi) oma abi-
kaasaks ning tahad teda ar-

mastada ja austada nii headel 
kui halbadel päevadel ja olla 
talle truu kogu eluaja?“.

Kristliku õpetuse järgi on 
abielu Jumala suur ja hea kin-
gitus inimestele. Ta seadis 
abielu kohe alguses, kui oli 
loonud mehe ja naise, öeldes: 
„Seepärast jätab mees maha 
oma isa ja ema ning hoiab 
oma naise poole, ja nemad 
on üks liha!“ (1Ms 2:24) Nii 
mõistetakse abielu ühe mehe 
ja naise vahelise eluaegse lii-
duna, kus abikaasad tahavad 
teineteist armastada, teenida 
ning paluda ja anda andeks. 
Sellise abielu lubas Jumal õn-
nistada.

Vahel peetakse kirikut 
seksuaalsust eitavaks ja põl-
gavaks. Tegelikkuses mõis-
tetakse nii meheks ja naiseks 
olemist kui seksuaalsust ter-
vikuna Looja plaanina ning 
tema tahtena, et inimeste va-
helisse armastusse saab kuu-
luda ka selline väga intiimne 
ja füüsiline pool.

Aga kuna seksuaalsus on 
väga kergesti haavuv osa 
meist, seadis Jumal abielu, 
erilise ja teistest lähedasema 
suhte ja andis meie kaits-
miseks piirid – seksuaalelu 
kuulub ainult abielusse, mitte 
enne ega väljapoole seda.

Läbi ajaloo on abielu sõlmi-
mise kombed olnud erinevad, 
aga oluline on ikka olnud, et 
lepingut abielust ja kooselust 
on mõistetud Jumala ees teh-
tuna ja mitte kergelt lahu-
tatavana. Niipidi mõistetud 
abielu loob ka lastele turvalise 
kodu.

Mis laulatusel toimub?
Laulatus toimub kirikus, ka-

belis, või mõnes muus sobi-
likus paigas. Laulatuse võib 
korraldada ka vabas õhus, kui 
ilm lubab ja kuuldavus ning 
nähtavus on head. Seda ini-
mese ühte tähtsaimat päeva 
võib tähistada suure peo ja 
paljude külalistega aga võib 
teha ka väga väikese ja eravii-
silise laulatuse vaid ühe kahe 
tunnistajaga.

Laulatus toimub kirikus 
kehtestatud korra kohaselt, 
aga näiteks muusikavaliku-
ga saab talitust personaalseks 
muuta – siiski arvestades tali-
tuse pühalikku ja vaimulikku 
loomust.

Algusmuusika ajal tuleb 
pruutpaar kirikusse ja põlvi-
tab altari ette, pruut peigme-
he vasakul käel. Talitus algab 
muusika, tervituse ja palvega, 
millele järgneb sõnaosa, kus 
loetakse abielu puudutavaid 
kirjakohti. Piiblilugemiste jä-
rel peab vaimulik kõne.

Laulatamisosa algab küsi-
musega, mis piiritleb lühidalt 
kristliku abielu sõlmimise põ-
himõtted ja eesmärgi ning see 
küsitakse eraldi peigmehelt ja 
pruudilt. Vastates „jah“, anna-
vad mõlemad oma nõusoleku 
abielluda ning teineteist ar-
mastada ja truu olla kuni elu 
lõppuni.

Vastustele järgneb sõrmus-
te õnnistamine ja andmine 
igavese liidu ja truuduse süm-
boliks ning vaimuliku öeldud 
laulatussõnad ja õnnistamine. 
Talitus lõpeb muusika, eest-
palve ning kirikust lahkumise 
ja õnnitlemisega.

Kui tahaksime oma 
abielu laulatada?
Kui te ei ole ristitud ja leeris 

käinud, siis esimene samm on 
alustada leerikooliga, et saada 
kiriku liikmeks ja tutvuda sel-
le Jumalaga, kelle ees laulatus 
toimub. Kui see pool on juba 
korras, siis võtke ühendust 
selle kogudusega, kus soovite 
ennast laulatada, ja saate kok-
ku leppida laulatuse aja.

Enne talitust tahab vai-
mulik kindlasti pruutpaariga 
kohtuda ja veenduda, et lau-
latuseks ollakse valmis ning 
et inimesed mõistavad abielu 
tähendust. Samas arutatak-
se läbi laulatuse kord ja sisu. 
Tavaliselt toimub enne tse-
remooniat ka laulatuse har-
jutus, kus tehakse läbi kõik 
liikumised ja harjutatakse 
laulatuse tõotust.

Paljudele luteri kiriku vai-
mulikele – ka Rakvere Kolm- 
ainu koguduse õpetaja-
le – on antud perekonnasei-
suametniku õigused, ehk nad 
saavad koos laulatustalitusega 
sõlmida ka riikliku abielu. Ju-
hul, kui abielu on eraldi juba 
registreeritud, saab selle lau-
latusel kinnitada ka kirikli-
kult – isegi siis, kui abielus on 
oldud juba kaua aega.

Laulatuse, nagu teistegi 
talituste eest, tasutakse ko-
gudusse annetus, millega 
kaetakse koguduse õpetaja, 
organisti, kiriku kasutamise 
ja koristamise kulud. Näiteks 
Rakvere Kolmainu kogudu-
ses on soovituslikuks laula-
tuse annetuseks 150 eurot 
koguduse liikmete puhul ja 
200 eurot, kui paar ei kuulu 
Rakvere Kolmainu kogudus-
se. Riikliku registreerimise 
puhul tuleb arvestada ka rii-
gilõivuga.

Laulatus – mis see on?

ARVAMUS



VABA AEG Kuulutaja reede, 7. juuni 201918

Rakvere Karmeli kogudus 
tähistas äsja oma 125. sünni-
päeva ning külalisi ja kogudu-
se liikmeid oli nõnda palju, et 
kõik hoonesse sisse ei mah-
tunudki. Ka koguduse iga-
päevaste tegevuste jaoks on 
pind väikeseks jäänud ning 
nõnda on plaan ehitada vana 
hoone asemele uus pühakoda, 
kus on ekstra ruumid noor-
tetööks ning mille saal oleks 
vajadusel ja sobivusel kasuta-
da ka teiste kontsertide ning 
konverentside jaoks.

Vana palvela on püsti veel 
viimaseid nädalaid – 1. juulist 
algavad hoone demonteeri-
mistööd, mis on eelduseks 
uue kiriku ehitamisele. Nii 
et huvilistel on veel viimane 
võimalus külastada seda 1933. 
aastal Rakverre ehitatud ki-
rikut, mis tol ajal oli arhitek-
tuuriliselt väga moderne ja 
uuenduslik.

Karmeli kogudus osaleb 
pühapäeval, 9. juunil kodu-
kohvikute päeval ning siis 
on alates keskpäevast kiriku 
õuel külastajatel muuhulgas 
võimalik toetada uue hoone 
ehitust ka vana kiriku kraami 
ostes.

Pühapäevane Bon Jovi 
kontsertshow Tallinna 
Lauluväljakul kujunes 

tõeliseks elamuseks. Ja seda 
mitte ainult uskumatult vä-
gevate, peaaegu laulukaare 
tippu ulatuvate hiiglaslike 
LED-ekraanide tõttu, mida 
siinmail polegi ehk enne näh-
tud. Bänd ise, eriti muidu-
gi laulja Jon Bon Jovi ise, oli 
„kõrgest east“ hoolimata vä-
gagi vormis ja andis peaaegu 
kaks ja pool tundi väldanud 
etteaste.

Ameeriklastele tegid sooja 
soomlaste meloodilist rokki 
viljelev Santa Cruz ja meie 
oma armastatud Terminaa-
tor. Jaagup Kreem ja Co. said 
muide laval olla koguni tunni 
jagu.

Kuigi suvekontserdi nau-
timiseks oli ilm veidi jahe-
davõitu tõmbas legendaarne 
Bon Jovi, kes esines Eestis üle 
kolmekümneaastase karjääri 
jooksul üldse esmakordselt, 
lauluväljaku küllaltki pungile 
rahvast täis. Hinnanguliselt 
kogunes üritusele 40 000 või 
isegi rohkem kuulajat-vaata-
jat, kusjuures nende hulgas 
domineerisid soomlased.

Piletihind seejuures 
kuigi soodne polnud – 
seitsmekümne euro kanti – 
mistõttu ka väljaspool Laulu-
väljaku piirdeaeda kuulas pä-
ris suur seltskond kontserti.

Bon Jovi alustas sõuga ülla-
tavalt täpselt. Nende mängu-
kava koosnes küll peamiselt 
vanast raudvarast, kuid õn-

neks puistati pisut sisse uue-
matki materjali.

Avapauguna kõlaski natu-
ke värskem lugu „This House 
Is Not For Sale“, mille nime 
kannab ühtlasi ka käimasolev 
tuur. Kuid esmane kõrghetk 
saabus lööklauluga „You Give 
Love A Bad Name“, mida rah-
vas juba kooris kaasa laulis.

Kontserdi lõpetas küllalt-
ki ettearvatult „Livin’ On A 
Prayer“, pala ainuüksi mille 
pärast paljud üldse kohale tu-
lidki.

„Selline ettearvatud kont-
sert. Kuid kuna tegu ühega 
minu noorpõlve lemmiku-
test, siis läksime naisega vaa-
tama ja jäime kokkuvõttes 
rahule. Vanad hitid meeldisid 
kõik, uuem looming mitte. 

Videoseinad selle kõige juu-
res olid muidugi eriti mul-
jetavaldavad!“ kommenteeris 
üritusel osalenud ettevõtja 
Tiit.

„Vaatasin sõud praktili-
selt esireast, kael jäi kangeks. 
Laulja Jon Bon Jovi oli usku-
matult heas vormis, efekt-
ne liikumine jne. Ülejäänud 
bänd jättis tagasihoidlikuma 
mulje. Paljukiidetud LED-
videoseinast kohta ütleks – 
tänapäeval moeasi, enam pü-
rotehnikat ja lasereid suurt ei 
kasutata,“ leidis tuntud plaa-
difirma esindaja Leen.

Ülo Külm

Reportaaž: Bon Jovi näitas kõrgklassi

Karmeli kodukohvikust 
saab osta killukesi vanast kirikust

Näiteks on sümboolse või 
kokkuleppelise hinnaga müü-
gis nõukogudeaegsed toolid, 
millel istus kirikukoor, aga ka 
mõned veel vanemad koori-
toolid, 70ndatel valmistatud 
valgustid, rulood, mööbel, 
jalgratas Saljut jne. Kui on 
huvilisi näiteks kiriku aken-
dele või voodrilauale, siis 
saame ka nende osas kokku 
leppida.

Koos kohviku uste avami-
sega kell 12 alustab ka las-
telaat, kus saab osta kõige 
väiksemate poolt valmistatut 
ja kaasavõetut. Kell 13 ava-
takse aga praeguse hoone 
ajalooline nurgakivi, mis ase-
tati omale kohale 1933. aasta 
maikuus.

Kohviku poolelt on ooda-
ta juba traditsiooniks saanud 
oblikasuppi käsitööleiva ja 
maitsevõiga ning rikkalikku 
koogivalikut ja suurepärast, 
erimaitselist kohvi.

Kohvikulistele musitseerib 
kell 14 Baltikumi ja Skandi-
naaviamaade üks parimaid 
bluegrass-bände Robirohi. 
Ehk akustilistel keelpillidel 
kõlab traditsiooniline kant-
rilaadne muusika. Kell 15.30 

tutvustab oma värsket raa-
matut „100 sõrmejälge“ Jael 
Puusaag, noor naine, kes on 
olnud 17 aastat misjonäriks 
Bosnias. Kohvikupäev lõpeb 
kell 17, mil algab jumalatee-
nistus.

Gunnar Kotiesen,
Rakvere Karmeli koguduse pastor

Veel viimaseid nädalaid püsti olev palvela ehitati 1933. aastal. Foto: Gunnar Kotiesen



VABA AEGKuulutaja reede, 7. juuni 2019 19

KUHU MINNA

MÕNE REAGA

O KÕRTS
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Sissepääs 2 eurot (v.a 14.06)
7. juuni kõlavad läbi aegade parimad hitid DJ Aivar Havi
8. juuni Retro Jämm VDJ Martineero
14. juuni TMFi albumi esitlus, DJ Ailan Kytt, pilet 5 eurot
15. juuni diskopuldis kruvib tuure DJ Magnus Volar

RAKVERE TEATER
7., 8., 9.06 kl 19.00 Loojanguekspress Rakvere raudteegeto 
Näituse 4a (lav. Peeter Raudsepp)
7.06 kl 19.00 Miks Jeppe joob?, esietendus, Harjumaa Kol-
gaküla rahvamaja (lav. Hendrik Toompere)
8., 9., 12., 13.06 kl 19.00 Miks Jeppe joob? Harjumaa Kolga-
küla rahvamaja (lav. Hendrik Toompere) 

Üksildus, üksildus ja võõ-
randumine. Võõrandu-
mine teistest, võõran-

dumine iseendast. Terve elu 
kestnud isolatsioon — antud 
juhul vabatahtlik —, isegi lä-
hisugulastest, iseenda loodud 
müür kõigi teiste ja enda va-
hele on muutunud märkama-
tult vangikongiks.

Millal — ei tea, võibolla 
juba õige ammu. Võibol-
la juba lapse- või noorpõl-
ves, mil mingi subjektiivselt 
traumaatiline kogemus on 
sundinud kaitsemüüri takka-
järgi hinnates liiga paksuks 
laduma, ikka selleks, et enda 
õrna sisemust varjata, et enda 
õrnust üldiselt ja haavatavust 
peita konkurentsil põhineva 
välisilma eest. Välisilma, kus 
iga väiksemgi pragu võib olla 
signaaliks arvatud sõbrale 
pistodaga sinna pistmiseks.

Ikka selleks, et olla ise edu-
kam, paista ise tugevamana 
ses isekas karjäärivõidujook-
sus, olgu see siis sootsiumis 
hakkamasaamine või akadee-
miline karjäär, mille pärast 
nõnda kardetakse, nõnda või-
deldakse. Valus on see ikkagi. 
Võibolla mõlemale osapoo-
lele, aga valu on subjektiivne 
tundmus, valu tugevust ei saa 
määrata väljastpoolt. Isegi 
siis, kui arvame teadvat, kui-
das see endale mõjuks, ei tea 
me tegelikult päriselt, kuidas 
mõjub see teis(t)ele.

Ega kõik hooligi. Ei teistest, 
ei tegelikult iseendastki. See 
nähtamatu valu sunnib tege-
ma tegusid, mida hiljem võib 
kahetseda, siis, kui selleks on 

Juba sel nädalavahetusel, 8.–
9. juunil saab esmakordselt 
teoks kõikide saunasõprade 
unistus – Eesti Saunafestival, 
mis toob Rakverre kohale ligi 
20 mobiilset sauna.

Kahel päeval toimuval fes-
tivalil viivad mitmed tuntud 
avaliku elu tegelased Eesti 
teadaolevalt suurimas, kor-
raga 50 inimest mahutavas 
mobiilses saunas läbi sauna-
rituaale.

Laupäeval, 8. juunil näi-

tavad külastajaile saunaviha 
oskuslikku käsitlemist: kell 
13 Rakvere Karmeli kogudu-
se pastor Gunnar Kotiesen, 
kell 14 riigikogu liige Indrek 
Saar, kell 15 ajakirjanik Aar-
ne Mäe, kell 16 Rakvere val-
lavanem Maido Nõlvak, kell 
17 endise legendaarse Kuke 
tänava sauna pidaja Villu 
Nurmoja, kell 18 tantsuõpe-
taja ja treener Merle Laud, 
kell 20 saunaentusiast Erkki 
Leek ja kell 21 riigikogu liige 

ning lavastaja Üllar Saare-
mäe.

Pühapäeval on rituaali-
meistri rollis kell 13 endine 
profisportlane ja nüüdne rii-
gikogu liige Kaido „Baruto“ 
Höövelson, kell 14 tippkorv-
pallur Kristo Saage, kell 15 
Rakvere linnapea Marko 
Torm, kell 16 ja kell 17 Lam-
masmäe Puhkekeskuse sau-
nameistrid.

Kuulutaja

Kaeda saab kellanäitust
Lääne-Virumaa Keskraamatukogus on üleval Eveli Variku 
kellanäitus. Kellad on valmistatud Rakvere Kolmainu kiri-
ku vanast katuseplekist, mis pärineb aastast 1933. Rakvere 
Teatri peakunstnik Eveli Variku käe läbi leidis väärika aja-
looga materjal taaskasutust tiksuva tootena.

Kelladel on kasutatud tekstikatkeid kahelt Eesti luuleta-
jalt: Suokass ja Liv. Eveli disainitud kelladel aitas teoks saada 
Rakvere Kultuurikeskuse rõõmus kollektiiv.

Esimest korda eksponeeriti kelli Eesti Vabariigi 100. 
sünnipäeva puhul toimunud pidulikul vastuvõtul Rakvere 
Teatris. Näitus raamatukogu 1. korrusel on avatud juuli lõ-
puni E-R kell 10–18.

Kuulutaja

Saunafestivalil kütavad kuuma 
mitmed avaliku elu tegelased

Vasakult Kristo Saage, Marko Torm, Indrek Saar ja Gunnar Kotiesen aastavahetusel Rakveres Parkali tänaval toimunud saunafestivali 
peaproovis. Foto: Ain Liiva

ARVUSTUS

Lõppjaamaline on lummatud omaenda varjust

aega. Kui üldse. Kui üldse on 
julgust seda teha. Kui üldse 
on julgust endale otsa vaada-
ta. Ausalt. Ilustamata.

Mõni julgeb. Enamasti va-
jab ta selleks tuge, olgu see 
siis kadunud vanaonu või 
Jeesus, kes appi võetakse, kes 
appi tuleb. Jeesus on appi tul-
nud Mustale (Tarmo Taga-
mets), kes ammutab sest jõu-
du, et elus olla. Ta on ammu 
leppinud elu julmusega, ehi-
tanud muidugi oma mõttelisi 
müüre, ent pole end päriselt 
sinna sulgenud. Sootsium on 
tema taimelava, kus kasvata-

da lootusetaimesid.
Seesama lootus sunnib teda 

tooma Valget (Toomas Suu-
man) oma koju, oma müüri-
de vahele pika ukseketi, kahe 
riivi ja ühe suure tabalukuga 
ukse taha. Proovima ärgitada 
tärkama lootuseidu põikpäi-
ses professoris, kes tema käte 
vahele maandus, selmet lasta 
oma tulitavaist neuroneist 
allmaarongil 130-kilomeetri-
se tunnikiirusega üle sõita.

Algab dialoog, algul aru-
saamatu ja hüplik. Põrkavad 
ju kaks maailma, kaks väga 
erinevat maailmanägemist 

ja -kogemist. Kumbki arvab 
teadvat, mis on õige, mis ko-
hane. Nagu kaks purelevat 
koera, minnakse lõrinal kok-
ku, minnakse niutsudes lah-
ku, jälle ja jälle. Tasakesi tuleb 
valgele tõde, õige tasakesi. 
Õieti pudinaid vaid poetubki. 
Vaatajalt nõutakse palju kaa-
samõtlemist. Igaüks saab luua 
oma versiooni valge profes-
sori ja musta jaamakoristaja 
elukäigust ning põhjusist, mis 
on neid siia pragulise müüri 
varju toonud.

Huvitav on vaadata tege-
laste arenemist. Vabisevast 

tombust koorub küüniline 
kultuurikurg, marabu, kes 
harjunud toeka noka toel en-
dale elatist püüdma. Toomas 
Suumani aeg-ajaline aarne-
ükskülalik mängulaad vahel-
dub vaid talle omase stiiliga, 
moodustades loomuliku sula-
mi; ammu pole ma ta mängu 
nõnda nautinud, viimati oli 
see „Majahoidja“ teise tulemi-
se ajal.

Tagamets, tundub, vajab 
veel veidi aega oma tegela-
se sügavamalt selga tõmba-
miseks (kirjutan seda pärast 
kontrolletenduse vaatamist, 
loo ilmumise ajaks on see 
„pintsak“ loodetavasti mõnu-
samalt istuma hakanud), veidi 
rabe on tulemus.

Minge vaatama Rakvere 
raudteegetosse (Näituse 4a), 
etendub 24. maist 29. juunini 
sel suvel. Minge kasvõi ainu-
üksi Cormac McCarthy väga 
poeetilise algteksti pärast, 
mille Triin Tael on võrratult 
tõlkinud.

Minge ja uurige ümbrust, 
enne kui sisse astute. Minge 
40 minutit varem ja kuulake 
Triin Siku „Heligetot“, näi-
tust, mis näidendiga hoolsasti 
haagib. Sisse elamiseks ja sel-
leks, et näidendi kaunid ku-
jundid kaduma ei läheks. Las 
ta olla purre. Nagu seegi, mis 
viib laval üle lombi kui sild 
üle rahutu vee. On see pääse-
tee rentslist ja olme karjuvast 
kohalolust?

Lootus jääb.

Suokass

Rakvere Teatri su-
velavastuses „Loo-
janguekspress“ 
mängivad Toomas 
Suuman ja Tarmo 
Tagamets. Foto: 
Alan Proosa
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NON.
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@vosura
nnafes

tival

www.omaporsas.ee

Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-19, L-P 10-16

Grilltooted al 2,95 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

Müügil lai valik sealihast saslõkke,
grill-lihasid, grillribisid, grillkoote,

erinevad grill- ja saslõkivorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Koolilõpetajatele
mitmeid soodustusi

Parandame ja valmistame ehteid

TAPA
MÖÖBLIHALLIDES

Turu 1 ja Turu 4

SUUR
SOODUSMÜÜK

Tel 32 71 533

Asume Rakvere vallas Sireli tee 3

Tel. 503 7729, 322 4174

(Tapa teeristis)

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

Avatud: E - R 9-18, L 9-15

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

* REMONTE

* ALPINA

* RIEKER

* JANA

* TAMARIS

* CAPRICE

7.-8. juuni KÕIK SUVEKINGAD

JOOKSEME SUVE KÄIMA!
-20%

SUVINE
TAGAKAMBRI-

LAAT

7.-8. juunil
10.-11. juun

ja

il

kaupluse A&E Kangad

Rakveres, L. Koidula tn 2

TAGARUUMIS
(sissepääs läbi kaupluse)

Suur valik KARDINA- ja RÕIVAKANGAID 1-4 €/m
Mööbliriided 5 €/m

220-240 cm laiad voodipesukangad 3,50-4,00 €/m
Valik voodipesu laadahindadega

Trendsetter Europe OÜ

teeb oma toodete

tehase

territooriumil

Lääne 10 Haljalas.

SOODUSMÜÜGI
laupäeval,

15. juunil
Müügiks on tekid ja padjad

.

Lisaks piiratud koguses

madratsikatteid ja kangast.

.

.

Rohkem infot saab küsida töö-

päeviti kella 8-16.30-ni

telefoninumbril 32 95 680.

(tekid

mõõduga 135x200; 200x200; 220x225;

220x260 ja padjad mõõduga 50x80)

Hinnad jäävad vahemikku
3-35 €

Väravad on avatud
kella 10.00-st kuni 13.00-ni

Ootame teid Haljalasse!
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