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REKLAAM

Läinud nädala lõpul algasid 
renoveerimistööd kolmel 
Rakvere linnas asuval laste 
mänguväljakul – Maidla, Va-
baduse ja Suve tänaval. Re-
noveerimistööde käigus võeti 
maha vanad ja amortiseeru-
nud atraktsioonid ning pai-
galdati nende asemele uued ja 
kaasaegsed.

Rakvere linnavalitsuse ehi-
tusinsener Marianne Klopets 

tunneb rõõmu, et linnaruu-
mis sai erinevates piirkonda-
des renoveeritud järjekordsed 
kolm mänguväljakut, kus lap-
sed turvaliselt mängida ja va-
bas õhus lustida võivad. Mee-
nutagem siinkohal, et 2018. 
aastal korrastati juba Vahtra, 
Põhja ja Laial tänaval asuvad 
mänguväljakud.

Maidla tänava mänguvälja-
kule paigaldati kahe platvor-

mi, ronimisseina ja liumäge-
dega mängulinnak, kaheko-
haline kiik ja uus liivakast.

Vabaduse tänava väljak sai 
kümne erineva funktsiooniga 
ronila, mis pakub mitmesu-
guseid väljakutseid jõudmaks 
punktist A punkti B, sobides 
kasutamiseks alates neljan-
dast eluaastast. Lisaks seati 
üles liivakast, kaks seljatoega 
istepinki ja grupikiik.

Suve tänava mänguvälja-
kule paigaldati uued kiigeist-
med, liumäe ja ronimisseina-
ga mängulinnak ning spor-
divahenditest rippkangid ja 
rööbaspuud.

Kolme mänguväljaku re-
noveerimine läks maksma 
ligikaudu 33 000 eurot. Töid 
teostas Tiptiptap OÜ.
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K olmapäeval andis ko-
lonelleitnant Arbo 
Probal 1. jalaväebrigaa-

di Tapa linnakus toimunud 
pidulikul tseremoonial koos 
suurtükiväepataljoni lipuga 
üle juhtimise kolonelleitnant 
Marko Tomentšukile.

„Suurtükiväepataljoni tu-
gevust kinnitavad ka meie 
liitlased, kellele reservõppe-
kogunemisel näitasime oma 
kiirust, osavust ja täpsust,“ 
lausus pataljoniülema ame-
tisse asunud kolonelleitnant 
Marko Tomentšuk, lisades, et 
kavatseb eelkäijate head tööd 
jätkata ja suurtükiväge edasi 
arendada.

Kolonelleitnant Marko 
Tomentšuk on kaitseväes 
teeninud alates 1997. aastast. 
Ta on lõpetanud Kaitseväe 
Ühendatud Õppeasutustes 
jalaväepataljoni taktika- ja 
nooremstaabiohvitseri ning 
sõjaväelise juhtimise kursuse, 
täiendanud end Balti Kaitse-
kolledžis ja Soome Suurtüki-
väekoolis.

Kolonelleitnant Marko To-
mentšuk on olnud suurtüki-
väepataljoni staabi ülem ja 
operatiivjaoskonna staabioh-
vitser. Enne suurtükiväepa-
taljoni ülema ametikohale 

Humana avas uue kaupluse Rakveres
29. juulil avas Humana oma kauplusteketi kõige uuema kaup-
luse Rakvere Kroonikeskuses. Rakvere on üheteistkümnes 
linn, kuhu Humana kauplustekett laieneb.

Kauplus hakkab töötama 2-nädalase müügitsükli alusel ehk 
kaup vahetatakse täielikult välja iga kahe nädala järel. Kõik 
esemed, mis müügitsükli lõpuks isegi 50-sendise päevahinna-
ga endale uut omanikku ei leia, võetakse müügisaalist maha 
ning asemele pannakse kauplusetäis uut, seninägemata kau-
pa. Ja nõnda iga kahe nädala tagant. Kaubad, mis müügipe-
rioodil müümata jäävad, suunatakse ümbertöötlusse.

Uue kauba päeval maksavad riided kuni 5 eurot ja jalatsid 
kuni 6 eurot. Juba teisest päevast on kaupluses fikseeritud 
päevahinnad, mis hakkavad pidevalt allapoole langema. Lau-
päeval enne uue kauba päeva on kõik kaubad vaid 50 senti. 
Pühapäevad enne uue kaubavaliku päeva on kauplus suletud 
kaubavahetuseks.

354 ruutmeetri suuruses poes on müügil naiste-, meeste- 
ja lasteriided, samuti jalatsid, aksessuaarid ja kodutekstiil. 
Kauplus toob Rakverre 6 uut töökohta. Kauplus on avatud 
tööpäevadel 9–19, laupäeviti 10–17 ja pühapäeviti (kui ei toi-
mu kaubavahetus) 10–16.

Taaskasutus on kasulik nii rahakotile kui keskkonnale. 
Uute rõivaste valmistamiseks kulub palju loodusressursse ja 
tööjõudu, mida teise ringi riiete jaoks vaja ei lähe.

Humana on sotsiaalne ettevõte, mille eesmärk on rõiva-
müügist saadud tuluga toetada haridus- ja tervishoiuprojekte 
Angolas, Malawis, Sambias ja Mosambiigis.

Humana – säästad raha, säästad loodust, oled isikupärane!

Rakvere linn uuendas mänguväljakuid

Kaitseväe üksustes vahetusid ülemad

Suurtükiväepataljoni uueks ülemaks on kolonelleitnant Marko Tomentšuk. Foto: Mattias 
Allik

asumist teenis Tomentšuk 
kaitseväe peastaabis ülema 
administratsioonis käsundus-
ohvitserina.

Pidulikul rivistusel tänas 1. 
jalaväebrigaadi ülem kolonel 
Vahur Karus kolonelleitnant 
Arbo Probalit suurtükiväepa-
taljoni juhtimise eest. „Kolo-
nelleitnant Probal on seda pa-
taljoni ja kompetentsikeskust 
Eesti kaitseväe jaoks nelja 

aasta jooksul väga hästi hoid-
nud ning arendanud, mille 
parimaks näiteks oli suurtü-
kiväepataljoni reservõppeko-
gunemine selle aasta aprillis,“ 
ütles brigaadiülem.

Kolonelleitnant Arbo Pro-
bal juhtis suurtükiväepataljo-
ni 2015. aastast ja jätkab tee-
nistust kaitseväe peastaabis.

Samuti toimus suurtüki-
väepataljoni veebli vahetus – 

vanemveebel Hanno Pankin 
andis järje üle vanemveebel 
Tommy Orumaale.

Pidulik tseremoonia toimus 
Tapa linnakus ka neljapäeval, 
mil kolonelleitnant Tarmo 
Kundla andis Scoutspataljoni 
juhtimise üle major Eero Ai-
jale.

Major Eero Aija on kait-
seväes teeninud alates 2001. 
aastast. Ta on lõpetanud 
Kaitseväe Ühendatud Õp-
peasutustes tankitõrje õppe-
suuna ning mehhaniseeritud 
jalaväekursuse, samuti Kõr-
gema Sõjakooli keskastme 
juhtimiskursuse.

Major Eero Aija on olnud 
Kalevi jalaväepataljoni ope-
ratiivsektsiooni ülem ning 
töötanud staabiohvitserina 
kaitseväe peastaabi operatiiv-
osakonnas. Enne Scoutspa-
taljoni ülema ametikohale 
asumist teenis Aija kaitseväe 
peastaabis välisteenistuse ja 
-koolituse osakonna staa-
biohvitserina.

Kolonelleitnant Tarmo 
Kundla juhtis Scoutspataljoni 
2016. aastast ja jätkab teenis-
tust Kaitseväe Akadeemias.

Kuulutaja

Rakvere Humana rõõmsameelse kollektiivi liikmed (vasakult) Kristi, Signe-Ly ja Siret 
ootavad uudistajaid. Foto: Liisi Kanna

Meie erinevad soojustuslahendused sobivad vundamentide, 

põrandate, seinte, vahelagede ja katuste soojustamiseks. 

Võta meiega ühendust!

www.estpur.eewww.estpur.ee

info@estpur.ee
tel. +372 53 476 567

PUR- vahuga
soojustamine
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MUST KROONIKA

MÕNE REAGA

LEITI POMM
29. juulil tehti kahjutuks 
Rakverest Arkna teelt kae-
vetööde käigus leitud len-
nukipomm. (fotol)

KEHALINE 
VÄÄRKOHTLEMINE
31. juulil läks Rakvere lin-
nas Pikal tänaval 31-aas-
tane mees kallale endisele 
abikaasale, 28-aastasele 
naisele. Sama mees läks 
samal päeval kallale ka 
38-aastasele mehele Kadri-
na vallas. 31-aastane mees 
on kahtlustavana kinni 
peetud.

KELMUS
Teisipäeval teatati polit-
seile, et 26. juunil tellis 
Tamsalu elanik interneti-
portaalist mobiiltelefoni 
maksumusega 300 eurot, 
kuid pole telefoni kätte 
saanud.

PÕLENGUD LOODUSES
Möödunud nädalavahetu-
se jooksul reageerisid Ida 
päästekomando päästjad 16 
põlengule metsas ja maas-
tikul – 11 Ida-Virumaal ja 
4 Lääne-Virumaal. Sellega 
seoses tuletab Päästeamet 
meelde, et hetkel kehtib 
Eestis tuleohtlik aeg, mil 
võib looduses tuld teha 
ainult selleks ettenähtud 
kohtades.

Kohus andis loa festivalipiletite 
varguses kahtlustatava vahistamiseks
27. juuli õhtul varastati Võsu alevikus toimunud üritusel pi-
letimüügilaualt 400 festivali käepaela ja mobiiltelefon Sam-
sung A7. Kahju on kokku 16 300 eurot. Juhtunu uurimiseks 
alustas Rakvere politseijaoskond kriminaalmenetluse karis-
tusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb vargust.

Samal päeval peeti varguse toimepanemises kahtlustatav 
kinni, kelleks osutus Maardu elanik, 22-aastane mees.

Rakvere politseijaoskonna eriasjade uurija Kaia Koch 
ütles, et kriminaalasjas tänaseks kogutud andmed viitavad 
sellele, et mees varastas karbi, mille sees olid festivali käe-
paelad ja müüjale kuuluv mobiiltelefon.

„Mis on varastatud piletitest edasi saanud, peame veel väl-
ja selgitama. Mehe kinnipidamisel leiti ta juurest paarküm-
mend festivali käepaela. Küsimusele, kuhu jäid ülejäänud 
piletid, veel kindlat vastust pole. Mobiiltelefoni sai kannata-
nu samal päeval tagasi,“ selgitas politseiuurija.

29. juulil esitas Viru Ringkonnaprokuratuur kohtule taot-
luse kahtlustatava vahistamiseks. Viru Ringkonnaprokura-
tuuri abiprokuröri Tiina Viru sõnul on kahtlustatav noor-
mees varasemalt kriminaalkorras karistatud.

„Tegemist ei ole inimese ühekordse eksimusega, vaid sihi-
kindla kuritegeliku eluviisiga. See annab alust arvata, et va-
baduses viibides jätkab ta uute kuritegude toimepanemist, 
mistõttu oli kriminaalmenetluse tagamiseks vajalik valida 
kahtlustatava suhtes raskeim tõkend – vahistamine,“ lisas 
prokurör Viru.

Kohus tutvus kriminaalasjas praeguseks kogutud andme-
tega ning andis loa mehe vahistamiseks kuni kaheks kuuks.

Kuulutaja

Haljala valla juhtidel oli 
viimatisel volikogu-
istungil laual kooli tule-
vikku puudutav küsi-
mus – kas hakata ole-
masoleva projekti järgi 
ehitama või alustada 
nullist? Sel korral jäi 
hääletus siiski läbi vii-
mata.

Liisi Kanna

Haljala vallavolikogu kogunes 
kolmapäeval erakorralise-
le istungile, et otsustada, kas 
hiljuti lõppenud koolihoone 
ehitushanke võitja pakkumi-
ne heaks kiita ja leping sõlmi-
da või alustada kogu protses-
siga uuesti.

Istung algas uudse infoga – 
nimelt oli hanke võitja eelmi-
sel päeval loobunud ning see-
ga tunnistati parimaks järg-
mine madalaim pakkumus. 
Soodsaimaks pakkumiseks sai 

algse 5,25 miljoni euro ase-
mel 5,855 miljonit eurot. Sel-
lest hoolimata oli arutlusealu-
ne küsimus sama – kas hakata 
ehitama või alustada nullist?

Projekti puudused
Üheks peamiseks põhjuseks, 
miks kaalutakse projektee-
rimine uuesti läbi viia on 
see, et praeguse ideekavandi 
teostamine läheks hanke tu-
lemuste põhjal liiga kalliks. 
Vallal jääks kooli valmis ehi-
tamiseks 1–1,5 miljonit eurot 
puudu isegi juhul, kui kasuta-
takse ära kogu oma laenuvõi-
mekus.

Istungil olid kõne all aga ka 
teised probleemid, neist üks 
olulisim see, et olemasoleva 
projekti järgi ehitatud hoo-
ne ei oleks energiatõhus. Li-
saks saaks koolimaja praegust 
õpilaste arvu arvestades liiga 
väike – umbes poolesaja lapse 
jagu jääks ruumi vajaka.

„Hanke projektijuhid on 
väga selgelt väljendanud, et 
tegemist on väga keerulise 

Innove toetus
Leo Aadel püstitas istungil 
küsimuse, kas uuesti alusta-
mist toetab ka SA Innove, 
kes on praeguse lahenduse 
tarbeks eraldanud vallale 2,6 
miljonit eurot. Aadel tegi et-
tepaneku vallavanemal selle 
kohta kirjalik vastus küsida 
ning seniks otsustamine edasi 
lükata.

Vallavanem Ivar Lillebergi 
sõnul sai ta vestlusest Innove 
esindajaga kinnitust, et järel-
valve osakond aktsepteerib 
uut projekti. „Tingimuseks 
on see, et ruumiprogramm 
ei tohi suuresti muutuda ja 
muutuda ei või ka ruutmeet-
rite arv,“ kinnitas vallajuht.

Kuigi enamus volikogu 
liikmeist näis olevat uuesti 
alustamise poolt, hääletuseni 
sel korral siiski ei jõutud. Ka-
heksa saadikut soovisid otsus-
tamise edasi lükata, mispeale 
võttis vallavanem eelnõud ta-

gasi, et tuua need taas voliko-
gu ette järgmisel istungil koos 
Innove kinnituskirjaga.

Ivar Lilleberg nentis, et 
oleks lootnud vastuse saada 
juba sellelt istungilt. Kui järg-
mine kord ikkagi otsustatak-
se asjaga uuesti alustada, siis 
peaks tema sõnul 1. detsemb-
riks olema laual eskiisjoonis 
koos edasise projekteerimis-
kuluga.

„Korraldaksimegi sellise 
ühishanke, kus on olemas ka 
idee, arhitektid on välja too-
nud mingisuguse uue näo 
sellele majale, ja lisaks projek-
teerimise maksumus,“ sõnas 
vallavanem.

Ühtlasi toodaks Lillebergi 
sõnul välja uus lähteseisu-
koht, kus on konkreetselt kir-
jas, et koolimaja soovitakse 
ehitada kindla hinna ja ruut-
meetrite arvuga ning sellise 
ruumiplaneeringuga nagu In-
nove nõuab.

Haljala kool võib saada uue ideelahenduse

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg volikogu küsimustele vastamas. Foto: Liisi Kanna

ja mitte eriti mõistliku pro-
jektiga. Punkt kaks, see on 
tohutult kallis. Punkt kolm, 
meil ei ole seda raha. Ma põ-
himõtteliselt ei näe mitte 
kõige vähematki võimalust 
anda vallavalitsusele volitust 
selle olemasoleva projektiga 
edasi minna,“ avaldas arva-
must volikogu esimees Vello 
Väinsalu.

Ka Haljala vallavanem Ivar 

Lilleberg oli kindlalt seda 
meelt, et sama projekti jär-
gi ehitama asuda ei tasuks. 
„Mina ei näe, et meil oleks 
piisavalt raha, et sellise pro-
jektiga sellist koolimaja ehi-
tada. Meil on piisavalt palju 
õhku projektis sees, kui seda 
välja lasta, siis on võimalik 
teha koolihoone, mis on vas-
tuvõetav ka meie eelarvele,“ 
kommenteeris Lilleberg.
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MÕNE REAGAPAKUN TÖÖD JURIST ANNAB NÕU

• Otsime bilansivõime-
list raamatupidajat Väi-
ke-Maarja lähedal asu-
vasse tööstusettevõttesse. 
CV palume saata info@
egestenmet.ee

• Rakvere Eakate Kodu 
võtab tööle hooldaja. Info 
telefonil 5331 0626

• Pakun tööd koduabilise-
le, kelle ülesanneteks on 
lastehoid ja majapidamis-
tööd. Eeldame, et oleksid 
lastesõbralik ja omaksid 
autojuhiluba. Tel 509 4874 
või 515 3237

• Vajatakse hooldajat nais-
terahvale päevasel ajal. 
Asukoht Tamsalu. Info 
5804 4426

• Farm Injus võtab tööle 
seatalitaja. Tel 508 2696, 
vinimex@vinimex.ee

• Pakun tööd fassaadi- 
ja ehitustöölistele Lõu-
na-Soome piirkonnas. 
Kontakt tel +358 41722 
1648

• Ehitusettevõte Steba Buil-
ding OÜ pakub tööd ehita-
jatele Helsingis ja Espoos. 
Huvi korral helista telefo-
ninumbrile +372 5564 1867 
või kirjuta e-posti aadressi-
le steba.building@mail.ee

• Privals Solutions OY ot-
sib Soome lammutajaid. 
Palk 10-12 €/tund kätte. 
Täpsem info tel 5694 9052

• Pakkuda tööd katuse-
mehele. Lamekatuste 
ehitamine - töö SBS rull-
materjalidega, soojusta-
mine. Parapeti ehitus ja 
plekitööd. Tel 5845 5717

• Tööd saab trimmerdaja. 
Töökale mehele võimalik 
aastaringne töö. Tel 5360 
0003

• Firma pakub tööd CE-ka-
tegooria juhile, töö eesti 
piires E-R. Tel 512 7883

• Pakun tööd C-kategooria 
autojuhile, tagaluuktõstu-
kiga furgoonautol. Hea töö, 
hea palk. Tel 501 1040

• Firma võtab tööle neli-
kanthöövli operaatori, 
optimeeriva sae operaa-
tori, puidutisleri ja õpilase 
(palk tükitöö alusel). Tel 
509 0826

• Porsa EST OÜ. Paku-
me tööd professionaalsele 
mööblitislerile eritelli-
musmööbli tootmiseks. 
Töötajal peab olema antud 
töö kogemus vähemalt 1 
aasta, suuteline iseseisvalt 
töid teostama, otsustus-
võimeline ja huvi selle töö 
vastu. Omalt poolt pakume 
vaheldusrikast tööd, meel-
divat kollektiivi ,konku-
rentsivõimelist palka. Tel 
+372 504 3248

Pakkuda tööd SOOME

BETONEERIJAD
ARMEERIJAD

SAALUNGIMEHED
PLAATIJAD

ÜLDEHITAJAD
PUUSEPPAD

Tule üksi või brigaadiga
Töö pikaajaline

Tükitöö
Tunnitöö alates 15 €/h

Tööturvalisus kaart nõutav
Soome dokumentidega 

aitame
Elamise leiame

Helsingi piirkond
Palk iga 2 nädal

Kontakt: tel 5300 9000
otsintood@fi nrak.ee

Otsime oma meeskonda 
üldehitustöölisi.

Tel 524 7349
werner.jogisalu@gmail.com

Aru grupp võtab tööle 

TÖÖSTUSSEADMETE 

AUTOMAATIKU

CV saata 

info@arugrupp.ee

Info telefonil 

+372 503 9544

www.kuulutaja.ee

L ugeja küsib: Töötan 
elektroonikatööstuses, 
kus kasutatakse töö-

protsesside käigus erinevaid 
kemikaale ning tööandja on 
meile töötamiseks andnud 
kitlid. Kas enne söögiruumi 
sisenemist peaksime kitlid 
seljast võtma?

Vastab Aile Salundi, 
Tööinspektsiooni töö-
tervishoiu tööinspektor.
Kui tööprotsessi käigus ka-
sutatakse ohtlikke kemikaale, 
võivad nende osakesed lades-
tuda tööriietele, keskkonda 
eralduda ja jõuda töötajate or-
ganismi. Kui kitlitega sisene-
da söögiruumi, võivad neilt 
eralduvad osakesed ladestuda 
sööginõudele ja söögile või 
sattuda organismi läbi hinga-
misteede. Seetõttu tuleks töö-
riided enne sööma minekut 
ära võtta. Lisaks peab pärast 
kemikaalidega kokkupuudet 
kindlasti korralikult pesema 
nii käed kui ka näo, isegi kui 
tööprotsessi ajal kasutatakse 
isikukaitsevahendeid.

Kemikaalide toime orga-
nismile võib olla väga eri-
nev. Terviseprobleemid või 
muutused organismis võivad 
tekkida alles pika perioodi 
vältel ning tagajärjed võivad 
olla pöördumatud. Kindlasti 
tuleks eriti tähelepanelik olla 
töökeskkondades, kus tege-
letakse kantserogeensete ja 
mutageensete kemikaalidega.

Määruse „Kantserogeensete 

ja mutageensete kemikaalide 
käitlemisele esitatavad töö-
tervishoiu ja tööohutuse nõu-
ded“ kohaselt peab tööandja 
keelama söömise, joomise ja 
suitsetamise kohtades, kus on 
kantserogeenide või muta-
geenidega saastatuse oht.

Tööandjal tuleks üle vaada-
ta kasutatavate kemikaalide 
ohutuskaardid tuvastamaks, 
millisesse kategooriasse kasu-
tatavad kemikaalid kuuluvad 
ning milliseid ettevaatusabi-
nõusid kemikaalide kasuta-
misel rakendada.

Tööandja peab töökoha ris-
kianalüüsi käigus:

iseloomustama tööko-
ha töötingimusi, arvestades 
kõigi võimalike ohtlike ke-
mikaalide ja neid sisaldavate 
materjalidega seotud ohute-
guritega;

mõõtma töökeskkonna õhu 
keemiliste ainete sisaldust ja 
võrdlema neid piirnormide-
ga;

hindama võimaliku tervise-
riski suurust, olemust ja kes-
tust;

määrama ohutusabinõud ja 
nende rakendamise korra;

vormistama riskianalüüsi 
tulemused kirjalikult.

Ohutegurite minimeerimi-
seks peaks tööandja võtma 
kasutusele ohutumad kemi-
kaalid. Kui seda aga teha pole 
võimalik, tuleb töökeskkon-
nas kehtestada nõuded, mis 
viiksid ohuteguri riskitaseme 
võimalikult madalale.

Õpetajaameti 
populaarsus 
kasvas aastaga 
neljandiku võrra

T allinna ja Tartu üli-
koolidesse esitatud 
sisseastumisavaldus-

te arv näitab märgatavalt 
suurenenud huvi õpetajaks 
õppimise vastu. Eelmise 
aastaga võrreldes on eri-
nevatele haridusvaldkonna 
erialadele kandideerijaid 
Tartu ja Tallinna ülikoo-
lides koguni 24 protsenti 
rohkem.

Tartu Ülikooli hariduse 
valdkonna bakalaureuse- 
ja magistriõppe 518 õppe-
kohale kandideeris kokku 
1485 huvilist (1077 baka-
laureuse- ja 408 magistri-
õppesse) ehk ligi 3 inimest 
erinevatele haridusvald-
konna õppekohtadele. 
Kuigi õppekohti oli kahe 
astme õppekavadele 518, 
võttis Tartu ülikool vastu 
572 huvilist ehk 87 tuden-
git rohkem kui eelmisel 
aastal.

Tallinna Ülikoolis kandi-
deeris hariduse valdkonna 
erialadele kokku 1531 hu-
vilist (862 bakalaureuse- ja 
669 magistriõppesse), mis 
on ligi 20 protsenti roh-
kem kui eelmisel aastal.

Kuulutaja
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J uuli keskpaigas toimus 
Raplas kardispordi Eesti 
meistrivõistluste neljas 

etapp. Kadrina kardisport-
lane Eric Marcus Jaanimets 
hoidis kogu nädalavahetuse 
head kiirust ning püsis hoo-
aja edetabeli liidritega samas 
tempos. Mini 60 võistlusklas-
sis võttis osa 21 sõitjat – tegu 
on kõige võistlejaterohkema 
klassiga meistrivõistlustel.

Kvalifikatsioonis saavutas 
Eric Marcus tulemuse, mis ül-
latas ka kiireimaid konkuren-
te – noormees sõitis välja kol-
manda aja. Esimeses eelfinaa-

Eric Marcus Jaanimets saavutas Raplas neljanda koha
lis tõusis ta kohe liidriks ning 
pingelises kaheksaringilises 
võistluses oli Eric Marcus fi-
nišis neljas.

Teises eelfinaalis tuli män-
gu ilmastik. „Kui starditi kui-
vas ja slick rehvidega, siis kol-
mandal ringil kastis vihmasa-
du raja kolm kurvi märjaks, 
mis oma ootamatusega üllatas 
võistlejaid. See tõi kaasa mas-
silise väljasõidu ühes libedas 
kurvis, kus kaotasid juhita-
vuse kuus karti. Eric Marcus 
suutis üllatuslikust vihmast 
üle olla ning talitses oma kar-
ti pooleldi kuival ja pooleldi 
märjal rajal ning jõudis sõidu 
finišisse esimesena,“ kirjeldas 
noormehe isa ja treener Ur-
mas Jaanimets, lisades, et see 
oli Eric Marcuse esimene sõi-
du võit EMV arvestuses.

Eelfinaalide tulemuste liit-
misel alustas Eric Marcus 
finaalsõitu esimeselt kohalt. 
Finaali esimestel ringidel 

õnnestus Eric Marcusel liid-
rikohta hoida. Seejärel möö-
dusid temast tehniliselt kiire-
mad võistelda ja Eric Marcus 
langes viiendaks.

Kuuendal ringil toimus tõ-
sine avarii kahe konkurendi 
vahel, kuhu pidi sekkuma ka 
kiirabi ja võistlus katkesta-
ti. Abi andmise järel jätkati 
võistlust.

„Eric Marcus võitles kor-
ralikult neljanda koha eest. 
Pärast mõningast surves-
tamist tegi ta möödasõidu 
konkurendist ning finišeeris 
neljandal kohal. See on parim 
koht, mille Eric Marcus Mini 
60 klassis seni saavutanud,“ 
kommenteeris Urmas Jaani-
mets.

Järgmised kaks EMV võist-
lust toimuvad 2.–3. augustil 
Hiiumaal Käina kardirajal.

Kuulutaja

Eric Marcus kihutab kardil nr 5. Foto: erakogu
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Suve hakul ilmus krimi-
naaljutustus „Risti sol-
dati mõistatus“, mille 
autor Ain Kütt pani loo 
kirja kohvikuleti ääres 
seistes.

Tõnu Lilleorg

Raamatu lehtedel rullub luge-
jate ette mõrvajuurdlus, mida 
teostab Sagadi mõisnik Paul 
Eduard von Fock, abilisteks 
mõisavalitseja Wagner ja An-
nikvere mõisapreili Mariana 
Juliana von Nottbeck. Pä-
rast härrasrahva pidu Vihula 
mõisas leitakse mürgitatuna 
Karula mõisnik Justus von 
Brevern. Peagi leitakse järvest 
tema tõld veel kahe surnuke-
haga, mis kuuluvad mürgitatu 
kutsarile ning saeveskis huk-
kunud talupojale.

Hilistes kahekümnendates 
Fockil, kes alles aastakese eest 
on saanud Sagadi mõisnikuks, 
tuleb uurimine enda peale 
võtta. Esialgu koguneb mõis-
tatusi rohkesti ja mõrtsukale 
jälile saamine osutub tõeliseks 
väljakutseks. Tegevus kandub 
mitmesse lähikonna paika, 
sealhulgas Palmsesse, Halja-
lasse, Oandule ja Karulasse.

Istus sama laua taga
Raamatu autor Ain Kütt on 
hariduselt ajaloolane ja töötab 

Uue kriminulli tegevus toimub Haljala valla mõisates
Oodata on lisa
Ain, millist tagasisidet oled saanud 
lugejatelt?
Põhiasi, mis nad ütlevad on: „Kirjuta 
veel!“. On natuke üllatav, et valdavalt on 
tagasiside olnud väga positiivne. Ühed 
ütlevad, et sündmustik on hästi huvitav, 
teistele meeldib olustiku kujutamine.

Kas siis tuleb jätku Focki tegemiste-
le?
Põhimõtteliselt on kindel, et tuleb. 
Katsun leida aega niipea, kui kiire suvi 
mööda saab. Edaspidi tahan kasutada 
jätkuvalt kohalikku olustikku, sealhulgas 
sadamate ja mere teemat, kuna Sagadi 
mõisal oli oma kaubalaevastik.

Kuidas tunneks Fock end tänases 
Eestis?
Eks ta tunneks end väga hästi. Ta elas ju 
pika elu, mille jooksul muutusid ühis-
kondlikud olud. Ta oli selline vintske 
saks ja väga hea kohaneja.

Kes oli von Fock ajaloolise isikuna?

P aul Alexander Eduard von Fock sündis 1799. aas-
tal Tapa mõisas ja elas 85-aastaseks. Juristidiplomi 
omandas ta Berliinis. Ta sai Sagadi mõisnikuks pärast 

isa surma 1827. aastal. Fock rajas Esku kabeli, mille juures 
olevale surnuaiale on ta maetud. Keskealisena veetis Fock 
mitmeid aastaid reisides, külastades ka Jaapanit ja Hiinat. Ta 
pidas kõrgeid riiklikke ameteid, sealhulgas eluaegset Eesti-
maa maanõuniku ja Eestimaa ülemkohtu presidendi oma. 
Raamatutegelasena on ta kujutatud ka „Risti soldati mõista-
tuse“ kaanel – mees, kes kannab kõrget kübarat.

Inspiratsiooni pakub Ain Kütile mõisakultuur. Foto: Teet Liiv

Foto: Ants Heina raamatust „Sagadi mõis“

Sagadi mõisa muuseumijuhi-
na. Oma sõnutsi sai ta jutus-
tuse maailma loomisel toetu-
da Sagadi, Vihula ja Palmse 
mõisakompleksidele tänasel 
kujul, sest need on restau-
reeritud ja sisustatud ajastu-
truult. Sagadi mõisas on 
mõistagi olemas see salong, 
kus Fock oma abilistega mõr-
vade üle juurdles.

Kütt istus selles ruumis laua 
taga ja püüdis tegelasi oma 
vaimusilmas ette kujutada. 
„Vaatasin nagu kõrvalt, mida 
nad teevad ja panin selle kir-
ja,“ selgitas autor oma loome-
meetodit.

Raamatu peapersoon Fock 
on tegelastest ainus, kes esi-
neb raamatus oma täpse aja-
loolise nimega, teiste tege-

laste ajaloolise tõepärasuse 
taust on hõredam. Nende pe-
rekonnanimed kattuvad küll 
vastavates mõisates elanud 
aadlikega, kuid isikutena on 
nad kirjanduslikud väljamõel-
dised.

Samas kasutas Kütt raa-
matus ajaloolist tõsiasja, et 
Palmse mõisa von Pahlenite 
ja Sagadi von Fockide läbisaa-

mine oli kehvapoolne, kuna 
mõlemad nägid teises konku-
renti piirkonna mõjukaima 
mõisniku tiitlile.

Ajaloole lähemale
Oluliseks põhjuseks, miks 
raamatu kirjutamine ette sai 
võetud, nimetas Kütt soo-
vi tutvustada mõisakultuuri 
pärandit, mille poolest Eesti 

rikas on. Ta usub, et põneva 
kriminulli vormis esitatuna 
jõuab ajalugu hõlpsamini ini-
mesteni. Kütt on märganud, 
et inimeste huvi kunagise 
mõisaelu vastu on suur. Seda 
näitab küsimusterahe, mis 
mõisatuuril giididele esitatak-
se.

Ajaloohuvi rahuldami-
ne just Sagadi kandis on hea 
mõte, sest Sagadist vaid seits-
me kilomeetri raadiusesse 
jäävad ka Vihula ja Palmse 
mõis. Need kolm väga lä-
hestikku asuvat mõisa moo-
dustavad Eestis ainulaadse 
kolmiku, sest on kõik täieli-
kult restaureeritud ja avali-
kus kasutuses. Mõisate tun-
tust on suurendanud seegi, 
et neid hoiti tänu Lahemaa 
rahvuspargile korras ja kasu-
tuses nõukogude ajal. Tänasel 
päeval asuvad need mõisad 
kõik Haljala valla territooriu-
mil.

Kütt alustas kirjutamist 
sündmustiku „ämblikuvõrgu“ 
paikapanemisega. Kirjutas 
vabadel päevadel ja suur osa 
tööst sai tehtud Tapa kohvi-
ku Tareke leti ääres püstijalu. 
„Seal tundus kõige mugavam 
kirjutada ja inimeste sagimi-
ne ümberringi mind ei mor-
jendanud,“ märkis Kütt. „Kui 
kirjutada üksinduses, nagu 
kirjanikke arvatakse sageli 
tegevat, tuleks peale igavus,“ 
lisas ta.

Kütt nimetab mõisakri-
minulli kirjutamist parajaks 
avantüüriks. „Mõisateemast 
on vähe kirjutatud ja mõi-
sakrimkasid pole Eestis õieti 
olnud,“ sõnas ta.

Laiemas vaates on Ain Küti 
raamat osa praegu õitsevast 
kodumaisest krimikirjandu-
sest. Juhtiv raamatublogija 
Jaan Martinson nimetas teost 
„suurepäraseks üllatuseks“ 
ning kiitis autori ladusat su-
lejooksu ja värvikat olukirjel-
dust.



Kuulutaja reede, 2. august 2019 7

24. augustil 2019.a algusega kell 12:00

RAKVERE STAADIONIL
Kastani 12, Rakvere

KAVA
S:

2013.a
sündinud

2012.a
sündinud

2011.a
sündinud

2010.a
sündinud

2009.a
sündinud

NB! Võistlus lapsevanematele!
NB! Kaugust hüppame 15cm kõrguselt platvormilt ja tulemuse mõõdame tõukekohast.

REGISTREERIMINE

AUTASUSTAMINE

ÜHINE HARJUTAMINE

Võistluseks registreerimine kell 10.30-11.30 Rakvere staadionil.
Osavõtumaks 1 euro (tasuda kohapeal).

KÕIKIDELE OSALEJATELE NÄNNIKOTT JA OSALEJAMEDAL!
Iga võistlusala I-VI kohale tulnud võistlejaid autasustatakse diplomiga.

21-23. august toimub ühine harjutamine treenerite juhendamisel
Rakvere linnastaadionil kell 12.00-13.00

T 40m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 200m jooks
P 40m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 200m jooks

T 40m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 200m jooks
P 40m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 200m jooks

T 60m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 400m jooks
P 60m jooks; kaugushüpe; tennispallivise; 400m jooks

T 60m tõkkejooks (11m,8.0m,40cm); kõrgushüpe; tennispallivise; 400m jooks
P 60m tõkkejooks (11m,8.0m,40cm); kõrgushüpe; 
kaikaheide (60cm, 300g); 400m jooks

T 60m tõkkejooks (11m,8.5m,40cm); kõrgushüpe; kuulitõuge 1kg; 400m jooks
P 60m tõkkejooks (11m,8.5m,40cm); kõrgushüpe; kuulitõuge 1kg, 400m jooks

SWEDBANKI
VÄIKELASTE
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

SWEDBANKI
VÄIKELASTE
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

SWEDBANKI
VÄIKELASTE
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

SWEDBANKI
VÄIKELASTE
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

SWEDBANKI
VÄIKELASTE
KERGEJÕUSTIKUPÄEV

klubi toetajad:

VABA AEG

R akvere Gümnaasiumi 
filmifestival kutsub 
taas noori filmitegijaid 

saatma oma lühifilme. 2020. 
aasta festival algab 3. veeb-
ruaril ning lõpeb 8. veebruari 
õhtul toimuva finaalürituse-
ga.

Rakvere Gümnaasiumi 
filmifestival on iga-aasta-
ne meeliköitev noorte poolt 
korraldatav sündmus, mille 
ajalugu viib tagasi 2000-nda-
tesse aastatesse. Aja jooksul 
on festival kasvanud vaba-
riiklikult tuntud omanäoli-
seks elamuste nädalaks, mil-
le külastajate arv küündib 
pooletuhandeni. 2019. aasta 
festivali finaalõhtule elas ot-
seülekande vahendusel kaasa 
üle 1500 filmisõbra siin- ja 
sealpool merd.

Selleaastase filmifestivali 
toimumise eest hoolitsevad 
esmakordselt uued peakorral-
dajad Margareth Villers, Mii-
na Roost ja Katariina Parkja. 

„Lisaks meile on ka tervikuna 
meeskonnas palju uusi nä-
gusid, seega saab olema väga 
huvitav ja põnev teekond. 
Kuid juba hetkel on tunda, et 
seltskond on tegus ning pul-
bitseb töötahtest ning värs-
kendavast energiast,“ sõnas 
Roost.

„Julgustame tõepoolest kõi-
ki noori meile filme saatma. 
Usume, et Rakvere Gümnaa-
siumi filmifestival on noorte 
jaoks parim stardipakk, kus 
ajada filmimaastikul juured 
alla ning saada tagasisidet 
professionaalselt žüriilt,“ lisas 
Parkja.

2020. aastal teeb filmifes-
tival kummarduse oma mi-
nevikule ja kunagistele eest-
vedajatele. Teemaga „Juurte 
juurde“ meenutatakse festiva-
li algusaegu ja juureldakse elu 
muutumise üle ajas.

„„Suured asjad saavad algu-
se väikestest” on juba aastaid 
olnud filmifestivali moto. 

Sel aastal juurdlemegi sel-
le tunnuslause üle sügava-
malt. Proovime inimesi pan-
na mõtlema sellest, kuidas 
saavad mingid asjaolud või 
sündmused esmase tõuke, et 
kasvada viljakandvateks puu-
deks ning miks jätame mõni-
kord noored, juuri alla ajavad 
puud ja taimevõsud kastma-
ta,“ arutles teemavaliku üle 
Villers.

Maksimaalselt 20 minuti 
pikkuseid lühifilme ooda-
takse 1. detsembri südaööni. 
Festivalist osavõtjad jagatak-
se kahte kategooriasse – kuni 
19-aastased õpilased ning 
kuni 26-aastased tudengid. 
Rohkem infot festivali kohta 
ja kuidas ning kuhu oma film 
saata leiate Rakvere Güm-
naasiumi filmifestivali ko-
dulehelt filmifestival.eu ning 
teiste sotsiaalmeedia kanalite 
kaudu.

Kuulutaja

O Kõrts
Jõe 3a, Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
2. august diskoripuldis vana hea DJ Märt Rannamäe
3. august O@ the night DJ Alvar Orula
9. august tantsuhitid läbi aegade toob tantsupõrandale DJ 
Ailan Kytt
10. august Retro Jämm VDJ Martineero

Gustavi Maja
14. august inspireeriv naisteõhtu Katrin Aedmaga
22. august silmanägemise parandamise ja säilitamise 
loeng-töötuba
Info ja registreerumine tel 553 5871, www.gustavimaja.eu 

Väike-Maarjas saab 
kaeda koomiksinäitust
14. septembrini saab Väike-Maarja muuseumis tutvuda 
rändnäitusega „Soome-Ugri koomiksid“.

Kogukondlik kunstiprojekt „Elav keel“ on pühendunud 
ohustatud soome-ugri keelte toetamisele. Just koomiksite 
vorm pakub häid võimalusi sõnumi edastamiseks lühidalt ja 
vaimukalt, kirjeldatakse väljapanekut muuseumi kodulehel.

Alates 2015. aastast on Soome seltsingu Myötävoima 
eestvõttel järjepidevalt korraldatud koomiksite töötubasid 
eri soome-ugri rahvaste seas – osa neis valminud töödest on 
nüüd väljas tutvumiseks. Kokku on näitusel esindatud 13 
erinevat soome-ugri keelt või keelevormi. Kõik koomiksid 
on varustatud eesti, vene ja inglise tõlgetega.

Kuulutaja

Rakvere Gümnaasiumi fi lmifestival 
suundub tagasi juurte juurde

KUHU MINNA

MÕNE REAGA
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OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST
KINNISVARA

VÕTAN ÜÜRILE

ANNAN ÜÜRILE

SÕIDUKID

VEO- JA RENDITEENUSED

TEENUSED

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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 ilus ja soe ahiküt-
tega korter Rakvere kesklinnas. 
Tuba ja köök pliidi ja soemüüriga. 
WC, dušš, parkett, kelder, puukuur. 
Parkimine õuealal. Tel 5834 0507

• Müüa 1toaline kõigi mugavuste-
ga korter Rakveres. Tel 5558 7544

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

• Müüa 1toaline keskküttega 
korter (I korrus, 44,85 m2, rõdu) 
Kadrina vald, Vohnja. Hind kok-
kuleppel. Tel 5333 9630

• Müüa keskküttega (52,4 m2) 
korter Rakkes, Oru tn. III korru-
sel. Korteris on 2 tuba, esik, köök, 
sahver, panipaik, WC, vannituba 
ja avar rõdu. Hind 5600 €. Müüb 
omanik. Tel 552 0370

• Müüa Rakveres remonti vajav 
ahjuküttega 2toaline korter, II 
korrus, 47,8 m2. Tel 5663 6045, 
5550 0233

• Müüa värskelt renoveeri-
tud päikesepoolne 2toaline 
korter, mis asub maja keskel. 
Korteri planeering muudetud, 
avatud köök elutuba. Korteris 
vahetatud plastpakettaknad, 
radiaatorid, elektrijuhtmestik 
ning torustik. Uus san. tehnika 
ning el. boiler. Seinad värvi-
tud ning osaliselt tapeeditud. 
Põrandal on laminaatparkett. 
Vahetatud siseuksed ning me-
tallist turvauks. Paigaldatud 
uus köögimööbel koos tehnika-
ga, kuulub hinna sisse. Korteri 
juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 17 000 
€. Tel 5343 4895

• Müüa 2toaline korter Kundas 
2/2, 49 m2, Kalda tn, elamiskõlblik. 
Tel 512 7119

• Müüa 2toaline korter Vohnja 
külas. Tehtud täis renoveeri-
mine, uued põrandad, aknad, 
el.juhtmestik, vannituba, köök, 
keskküte. Lisa küsimused tele-
foni teel 5625 3560

• Müüa 2toaline ahjuküttega 
korter Uudekülas (Tamsalust 1,5 
km kaugusel) looduskaunis kohas 
vana mõisa pargis. Korteri juurde 
kuulub kelder, kuur ja aiamaa. 
Hind kokkuleppel. Info telefonil 
5347 1765

• Müün 2toalise korteri Iidla 
linnaosas, 5/5 korrus. Toad eraldi. 
Korteris vahetatud kõik torud ja 
köögis tehtud remont. Hind 5500 
€. Tel 5813 9106

• Müüa remonti vajav 4toaline 
korter, II korrus, Viru-Jaagupis. 
Hind kokkuleppel. Tel 5342 0092

• Müüa maja Rakvere vallas, Lasila 
külas. Vajab kap. remonti. Krundi 
suurus 6000 m2. Läheduses kaup-
lus, lasteaed ja mõisakool, päe-
va- ja noortekeskus. Tule majaga 
tutvuma! Võta ühendust: Aivar, 
tel 518 7119

• Müüa hoonestatud kinnistu 
Viru-Nigula vallas Mahu külas. 
Puusniku 90202:006:0370. Mereni 
600 m, juurdepääs asfaltkattega 
teelt, pindala 3,68 ha, elekter 
220/16 A. Hind 57 000 €. Tel 5193 
6211

• Ostan 1toalise kõigi muga-
vustega korteri Rakveres otse 
omanikult. Tel 508 1311

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

• Ostan 2-3toalise korteri Rak-
veres/Vinnis/Pajustis. Korteri 
seisukord ei oma tähtsust. Võib 
vajada ka renoveerimist. Pakku-
misi teha uude15@gmail.com või 
tel 5684 2899

• Soovin osta Rakveres või Tamsa-
lus ahiküttega elamispinna (I 
korrus ja vee- ja kanalisatsiooni 
olemasolu). Tel 5590 0853

• Ostan maja/elamumaa Rak-
veres või lähiümbruses. Tel 5781 
2910

• Lastega pere soovib osta maja 
Haljalas. Vahetusvõimalus korte-
riga. Tel 5665 6716, 5557 5122

• Ostan 100 m2 garaažiboksi. 
Suurusjärk 100 m2, kõrge lagi, 
kõrgemat tüüpi tööstusuksed ning 
tööstusvool. Võib pakkuda keh-
vas seisukorras remonti vajavaid 
pindasid. Võimaluse korral arve. 
Asukoht Rakvere ning selle ümb-
rus 20 km raadiuses. Tel 5394 8017

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

• Soovin üürida 1toalist ahikütte-
ga korterit. Tel 5594 6419

• Üürin 2toalise korteri mugavus-
tega, hind 150-200 €. Tel 5196 2800

• Soovin üürida maja või majaosa 
Rakvere, Kadrina või Väike-Maarja 
lähistel. Olen noor alustav õpetaja 
ja sooviks looduskaunis kohas 
toimetada ja kanu pidada. Olen 
avatud erinevatele võimalustele. 
Nt: suvekodu, kus on võimalik 
elada talvel ja vajadusel vabastada 
suve perioodiks suvitavale perele 
või vanema proua majas teise kor-
ruse üürile võtmine. Pakkumised: 
M.v66ramaa@gmail.com või tel 
5551 9590

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

• Anda üürile Rakveres pliidiga 
tuba vanemale naisterahvale. Tel 
5622 8590

• Üürile anda väike 1toaline re-
monditud ja möbleeritud ahju-
küttega korter Rakveres Kunderi 
tn. Hind 220 € kuu + ühistu arve. 
Tel 5664 4088

• Anda üürile 1toaline kõigi mu-
gavustega korter Rakvere kesklin-
nas. Tel 5558 7544

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakvere kesklinnas, möbleeritud, 
IV korrus. Üür 200 € + kommu-
naalmaksud. Tel 506 5721

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 
2toaline kõigi mugavustega kor-
ter, 50 m2. Tel 502 9052

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

• Anda üürile 3toaline korter Rak-
vere kesklinnas Laada tänaval reo-
veeritud majas. Info tel 5192 4190

• Anda üürile suvila Võsul, 4 tuba, 
terrass, rõdu, suur õu ja mets. Tel 
5660 3408

• Müüa või rendile anda pikemaks 
ajaks ühekordne töökoja hoone, 
üldpind 200 m2. Rakverest 12 km, 
koos maaga 0,4 ha. Tel 520 7958

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A4, ÜV ja kindlustus 
olemas. Info tel 5825 2370

• Müüa Mercedes Benz E200 
CDI Elegance, W211, diisel, 
automaat, originaal läbisõit 
79 600 km, hõbemetallik, must 
nahkpolster, ehitusaeg 07/2004. 
Talvel ei ole sõitnud, parim 
hind Eestis! Tel 527 4467, 5342 
5808 (24 h)

• Müüa Mercdes Benz C180, 
kompressor, must, 2006. a, 12.5, 
läbisõit 184 000 km. Hind kokku-
leppel. Tel 557 5132

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

• Müüa Opel Astra 1,9 CDTI, 2006. 
a, 5 ust, heas korras. Tel 517 4193

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

• Soovin osta üleliigseid sõidu-
keid. Sobivad nii rikkega, seisnud 
kui avariiliseid. Samuti võib pak-
kuda ka täiesti korras masinaid. 
Mootorsaanid, mootorrattad, trak-
torid , veoautod või jetid! Pakkuda 
võib absoluutselt kõike! Helista 
kohe tel 5631 1001

• Ostan igas seisukorras sõidu-
keid/kaubikuid (seisnud, ülevaa-
tuseta, rikkega jne). Tel 5565 9595

• Ostan autoromusid. Tel 5558 
5956

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 
5558 5956 • Autoklaaside müük ja pai-

galdus. Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnos-
tika, summuti remont. Hind 20 
€/h, Rakverest 10 km. Tel 5620 2164

• Autode ja traktorite starterite 
ning generaatorite remont. 
Müügil ka uued ning vahetus-
fondi starterid ja generaato-
rid. Tel 526 0545

• Muruniidukite, murutrak-
torite, trimmerite remont 
ja hooldus. Aiatehnika rent 
(mullafrees,  mur uõhuta-
ja-samblaeemaldaja, oksapu-
rustaja, hekipügaja). Jaama 
pst 11, Rakvere. Tel 325 5332, 
Forestplus OÜ

• 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
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* 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

KAEVETEENUSED

FEKAALIVEDU JA VESI

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

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

Andke julgelt teada oma 
soovist ja me tuleme appi!

Teostame kaevetööd sulle sobival 
ajal ja kokku lepitud hinnal!
Info saamiseks helistage 

tel 524 6521 Info@anvora.ee

Hei sina, kes sa otsid
KANALISATSIOONI 
TRASSIDE ja muu 

KAEVETÖÖDE
teostamisega abi.

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

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

BIODOM katelde paigaldus ja müük. 
Vaata biodom27.com

• 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

• VEO-JA KALLURTEENUS. 
Kandevõime 14 t. Hind 0.90 €/
km. Tel 5781 3410

• Veoteenus kaubikuga. Kau-
baruumi mõõtmed: pikkus 2,8 
m, laius 1,70 m, kõrgus 1,90 m, 
kandevõime 1,70 tonni. Arve või-
malus, töötame 7 päeva nädalas. 
Tel 507 6267

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 
1547

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

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

• Osutan teenust kaubaveobus-
siga. Tel 554 6353

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

• Kolimis- ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

• Treilerveod. Helista tel 5858 
0123

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. 
Tel 5558 5956

• Reovee- ja fekaalivedu Hal-
jala, Kadrina ja Tapa vallas. 
Tühjendame septikud, biopu-
hastud, kuivkäimlad. Teenin-
dame ka õhtuti ja nädalava-
hetustel. Helista tel 5656 1515

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

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Katusetööd, fassaadi- ja sisevii-
mistlustööd. Tel 515 7386

• Erinevad ehitustööd. Katuse-, 
fassaadi- ja siseviimistlustööd. 
Tel 515 7386

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

• Tänava-  äärekivide paigal-
dus; piirdeaedade, terrasside 
ehitus; väravate valmistami-
ne, paigaldus ja automaatika, 
haljastustööd. Tehtud tööde-
le garantii.  www.kiviaed.ee. 
Tel 5394 6666

• Teostan ehitus ja remonditöid; 
terrasside ja abihoonete ehitus, 
lammutus ja renoveerimine. Tel 
5670 8812, 5390 0769

• Laud-ja parkettpõrandate pai-
galdamine, lihvimine, lakkimine 
ja õlitamine. Terrasside ehitami-
ne. Tel 5829 2584

• Ehitame lintvundamente ja 
majakarpe, puitkonstrukt-
sioonid ja puitfassaadid, ter-
rassid. Tel 5646 0674

• Teeme sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5678 0773

• Ehitus- ja remonditööd nii 
eramutes kui korterites. Sisevii-
mistlus, vannitoad, voodriva-
hetus, soojustamine, terasside 
ehitus, santehnilised tööd. Hin-
nad head. Tel 5808 5965

• Teostame ehitus ja remondi-
töid, teeme kõiki siseviimistlus-
töid, maalritöid, santehnilistöid, 
elektritöid. Samuti vannitubade 
remonti. Tel 518 7979

• Teostame lammutus- ja ko-
ristustöid, samas ka prahivedu. 
Tel 5553 0770

• Teostame kõiki ehitus-ja lam-
mutustöid ning prahi utiliseeri-
mist. Pikk töö kogemus. Töö kiire 
ja korralik. Tel 5604 0360

• Kaks kogemustega ehitusmeest, 
teevad remonditöid. Vannituba-
de remont. Tel 5614 5881

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

• Pleki kantimis teenus: akna-
plekid, sokliplekk, parapetid, 
kõik erikujulised ja standard-
plekid. 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, 
soojamüürid, seinad jne). www.
kenriko.ee Tel 508 3305

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 
5052 465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

Muud teenused

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Rakvere Küttesalong pakub 
küttesüsteemide paigaldust 
ning hooldust (pottsepp, korst-
napühkija, keskküttespetsialist, 
soojuspumbaspetsialist). kytte-
salong@gmail.com, 558 6786, 
Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Ehitusettevõte 
Rastoni OÜ teostab 

erinevaid sise- 
ja välisehitustöid.

Küsi hinnapakkumist 
ja jõuame koostööni!

rastoniou@gmail.com
Rasmus +372 5543148

Argo +372 56875602

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

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

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus 

(sise ja välis). Septikute ja 
biosüsteemsete 

mahutite paigaldus 
San.tehnilised tööd. 
Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965
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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

KODU

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

MUUD TEENUSED

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

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

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

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 €

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

• Rendi SAUNATÜNN ja vee-
da mõnusalt aega! Esmas-
päevast-reedeni 50 €/ööpäev, 
laupäevast-pühapäevani 70 €/
ööpäev. Nädalavahetuse pakett 
100 € (reede-pühapäev). Rakve-
res transport tasuta, väljaspool 
Rakveret 0,35 €/km. Lisainfo 
- www.saunatünn.ee või tel 
5841 6018

• Pakkuda pesuteenuseid. an-
ton@ns-tech.eu. Tel 5568 1138

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

• Pehme mööbli remont, veo 
võimalus. Tel 3227 822, 506 1547

• Mööbli paigaldus Lääne-Viru-
maal. Paigaldame kvaliteetselt ja 
kiirelt. Hinnad mõistlikud. Pak-
kumise saamiseks helistada tel 
+372 5885 4545 või saata e-mail: 
mellsalumaa@gmail.com

• Valmistan uksi/aknaid. Tel 
5349 6065

• Puhastusteenindaja tunnistu-
sega pakub koristus teenust: 
kodu-kontoripuhastus, nii iga-
päevast kui ka suur puhastust. 
Asukoht võiks olla Lääne-Virumaa. 
Hind kokkuleppel. Tel 5853 0966

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

• Vajad õigusabi? Helista tel 527 
5175, kirjuta: kvoigusabi@gmail.
com

• Hekkide lõikus, aedade/pee-
narde rajamine, tänavakivide 
paigaldus, üldehitus ja katuste 
ehitus. Tel 5802 9561

• Hauaplatside ehitus. Tel 5834 
4024

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

• Müün, paigaldan ja remon-
din õhksoojuspumpasid ja 
konditsioneere. Tel 502 4944

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimi-
ne Toits Bändilt. Tel 514 9885

• Ans. KALEVBAND. Tantsumuu-
sika igale peole! Tel 5185 318, ka-
levband.kalev@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TV-
komplektid. Müük. Paigaldus. 
Konsultatsioon. Garantii. Tel 515 
2235, 325 2179 OÜ Mart Tali Kau-
bandus

• Raamatupidamine FIE-le, mikro 
-ja väikeettevõtetele algdokumen-
tidest kuni majandusaasta aruan-
deni. Tel 5386 3087

• K.haridusega kogemustega bil.v. 
raamatupidaja pakub teenust. 
Aastaaruanded soodsalt. Tel 5568 
6385

• Paberjooniste ja -mustrite (ka 
käsitsi joonistatud mustrite) digi-
taliseerimine. Tel 522 9250

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja remont. Kasutatud 
laua- ja sülearvutite ost ja müük. 
Utiliseerime vana elektroonikat. 
Asume Koidula 1, Rakvere Tsent-
rumi II korrus. Helista juba täna 
tel 551 2053 või tule läbi. Vaata ka 
www.hss.ee

• Müügiks 25 m3, 54 m3 mahutid, 
5 tonnine lekkevanniga mahuti, 
kütusetankurid, jpm. Müüdavad 
asjad on kasutatud. Küsi lisainfot 
fevgrupp@gmail.com või tel 5814 
9207

• Rakveres tasuta ära anda 
klaver BELARUS. Kõik klahvid 
töötavad, vajab häälestamist. 
Sobib õpilasele. Helistada või 
saata SMS telefonil +372  504 
4071

• Müüa alasi, sepasuruõhuhaa-
mer, ääs, kruusatangid, pihid, 
rakised ja muud töövahendid. 
Asukoht Jõhvi. Tel 518 2471, eesti/
vene

• Müüa soodsalt teler „Sharp“ 
32 tolli, pimendavad rulood 2 
tk (200x170), sügavkülmik – 4 
sahtlit, diivanilaud 65x130x50 
uuspakendis. Hinnad kokkulep-
pel. Tel 5566 9310

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

• Müüa tehnikaalast kirjandust. 
Tel 516 4845

• Müüa uus bensiinimootoriga 
puulõhkumisemasin, survejõud 
10 tonni. Hind ostes 720 €, müügi-
ga kiire, hind 450 €. Tel 5853 7131
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• Müüme Haljalas küttepuid. 
Lehtpuu, kuivad ja toored, 
transport, koorem 5-10 m3. Tel 
5051 528

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

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (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 soodsalt lõhutuid küt-
tepuid (ka kuiva). Tel 5554 6093

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp 
- hind alates 55 €/rm, puu-
lõhkumis teenus halumasinal 
- hind alates 11 €/rm. Puud on 
laotud 5 m3 alustele, võimalusel 
saab ka väiksemale alusele. 
Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transpordi 
võimalus. Tel 5347 7664, Erko, 
Kohala küla, Lääne-Virumaa

• Küttepuud: hall ja must lepp. 
Hind 40 €/rm. Hind sisaldab trans-
porti. Rakvere. Tel 5376 0438

• Müüa 3 m ja lõhutud küttepuid. 
Tel 504 3326

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

• Müüa küttepuid (märgi ja kuivi, 
lahtiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud kütte-
puud: sanglepp, lepp, metsakuiv 
kuusk. Tel 5192 4320

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

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%

KÜTTEPUUD

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD. 

TEL 505 2239

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

• Müüa raider Jonsered FR 
2312 MA. 2015. Hind 1490 €. 
Tel 529 3955

• Anda purgid. Tel 5382 7154

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

• Ostan majapidamises olevat 
vanavara ja seisma jäänud asju: 
mööbel, nõud, mänguasjad, jalg-
rattad, garaažitööriistu ja -tarvi-
kuid. Paku julgesti! Tel 5616 5761

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

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

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

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

• Ostan vanaaegseid asju. va-
naaegsedasjad@gmail.com. Tel 
5555 5527

• Ostan nõukaaegse vahvliküpse-
taja, Vana Toomase lambi, vanu 
tasku-ja käekelli. Esemed võivad 
vajada parandamist ja muud ki-
la-kola. Paku julgesti! Tel 5031849

• Ostan veneaegseid vanu 
malmradiaatoreid. Tel 5553 
0770

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

• Ostan vanu fotosid ja postkaarte 
aastani kuni 1950 (koha- ja linna-
vaated, sündmused jm). Pakkuda 
võib ka muud vanavara. Tel 5812 
8287

• Ostan OSB vineerplaate. Tel 
5672 7175

• Maksujõuline kollektsionäär 
ostab kallilt vanu (enne 1950. a) 
postkaarte, fotosid, albumeid, 
koos fotodega, markidega ümbrik-
ke. Ka kollektsioonidena. Teemad 
– linnavaated, pulmad, matused, 
inimesed, pühadekaardid, sõja-
väelased jm. Täiskirjutused hinda 
maha ei võta. AITA TALLETADA 
AJALUGU! Tel 5878 3749

Müüa Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

EHITUS

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

• Müün õhukuiva erineva laiusega 
1 tollist servatud lauda 5 thm. Tel 
502 4534

• Seoses raske haigusega kogenud 
mööblitisler müüb kvaliteetset 
kuiva puitmaterjali: tamm, ma-
hagon, saar jm. Tel 5552 2757

OÜ UHTNA PUIT
müüb 

EHITUSLIKKU SAEMATERJALI, 
VÄLISVOODRILAUDA (kuusk), 

SISEVOODRILAUDA 
(kuusk, mänd, saar), 

PÕRANDALAUDA 
(kuusk, mänd, kask, lepp), 

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

Võimalikud erinevad 
profi ilid ja laiused. 

Samas pakume paigaldust. 

Tel 528 8224 
www.uhtnapuit.ee

Transpordi võimalus! 
Küsi pakkumist
tel 5682 7009

või 
uhtnasaeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt
ehituslikku 

SAEMATERJALI, 
TERRASSILAUDU, 
SAUNAVOODRIT, 

LAVALAUDASID JNE. 

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

kuulutused.kuulutaja.ee

KUULUTA

METS

Ostame 

parima hinnaga 

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

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

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kvaliteetset musta mul-
da (sõelutud). Pakitud ja lahti-
ne. Transpordiga. Tel 554 9113

• Müüa männikoore multši. 
Pakitud ja lahtine. Tel 554 9113

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. 
Vajadusel tükeldamine. Info tel 
5354 3002 või 513 3787

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

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

• Müüa HOBUSESÕNNIK. Al. 5 € 
sõiduauto kärutäis. Veltsi lähedal. 
Info tel 5665 5321

• Müüa AB lehmikuid, pullikuid 
ja tiineid ammesid. Tel 507 9115

• Müüa traktor Belarus, 2 teljeline 
kallutav haagis, kreissag platega. 
Tel 5358 6829

• Müüa T-25 kultivaator, kartuli-
rootor ja ader. Kadrina vald. Tel 
5357 1848

LOOMAD

• Müüa muskuspardi pojad. 
Müügis 8 pardipoega. Hind 5 €/
tk. Kulina külas. Tel nr 5463 2348 
- Riina

• Müüa lambaid koos talledega. 
Tel 514 3787

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogude-
aegseid mänguasju. Tel 507 9984

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

TEATED

• 27. juulil läks Rakveres aad-
ressilt Saue 8 kaduma väikest 
kasvu kass. Kass pelgab võõ-
raid ning ilmselt liigub pigem 
hämaras. Viimati nähti teda 
Saue 10 maja hoovis. Kui juhtud 
teda nägema, anna palun teada 
tel 5687 6068. 

• Tõrma küla Lääne-Virumaal 
tähistab oma 800. aastapäeva 10. 
augustil kell 14.00. Kaasa pikniku-
korv. Info tel 515 6765 või marge.
kruusimagi@gmail.com

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14 – müügil hea 
valik jakke naistele

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

TUTVUS

• Mees Virumaalt vanusega 58, 
elukoht maal, töötan, mitte suit-
setaja tutvuks toreda naisterah-
vaga. Tel 5820 7353



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

/kuulutaja

KÜLASTA 
FACEBOOKIS
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MUU

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

MÜÜGIL:
� suvelilled, püsikud, lillekimbud
� tööstuskaup — jalanõud ja riided
� kasutatud riided
� värsked saunavihad

Reedeel ja laupäeval turul värske ja suitsutatud 
rääbise ning teiste Peipsi kalade müük!

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

NIMETUS ÜHIK
HIND 
ALATES KÕRGEIM HIND

Värske kartul kg 1,00 1,80 

Till kg 10,00 

Roheline sibul kg 4,00 6,00 

Mugulsibul kg 2,50

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 10,00

Mädarõika juur kg 8,00 12,00

Salatikurk kg 1,50

Väike kurk kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 4,00 5,00

Porgand kg 2,50

Herned kg 4,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 1,50

Aeduba kg 4,00 5,00

Põlduba kg 3,00

Maasikad kg 4,50 5,00

Aedvaarikad kg 10,00 12,00

Punane sõstar kg 3,00

Must sõstar kg 4,00

Karusmari liiter 2,00

Mustikad liiter 4,00

Murelid (import) kg 4,00

Kirsid (import) kg 3,00

Arbuus (import) kg 1,50

Kultuurmustikad (import) kg 8,00

Kukeseened kg 9,00

Värske mesi 700g purk 6,00

Värsked räimed kg 1,30

HINNAD RAKVERE TURUL
1. augus  l 2019. Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

Kuulutuse tekst on 
võimalik sisestada ka 

VEEBIKESKKONNAS. 
Kuulutus ilmub nii internetis 

kui ka paberlehes. 

kuulutused.kuulutaja.ee

• Mees Virumaalt vanusega 58, 
elukoht maal, töötan, mitte suit-
setaja tutvuks toreda naisterah-
vaga. 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 küsimustele. 
Kõne hind 0,97 eurot/min. 

• Parapsühholoogiline nõuande-
liin. Kaardid ennustavad 900 0008, 
1,87 €/min.

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
                     
                    

T-R   9-18
L      10-15
E,P   Suletud



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
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MÕNE REAGA

TASUB TEADA
TÄNA MAAILMAS

Täna 919 aastat tagasi su-
ri salapärastel asjaoludel 
Inglismaa kuningas 
William II, keda tunti 
William Rufuse (Wil-
liam Punase) nime all. 
Võimalik, et tegu oli õn-
netusega, aga välistada ei 
saa ka atentaati.

Allan Espenberg

1087. aastal Inglismaad va-
litsema asunud agressiivse ja 
halastamatu kuninga William 
II (umbes 1056–1100) puhul 
pole senini suudetud kindlaks 
teha, mis asjaoludel ta suri. 
On küll käidud välja mitu eri-
nevat versiooni, kuid milline 
neist tõele vastab, pole teada.

Traagiline juhtum 
põdrajahil
Näiteks on kuninga surma 
kirjeldanud oma teoses „Ingli-
se kuningate kroonika“ (Ges-
ta Regum Anglorum) 12. sa-
jandi briti ajaloolane William 
Malmesburyst (Malmesbury 
munk William). Tema kin-
nitusel olevat William II siir-
dunud 2. augustil 1100. aastal 
koos teiste inglise ja norman-
dia aristokraatidega jahile 
New Foresti metsa Hamps-
hiri krahvkonnas. Loomade 
jälitamise ajal läksid õukond-
lased eri suundades ja kunin-
gas jäi kahekesi oma kõige 
lähema alluva, rüütli Walter 
Tireliga (Tyrell).

Legendi järgi oli kuningal 
kaheksa noolt, millest neli an-
dis ta Walterile, teatades, et 
kõige teravamad nooled pea-
vad kuuluma inimesele, kes 
teab, kuidas teha surmalasku. 
Õhtul sattusid mehed nägema 
põtra. Kuningas tulistas loo-
ma, kuid laskis mööda. Peat-
selt jooksis meeste juurest 
läbi veel teinegi põder, keda 
laskis Tirel, kuid see nool ta-
bas looma asemel hoopis ku-
ningat, kes suri silmapilkselt.

Munk Williami kirjeldus 
oli järgmine: „Jahilkäigul saa-
tis kuningat mitu inimest. 
Saaki jälitades nad eraldusid, 
jättes kuninga koos Tireliga. 
Päike hakkas juba loojuma, 
kui William tõmbas vibu 
pingule ja saatis teele noole, 
mis haavas kergelt põtra, kes 
jooksis nende eest läbi. Põder 
punus edasi ja kuningas hak-
kas talle järele liduma, varja-
tes käega oma silmi päikse-
kiirte eest. Sel hetkel otsustas 

Tänavu tohib küttida kuni 69 karu
Keskkonnaamet lubab 
alanud karujahi hooajal 
küttida kuni 69 pruunka-
ru, mis on kaheksa isendi 
võrra rohkem kui möödu-
nud aastal. Pruunkaru on 
kaitsealune liik, mistõttu 
on jaht lubatud vaid karu 
tekitatud kahjustuste piir-
konnas kahjude vältimise 
eesmärgil.

2018. a sügisese seisu-
ga on Eestis ligi 750 karu. 
Karu käekäigu üheks in-
dikaatoriks on poegade-
ga pesakondade arv ning 
möödunud aastal regist-
reeriti Eestis kokku enam 
kui 80 sellist pesakonda. 
Suurkiskjate kavas on ees-
märgiks seatud vähemalt 
60 sama-aastaste poegade-
ga karu pesakonna olemasolu ning praegune pesakondade 
arvukus on varasemate aastatega võrreldes suurim. Lisaks 
paistavad viimased viis aastat silma kõrge pesakonna kesk-
mise suurusega, kus tavapärase 2 poja asemel on neid üha 
enam 3 või 4, väga harva ka 5.

„Seega on meie karupopulatsioon heas seisundis ning ees-
kujuks kogu ülejäänud Euroopale. Paraku kaasneb karudega 
ka kahjustusi. Samas ei ole need väga tugevas seoses karu-
de arvukusega, vaid pigem toidu kättesaadavusega. Kõige 
kergem saak on neile mesitarud. Kui jahedavõitu kevadel 
taimestik kiratseb, kipuvad karud näljale leevendust otsima 
just sealt,“ sõnas Keskkonnaameti jahinduse ja vee-elustiku 
büroo juhataja Aimar Rakko.

Juuli lõpu seisuga on karud lõhkunud 252 mesitaru, see 
on 100 võrra enam kui eelmisel aastal. Lisaks sellele on 
murtud ühes talumajapidamises poni ning lõhutud 82 silo-
palli. Tänavu on tulnud välja anda ka üks eriluba nuhtlus-
isendi küttimiseks väljaspool jahiaega. Tegemist oli tihe-
asustusalal pikemalt toimetanud ja kahju tekitanud isendiga.

Asula lähedale sattuvatele karudele ei tohiks kindlasti söö-
giks jätta või metsa visata toidujäätmeid, kuna see tegevus 
harjutab karud inimeste lähedusega ning muudab nad ini-
mestest sõltuvateks. Seetõttu tekivadki nn nuhtlusisendid, 
kes käivad asulates inimeste juures nende jaoks lihtsasti kät-
tesaadavat toitu noolimas – olgu selleks siis prügikastides 
leiduvad toidujäätmed, mesitarude mesi või maha murtavad 
koduloomad.

Karu saab looduses suurepäraselt iseseisvalt ilma inime-
se sekkumiseta hakkama – looduses on talle piisavalt toitu, 
sealhulgas saakloomi, näiteks metskitsesid ja põtru. Seega 
pole inimpelglikul karul üldjuhul põhjust tiheasustusalale 
tulla.

Maakondlike küttimiskvootide määramise aluseks on ar-
vukuse üldised näitajad ja kahjustuste esinemise sagedus. 
Kokku on esimese osa küttimismaht Eestis 63 isendit. Üle-
jäänud osa küttimismahust (6) eraldatakse jooksvalt jahi-
hooaja jooksul suunates selle kahjustuspiirkondadesse.

Karu küttimismahu määramisel on arvestatud, et tege-
mist on kaitsealuse liigiga Euroopas ning Eesti on saanud 
tema küttimiseks erisuse. Küttimine on lubatud ainult kisk-
jakahjustuste ennetamise ja vältimise eesmärgil. Poegadega 
emakaru küttimine on keelatud. Karujahti on lubatud pida-
da varitsus- või hiilimisjahina 1. augustist 31. oktoobrini.

Märkida tasub ka, et Valga linna ümbruses ringi liikuvate 
noorte Pihkva karude pärast muretsema ei pea, sest Valga 
linna ümbritsevates jahipiirkondades ei ole karujaht luba-
tud.

Kuulutaja

1100: hukkus kuningas William II Rufus

Williami arvatavasse surmapaika New 
Foresti metsas, mis praegu on Suur-
britannia rahvuspargiks, püstitati 1865. 
aastal kiviplaat koos tekstiga: „Siin seisis 
tamm, mille tüvest põrkus sir Walter Tireli 
poolt välja lastud nool kuningas William 
II Rufuse rinda, mille tõttu ta suri 1100. 
aasta augusti teisel päeval. Tapetud ku-
ninga William II Rufuse surnukeha asetati 
vankrisse, mis kuulus kellelegi Purkisele, 
ja viidi siit Winchesterisse, kus maeti selle 
linna katedraali.“ Foto: wikipedia.org

Walter tappa teise põdra. 
Oo, armuline Jumal! Walte-
ri nool tabas kuningat rindu! 
Haavatud kuningas ei teinud 
piiksugi. Ta murdis pooleks 
oma kehasse tunginud noole. 
See kiirendas surma. Walter 
jooksis kiiresti kuninga juur-
de, kuid avastas eest juba elu-
tu keha. Ta hüppas hobusele 
ja kappas kogu jõust eemale. 
Teda ei jälitatud ja mõned 
aitasid Walteril põgeneda rii-
gist, aga teised tundsid talle 
kaasa.“

12. sajandi inglise kroonik 
ja benediktiini munk Orde-
ric Vitalis on jutustanud oma 
teoses „Kirikuajalugu“ (His-
toria Ecclesiastica) peaaegu 
samasuguse loo. Tema kir-
jelduse kohaselt olevat põder 
jooksnud Tireli ja kuninga 
vahelt läbi. Tirel laskis lendu 
noole, mis põdra riivamise jä-
rel tabas hoopis kuningat, kes 
heitis koheselt hinge.

Siiski on olemas ka teisi 
versioone kuninga surmast. 
Ühe sellistest rääkis prantsuse 
minister ja ajaloolane Suger 
(Sugerus) teoses „Prantsus-
maa kuninga Louis VI elu-
lugu“ (Vita Ludovici Grossi 
Regis). Tema sõnul oli Tirel 
hiljem väitnud, et Williami 
surma hetkel oli ta viibinud 
kuningast kaugel, hoopis tei-
ses metsaservas.

Ka inglise-prantsuse vai-
mulik ja kirjanik Johannes 
Saresberiensis (John of Salis-
bury) eitab raamatus „Püha 
Anselmi eluloost“ (Vita An-
selmi) Tireli osalemist kunin-
ga surmas. Aga „Anglosaksi-

de kroonikas“ (Anglo-Saxon 
Chronicle) märgitakse üldsõ-
nalisemalt, et Williami tappis 
jahilkäigul üks tema meestest, 
kuid nime ei nimetata.

Võib-olla ikkagi mõrv?
Samas pole sugugi kindel, 
kas kuningas suri tõepoolest 
õnnetusjuhtumi tagajärjel 
või oli tegu ikkagi vandenõu 
ja mõrvaga. Näiteks keegi ei 
süüdistanud Tirelit kuninga 
surmas ning ametliku ver-
siooni kohaselt oli tegemist 
õnnetusjuhtumiga. Kunin-
ga surnukeha, millel oli nool 
rinnus, olevat järgmisel hom-
mikul leidnud kohalikud ta-
lupojad. Juurdlust kuninga 
surma asjus ei teostatud ja ta 
maeti üsna kiiresti Winches-
teri katedraali.

Seejuures pidasid paljud 
inimesed kuninga hukkumist 
jumalikuks karistuseks tema 
paljude pahategude eest, aga 
mitu kirikut keeldusid ku-
ninga surma puhul isegi kella 
löömast, sest valitseja oli neile 
olnud sedavõrd ebameeldiv.

Kuna William II oli paljude 
kaasaegsete silmis erakordselt 
negatiivne tegelane, siis on 
tema surma asjaoludest rää-
gitud munkade õpetussõna-
des. Nii olevat näiteks itaalia 
päritolu filosoof ja vaimulik 
Canterbury Anselm ehk An-
selm Canterburyst näinud 
nägemust, et Inglismaa kõik 
pühakud kaebasid kuningas 
Williami peale, misjärel oli 
Jumal ulatanud Pühale Alba-
nile noole ja käskinud hoolt 
kanda selle inimese surma 

eest, kuna tema vastu oli ol-
nud palju rahulolematuid. 
Püha Alban andis noole ko-
heselt pattude eest tasujale, 
kes komeedi kiirusel ruttas 
korraldust täitma. Varsti pä-
rast seda nägemust sai An-
selm teada, et samal ööl oligi 
kuningas noole läbi surnud.

Vandenõu kasuks räägib ka 
fakt, et Tirel oli abielus Ric-
hard Fitz Gilbert de Clare’i 
õega, aga see mees oli mitu 
korda osalenud kuninga-
vastastes ülestõusudes ja ta 
võttis osa ka sellest saatusli-
kust jahilkäigust. Lisaks oli 
jahimeeste hulgas Williami 
noorem vend Henry (umbes 
1068–1135), kes jättis kunin-
ga surnukeha metsa vedele-
ma ning siirdus otsejoones ja 
kiiresti Winchesterisse ning 
võttis oma valdusesse riigi-
kassa. Aga kõigest kolm päe-
va hiljem, 5. augustil 1100 
krooniti ta Westminsteris 
Henry I nime all uueks ku-
ningaks.

Imelik on seegi, et Clare’ide 
perekond sai uue kuninga 
ajal suured privileegid ja nei-
le kingiti palju maavaldusi. 
Legendi kohaselt olevat sel-
lal, kui Henry püüdis võimu 
kiiresti kogu riigis enda kätte 
saada, üks kohalik talupoeg 
ja söekaevur toimetanud 
Williami surnukeha oma 
hobuvankriga Winchesteri 
kirikusse. Kuningas maeti ka-
tedraali torni, mis järgmisel 
aastal purunes.

Karu küttimise 
esialgsed kvoodid 
maakonniti
Harju maakond – 4
Hiiu maakond – 0
Ida-Viru maakond – 10
Jõgeva maakond – 9
Järva maakond – 6
Lääne maakond – 0
Lääne-Viru maakond – 9
Põlva maakond – 3
Pärnu maakond – 4
Rapla maakond – 5
Saare maakond – 0
Tartu maakond – 8
Viljandi maakond – 4
Valga maakond – 1
Võru maakond – 0
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Tehnoülevaatust teostame: sõiduautod, kaubikud,

mootorrattad, traktorid, haagised. Tulekustutite kontroll.

Rakvere

Karja 59

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

Tel
5690 3120

Hind 33 €

40 €

Rakvere, Võidu 27. Info ja registreerimine

tel. 5152340 või tarmo@e-autokool.ee

www.e-autokool.ee

• algab 10.08 kell 10.00

•

algab 19.09 kell 10.00

• algab 19.08 kell 18.00

• algab 21.08 kell 18.00

• algab 7.08 kell 18.00

• algab 6.08 kell 18.00

Veoauto- ja bussijuhi täienduskoolitus

Veoauto- ja bussijuhi kiirendatud

ametikoolitus

C- ja CE-kategooria koolitus

D-kategooria koolitus

T-kategooria koolitus

B-kategooria koolitus

(35h)

(140h)

(buss)

(traktor)

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

ÕHK-ÕHK SOOJUSPUMBAD
ÕHK-VESI SOOJUSPUMBAD

PELLETIKATLAD

Ideest teostuseni!

• • •Tel: 5586 786 e-mail: kyttesalong@gmail.com www.küttesalong.ee

Järelmaksu

võimalus!

Pikenda suveõhtuid

TERRASSISOOJENDIGA
Jaama pst 5, Rakvere

www.omaporsas.ee

Sealiha al 2,80 €/kg

Oma Põrsa lihapoest leiad
rikkaliku valiku värsket sealiha.

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

ja toorvorstid.

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe ja Nõmme turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

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

Sõbralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!

RAKVERES

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

B-kat ja 27.08
B-kat e-õpe 22.08

Esmaabi koolitus 9.08 ja 30.08

12.08

Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

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

Lõppastme koolitus
IGA NÄDAL!
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