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HELISTA!

„SÜSTIME SEINAD SOOJAKS“  ja
tuulepidavaks TERMOVAHUGA.

Soojustuskonsultatsioon ja
Thermi termograafia.

Tellimuste 
lühinumber 1501

UUS tapa tehas on avatud
betoon on kohal!betoon on kohal!

Betoonimeister AS Tapa tehas
Karja põik 8, tel 504 6109. tapa@betoonimeister.ee 
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VALIK, MIS EI JÄTA KÜLMAKS!

PEASPONSOR

10.-12. august 2018
Käsmu

Reede  10.08
17:00 TRIO ROMANSID
18:30 KLAPP
20:00 ESTONIAN VOICES
21:30 SVJATA VATRA / 
 RIHO SIBUL & JAAK TUKSAM
23:00 METSATÖLL / ANDRES ROOTS
00:30 PÖÖRIÖÖ / ÖÖSIMMAN. POSÕ

LAUPÄEV  11.08
12:00 CURLY STRINGS
13:30 PEETER KOPVILLEMI LAULUD: 
 Riho Sibul, Vaiko Eplik, Jaan Elgula, 
 Toomas Lunge, Jäääär jt.
15:30 FOLKMILL
17:00 AULI (LV) / 
 AAPO ILVES & ALAR KRIISA
18:30 REVALS
20:00 IVA NOVA (RU)

21:30 NAISED KÖÖGIS / MANDOTRIO
23:00 ZETOD / 
 TIIT BORN & HELIN-MARI ARDER
00:30 VÄELAULUDE ÖÖKONTSERT: 

Tom Valsberg & sõbrad / 
ÖÖSIMMAN: Tuulebant

Festivali passid 
ja piletid müügil 

Piletilevis ja kohapeal.

Broneeri perele majutus: 
https://glampingclub.ee 

E
E

S
T

I A
A

S
TA

PÜHAPÄEV 12.08
12:00 KUMMARDUS VELJO TORMISELE:   

Kadri Voorand, Liisi Koikson, 
 Jaak Sooäär & Paul Daniel / A-MOLL
13:30 MARKO MATVERE & VLÜ / 
 LAURI SAATPALU
15:00  KIRIKO: Henry Laks, Heini Vaikmaa, 
 Raul Vaigla, Toomas Rull & 
 Margus Põldsepp / PUULUUP
16:30 TUULETAR (FI) /
  JAAN SÖÖT & ANDRE MAAKER
18:00 EIREEESTI: Kärt, Ants, Mart & 
 Jaak Johanson, Krista Citra Joonas
  & Dave Murphy (IE), Kukerpillidwww.virufolk.ee



Kuulutaja reede, 3. august 20182 INTERVJUU

Haljalast pärit hüpnoti-
söör pakub 9. augustil 
Rakveres huvilistele 
võimalust vaadata iseen-
dasse, et oma elu jälle ree 
peale saada ning ammu-
tada energiat probleemi-
de lahendamiseks. Saime 
noore hüpnoterapeudiga 
kokku ning uurisime, 
kes ta on ning mida ta 
inimestele pakkuda soo-
vib.

Seidi Lamus-Tšistotin

Kuigi sa tegutsed peami-
selt Tartus ja Tallinnas, 
siis mis sind Lääne-Viru-
maaga seob?

Olen küll sündinud Tallin-
nas, kuid kui olin väike, koli-
sid vanemad Haljalasse. Seal 
mööduski mu lapsepõlv ja ka 
koolitee sai seal käidud. Nii et 
Rakvere on mulle kodulin-
naks ja siia on alati hea tagasi 
tulla ning vaadata, kui tohu-
tult palju kõik muutunud on. 
Pärast vanemate lahutust ko-
lisin Tartusse, kuid viimasel 
ajal on mu töö mind jälle Vi-
rumaale tagasi toonud.

Kuidas sinu elu Tartus 
edasi kulges, kas jõudsid 
kohe hüpnoosi juurde?

Ei, sugugi mitte. Tartus 

läksin kooli kõrvalt juba 
16aastasena tööle Telia tele-
marketingi ning sain seal vä-
ga edukalt hakkama, kuni lei-
ti, et alaealiseks olemine 
muutus takistuseks. Sealt viis 
tee 17aastaselt Viasati tiiva 
alla ning täisealiseks saades 
kutsus Telia tagasi juba oma 
meeskonda looma. Olin 
18aastaselt n-ö lapsülemus. 
Vähemalt nii mu meeskonna 
liikmed armastasid mind kut-
suda, aga ma sain selle kõige-
ga hakkama. Nii noorelt nii 
suur vastutus viis aga omade-
ga lõpuks puntrasse.

Sattusin „Hüpnotisööri“ 
saatesse, et oma ärevusega 
toime tulla, kuid endale ülla-
tuseks sain selle ainsa seansi 
ajal nii selgelt aru, mida on 
oma elus vaja muuta ning 
teadmise, et pean hakkama 
ise teisi inimesi aitama. Prak-
tiseerisingi pool aastat tele-
hüpnotisöör Marissa käe all 
ning sealt edasi viis mu tee 
Parapsühholoogide ja Hüp-
noterapeutide Liidu alla kuu-
luvasse kooli, kus minu per-
sonaalseks õpetajaks oli Al-
bert Stepanjan. Selle kooli 
olen tänaseks lõpetanud ning 
täiendan end juba välismaiste 
õppeprogrammidega nii Ve-
nemaal, kui ka Ameerikas.

Kuigi ma tegelen endiselt 
ka müügitööga SOL Baltics 
OÜ-s, siis oma teraapiakabi-
neti avamine justkui toidab 

Hüpnotisöör Ants Rootslase tee lahendusteni

Ants Rootslane: „Olles ise 21aastane, saan hetkel tänu oma tööle õppida teiste inimeste kogemustest ja loodeta-
vasti jäävad endal paljud vead tegemata.“

Foto: Maiki Noormägi

mõlemat poolt – saan teha 
just seda, mis südamele lähe-
dane. Ka tööandja toetab töö-
tajate muid huve, mida ne-
mad omalt poolt rahuldada ei 
saa ja nii ongi kõik tasakaalus.

Kes on keskmine klient, 
kes leiab hüpnoterapeudi 
juurde tee?

Keskmine klient on omade-
ga kusagile kinni jäänud – on 
pere ja töö, aga miski on ikka 
paigast ära. Ta otsib, kuidas 
elus edasi liikuda, et tunneks 
elujõudu ja värskust. Samas 
on ka palju alkohoolikuid, 
ärevushäireid, kehakaalu-
probleemidega inimesi. Minu 
juurde jõuavad miskipärast 
väga keerulised juhtumid – 
näiteks naine, keda kümme 
aastat kodus piinati ja pant-
vangis hoiti. Kui ta lõpuks 
vabaks sai, ei teadnud, mida 
oma eluga peale hakata.

Sellist puntras olevat ini-
mest ühe seansiga korda teha 
ei õnnestu, aga ta saab sealt 
edasi liikuma paneva jõu. Ta 
saab tunnetada läbielatut ko-
gemusena, kuid ei ole selles 
enam kinni.

Lisaks olen ma tähele pan-
nud nende tuhandete inimes-
te põhjal, kes tänaseks minu 
juures on käinud, et ülemõt-
lemine tekitab meis kurbuse 
ja lootusetuse meeleseisundit. 
Tihti kutsutakse seda depres-
siooniks. Tegelikult on see 
oma tunnete allasurumisest 
tekkinud meeleseisund, mida 
inimene oma ülemõtlemisega 
toidab. Siin aitab ainult mõis-
tuse kinni panemise treeni-
mine.

Kui rääkida hüpnoosist, 
siis inimesed kujutavad 
kohe ette, et muudetakse 
laval kellekski teiseks. On 
see siis nii?

Teraapiline hüpnoos on 
teistsugune kui lavahüpnoos. 
Lavahüpnoosis on inimene 
nõus sellega, et ta tuleb lavale 
ja seal muudetakse tema iden-
titeeti ning see toimub väga 
kiiresti. Teraapilises hüpnoo-
sis kestab hüpnoosi minemise 
protsess 15-20 minutit, aga 
võib ka minna 45 minutit. 
Oleneb täiesti inimesest ja kui 
palju ta terapeuti usaldab.

Samas ka teraapilist hüp-
noosi on erinevat – on vaim-
ne praktika, kus tegeletakse 
vaimse arenguga, aga on ka 
selline pool, kus inimesele 
antakse sisendavaid tekste. 
Viimast saab edukalt kasuta-
da alkohoolikute puhul. Algul 
selgitad välja juurpõhjuse ja 
seejärel annad sisendava teks-
ti, mis hakkab tema elu juhti-
ma. Need rakenduvad loomu-
likul teel tema ellu – tunded, 
mis tekitasid soovi kas juua 
või suitsetada, on ümber 
programmeeritud.

Mis toimub hüpnoosi ajal 
inimesega?

See on sügav rahulolu ja 
iseendaga olemine, millal 
pääsed ligi oma alateadvusele. 

Inimese silme ees hakkavad 
liikuma pildid, värvid või 
emotsioonid. Enne hüpnoosi 
pannakse paika inimesega 
eesmärgid, mida ta soovib 
hüpnoosiga muuta. Seejärel 
toimub sekkumine, kus ini-
mene on sügaval ühenduses 
iseendaga. Keha võib muutu-
da raskemaks ja hääletoon 
muutub vaiksemaks. Selle 
protsessi ajal on mõistus 
täiesti või suures osas kinni. 
Kuna mõistusega sa seda 
probleemi lahendada ei suut-
nud, siis ei saa ainult seda ka 
teraapia ajal kasutada. Peab 
leidma sügavamad tasandid 
enda seest üles.

Minu ülesanne on seda 
protsessi juhtida, aga klient 
muudab ise oma sisemise pil-
di ümber. Protsessi võlu seis-
neb selles, et klient saab kõi-
gest aru ja ta ei kao kuhugi 
ära. Igal ajahetkel võib ta sil-
mad lahti teha ja ära minna, 
aga tavaliselt inimesed naudi-
vad seda lõõgastust, kuna nad 
pole midagi sellist varasemalt 
võib olla oma elus üldse tund-
nud.

Mis aga hakkab juhtuma 
grupiüritusel? Kas kõik 
hüpnotiseeritakse korra-
ga ära?

Kuna ma pole ainult hüp-
notisöör, vaid ka süsteemne 
terapeut ehk konstellöör, siis 
lähtun inimese aitamisel tema 
päritoluperekonnast (ka n-ö 
perekonna varjatud seadus-
test). Kui me vaatame enda 
ümber, siis kõik toimib süs-
teemina – nii ka perekond. 
Igal liikmel on oma kindel 
koht ja igal ühel on omad õi-
gused vastavalt oma kohale. 

Elu paraku ei ole alati roosili-
ne ja tihti teatud elusündmus-
te tagajärjel me kaotame või 
võetakse meilt see koht, kus 
me olema peaks. Selle taga-
järjel muutub meis midagi 
väga olulist. Me võime vihata 
oma vanemaid, tunda ennast 
väärtusetuna, kannatada äre-
vuse all, tunda tundmatut 
süütunnet jne.

Kui näiteks naine võtab pe-
res mehe rolli ja hakkab seda 
üleval pidama, nihkub mees 
naise kohale, mis aga pole te-
ma valik. Nüüd lähevad ener-
giad paigast ning tekib rahul-
olematus, mis tavaliselt viib 
selleni, et pered lagunevad.

Minu juurde on sattunud 
palju tippsportlasi, näitlejaid 
ja muid avaliku elu tegelasi, 
kellel on tavaliselt üks vanem 
perest eemal olnud. Nende 
probleem on tihti see, et nad 
teevad justkui palju, aga ikka 
pole rahul ja neil on arvamus, 
nagu poleks nad midagi väärt. 
Selle tulemusena hakkab see 
inimene alateadlikult ennast 
avalikult nähtavaks tegema, 
meeletult pingutama. Seda 
kõike soovist olla märgatud ja 
tunnustatud lapsena. Need 
inimesed on tavaliselt ühis-
konnas väga edukad, aga on 
samas nagu linnud, kellel on 
üks tiib ära lõigatud.

Kuna üritusel räägin sellis-
test valusatest teemadest, siis 
inimesed saavad vaadata oma 
sisemiste probleemidega tõtt. 
Aga selleks, et saada energiat 
ja mitte lahkuda sealt katkis-
tena, teen koolituse lõpus ka 
grupihüpnoosi. See peaks 
andma positiivse laengu ja 
energiat, et kõik jälle korda 
seada.

Kui palju muidu konstel-
latsiooni oma töös kasu-
tad?

Kasutan väga palju. Olen 
avastanud, et konstellatsiooni 
saab sisuliselt läbi viia ka 
hüpnoosis, aga see on mu en-
da testitud ja välja töötatud 
meetod. Ma ühildan konstel-
latsiooni ja hüpnoosi ning tu-
lemused on siiani olnud häm-
mastavad. Kõigepealt paneme 
kliendiga paika tema peremu-
deli ja seejärel hakkame hüp-
noosis neid asju lahendama, 
mis sealt välja joonistusid. 
Hüpnoosis inimene saab koh-
tuda ka surnud lähedastega, 
et anda neile oma koht tagasi 
ja saada ka ise oma koht taga-
si. Sel hetkel tekib tegelikku-
sega leppimine, millele järg-
neb tohutu vabanemine.

See annab võimaluse lahen-
dada juurprobleemid. Tihti 
tegeletakse erinevates teraa-
piates tagajärgede likvideeri-
misega, kuid tulemuseks on 
paari kuu pärast samasse sei-
su tagasi jõudmine.

Ideaalne oleks see, kui ini-
mesed saaksid peremudelid 
paika juba kahekümnendates 
eluaastates. Olles ise 21aasta-
ne, saan hetkel tänu oma töö-
le õppida teiste inimeste ko-
gemustest ja loodetavasti jää-
vad endal paljud vead tege-
mata.

Rakveres toimub Ants 
Rootslase poolt üritus „Anna 
endale võimalus“ 9. augustil. 
Lisainformatsiooni leiab te-
ma FB-lehelt Hüpnotisöör 
Ants või meilitsi ants@hup-
notisoorants.ee.
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Rakvere linnavalitsus 
plaanib sõlmida hanke-
lepingu Arvo Pärdi ni-
melise muusikamaja 
projekteerimiseks, 
ideaalplaani kohaselt 
võiks hoone valmida 
2021. aasta sügiseks.

Liisi Kanna

Rakvere vallavolikogu kiitis 
heaks linnavalitsuse ettepa-
neku sõlmida ühispakkumise 
esitanud osaühingutega Stuu-
dio KAH ja AKK Projekt pro-
jekteerimise hankeleping, 
mille kogusummaks koos käi-
bemaksuga on veidi üle 
528 000 euro.

Rakvere linnavalitsus kor-
raldas 2009. aastal arhitek-
tuurivõistluse, mille abil soo-
viti leida ideelahendus Rak-
vere Vabaduse platsi planee-
rimiseks ja Pauluse kiriku 
restaureerimiseks. 

Ideekonkursi tingimuste 
kohaselt tuli võitnud kavandi 
teostamiseks korraldada väl-
jakuulutamiseta läbirääkimis-
tega hankemenetlus ning osa-
lema kutsuda konkursi võitja. 
Viimaseks osutus Aineside-
mos OÜ, hilisema nimega 
Celander Projekt OÜ. Ideeka-
vandi autorid on arhitektid 
Kristiina Aasvee, Kristiina 
Hussar ja Anne Kose, kes 
nüüd on kokku tulnud selle 
projekti jaoks Stuudio KAH 
OÜ näol.

Läbirääkimisi alustati möö-
dunud aasta septembris, le-
ping kavatsetakse pidulikult 
allkirjastada 9. septembril 
ning projekteerimistööd kes-
tavad hinnanguliselt kuni ka-
heksa kuud.

Rakvere linnapea Marko 
Torm kinnitas, et praeguse 
koalitsiooni eesmärk ei ole 
mitte üksnes protsessiga edasi 
liikuda, vaid hoone valmis 
ehitada. „Ideaalplaani koha-
selt saab projekt valmis 2019. 

Päästeamet kehtestas 
möödunud laupäevast 
alates taas kõikjal üle 
Eesti suure tuleohuga aja 
ning nädalavahetusel 
kontrolliti inimeste käi-
tumist veekogude ääres 
ja looduses, kontrollkäi-
gud jätkuvad eeloleval 
nädalalõpul.

Liisi Kanna

Reide korraldatakse avalikes-
se lõkke tegemise kohtadesse, 
populaarsematele puhkeala-
dele ning ujumiskohtadesse, 
kus varasemalt on esinenud 
probleeme või kus tule- või 
veeohutuse aspektist on risk 
suurem.

Möödunud nädalalõpu te-
gevusi kommenteerides mär-
kis Päästeameti päästetööde 
osakonna juht Martin Lam-
bing, et probleemkohtades, 
kus patrullide käigus toimus 
aktiivne lõkke tegemine või 
grillimine, paluti inimestel 
tuleohtlik tegevus lõpetada 
ning enamus juhtudel seda ka 
rahumeelselt tehti. „Infor-
meerisime inimesi suure tu-
leohuga aja piirangutest ja 
andsime nõu, kuidas praegu-
sel ajal käituda,“ lisas Lam-
bing.

Ujumiskohtades jagati 
veeohutusalast infot, millised 
on riskid ja anti tegutsemisju-
hiseid. Kontrolliti ka pääste-
varustuse olemasolu ja kor-
rashoidu. „Üldiselt kohtasid 
päästjad elanike poolt posi-
tiivset tagasisidet, piirangu-
test saadi aru,“ jäi Lambing 

reidide tulemustega rahule.
Põhja päästekeskuse kom-

munikatsioonijuhi Jane Gri-
dassovi sõnul külastati Ida 
päästekeskuse territooriumil, 
kuhu kuuluvad nii Lääne- kui 
Ida-Virumaa, kolme päeva 
jooksul kokku 49 paika.

Reedel toimus kontrollkäik 
17 ujumis- ja lõkke tegemise 
kohta. „Ujumiskohtades oli 
olukord rahulik, aga veeohu-
tuspüstakutega on mitmeid 
probleeme – puuduvad pääs-
terõngad ja osad püstakud on 
täiesti ära lõhutud. 

Päästjad ei avastanud ühte-
gi lõket, küll aga anti Narva 
piirkonnas nõu inimestele ja 
juhiti tähelepanu, et lõkke te-
gemine on keelatud,“ andis 
Gridassov tulemustest üle-
vaate.

Laupäeval külastati samuti 
17 ning pühapäeval 15 paika. 
Inimestega vesteldi ning jaga-
ti infomaterjale, lõkkeid ja 
muid ohtlikke tegevusi aga ei 
avastatud.

Kommunikatsioonijuhi sõ-
nul on piirkondade tulemusi 
raske võrrelda. „Mitmel pool 
olid sel ajal ka suuremad põ-
lengud, mis mõjutasid ini-
meste teadlikkust,“ tõdes ta, 
märkides, et lisaks lähtuti rei-
didel piirkondade eripära-
dest.

Kuna tuleoht on endiselt 
laialdaselt kõrge, jätkatakse 
reididega ka eeloleval nädala-
vahetusel. Teavitus- ja enne-
tustööd aitavad teha ka RMK 
ja keskkonnainspektsioon.

„Politsei- ja Piirivalveameti 
helikopter on meid aidanud 
metsa- ja maastikupõlengute 
kustutamisel, koostöös 
RMKga paigaldatakse RMK 

puhkealadele teavitussildid 
ning Keskkonnainspektsioon 
aitab kaasa metsade kontrol-
lreididel,“ loetles Lambing.

„Metsatulekahjud võivad 
olla laastavad, eriti praeguse 
kuumaga. Sestap abistame 
Päästeametit inimeste tead-
likkuse tõstmiseks.Kui polit-
seinikud märkavad inimesi 
tuld tegemas, siis nendega 
minnakse rääkima. Metsade 
tervis on meie kõigi asi,“ ütles 
Politsei- ja Piirivalveameti 
juhtivkorrakaitseametnik 
Marko Ild.

Martin Lambingu sõnul on 
kontrollkülastustel suur mõju 
ning tegelikult on teavitus- ja 
ennetustööga suudetud hul-
lem ära hoida. Sellest hooli-
mata oli aga eelmisel nädalal 
mitmeid suuremaid ja väikse-
maid metsa- ja maastikupõ-
lenguid ning samuti uppu-
missurmasid.

Kokku toimus üksnes möö-
dunud nädalavahetuse jook-
sul Eestis ligikaudu 286 pääs-
tesündmust, millest 158 olid 
tulekahjud ning 6 õnnetused 
veekogul. Metsa- ja maasti-
kupõlenguid oli kogu pääste-
sündmustest kokku 49.

Eilse seisuga oli Riigi Ilma-
teenistuse andmete kohaselt 
tuleoht tänu äikesevihmadele 
üksikutses kohtades ja väga 
piiratud ulatuses vähenenud, 
kuid valdaval osal Eestist säi-
linud neljanda astme ehk suur 
tuleoht ning kohati viienda 
astme ehk äärmiselt suur tu-
leoht. Lääne-Virumaa jäi pea 
täielikult suure tuleohu alas-
se, maakonna lõunaosa äär-
miselt suure tuleohuga alasse.

Korraldatakse reide 
ujumis- ja lõkkekohtadesse

Pärdi muusikamaja rajamist jätkatakse

Pärdi muusikamaja arhitektuurikonkursi võidutöö „tintin’na:buli“, mille autoriteks on arhitektid Kristiina 
Aasvee, Kristiina Hussar ja Anne Kose.

Allikas: Rakvere Linnavalitsus

aasta suveks, siis viime läbi 
ehitushanke protsessid. 2020. 
aasta esimeses kvartalis võiks 
n-ö kopp maasse minna ja sü-
gis 2021 muusikamaja valmis 
saada,“ tutvustas ta loodetavat 
ajakava.

Torm märkis, et praegu on 
suureks eesmärgiks leida lisa-
rahastust, sest projekti ellu-
viimine on väga kallis. „Koos 
maa-aluse parkla ehitusega 
hindame maksumuseks 8-9 
miljonit eurot. Võib ka pare-

mini minna, aga parem on 
mitte alahinnata. Aeg on sel-
line – ehitushinnad on kõr-
ged,“ sõnas linnapea.

Samas kinnitas meer, et 
kehvema stsenaariumi korral 
on linn võimeline muusika-

maja valmis ehitama ka omal 
jõul, laenu toel. „Linnal on 
võimekust rohkemgi laenu 
võtta,“ märkis Torm, lisades, 
et see mõistagi mõjutaks in-
vesteerimisvõimekust tulevi-
kus.

Projekt, mille koostamiseks 
hankelepingut sõlmima haka-
takse, on aluseks täpsema 
ehitusmaksumuse arvutami-
sel. „Kui projekti ei ole, siis 
on kõik üks suur kuum õhk,“ 
lausus Torm, selgitades, et 
konkreetsete summade tead-
mine on toetuse leidmiseks 
väga vajalik.

Ühtlasi tõi linnapea esile, et 
maestro Pärdi argument on 
varasemaga võrreldes rahas-
tuse saamisel vähem mõjus, 
sest riik ehitab juba Laulas-
maale Arvo Pärdi keskust. Pi-
gem on rõhuasetus muusika-
maja kui olulise kultuurikant-
si vajalikkusel, aga ka parki-
misküsimuse lahendamisel.
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OÜ Pixner Kadrinas  

pakub täiskohaga tööd  

koristajale-kütjale. 

Tööle asumine 03.09.2018. 

Kütteperioodil tööpäeva 

algus kell 06.00. 

Eelnev töökogemus 

koristajana tuleb kasuks. 

Lisainfo 50 59 538. 

CV palun saata  

info@pixner.ee 

hiljemalt 20.08.2018. 

TÖÖ/KOOLITUS

PAKUN TÖÖD

• Tapa Turbarabasse vajatakse 
kännukorjajaid alates vanusest 
14. a. Tel 514 8115

• Pakume passiivset teenimis-
võimalust tarkvara müügijuhile. 
Töö sisu on tarkvara tutvustamine 
inimestele, kes võivad sellest hu-
vitatud olla. Sissetulek sõltub teie 
töö tulemustest. 

Sellest võib saada teie eluaegne 
sissetulek - teenite nii kaua pas-
siivset sissetulekut, kuni tarkvara 
teie toodud klientide poolt kasuta-
takse. Tarkvara teenib keskeltläbi 
20% - 50% kasumit kuus inves-
teeringult. Täpsema info saami-
seks saatke meile kiri: https://
fxekspert.ee/edasimuujatele/ või 
helistage tel 583 1185 

• Otsitakse kogemustega autope-
sijat/rehvitehnikut. Tel 3223 744

• Otsime C-kategooria autojuhte 
kallurautode peale. Tel 526 2314

• Pakkuda tööd rekkajuhile Lää-
ne-Virumaal, Kunda linnas. Vajalik 
CE-kategooria juhiluba. Lisainfo 
tel 523 7945

• Ilustuudio Mariell otsib oma 
meeskonda ripsmetehnikut, 
küünetehnikut ja meeste-
juuksurit. Lisaks anname ren-
dile privaatse töötoa! Vaata lisa 
www.ilustuudiomariell.ee. Tel 
5687 4264

• Pakume tööd CE-kategooria 
veokijuhile. Pideva või osalise 
tööaja võimalus. CE-kategooria 
veokijuht riigisisestele vedudele. 
Tel 516 5212

• Voyage OÜ pakub tööd bussi-
juhile (töötajate-õpilaste vedu). 
Osaline tööaeg, sobib ka pensio-
närile. Tel 509 2583

• Vajatakse klienditeenindajat Ta-
pale, rõivakauplusesse Evitra. CV 
saata: evixer@hot.ee. Tel 511 7039

• Dicro Eesti OÜ otsib koristajat, 
kelle tööülesandeks on tootmis-
ruumide põrandate hooldamine 
(nii käsi- kui masinpesu). Töö 
õhtusel ajal (umbes 4 tundi). Info 
tel 327 0720

• Pakun üksikule naisele üks kord 
nädalas väikese tasu eest tööd 
koristajana/toiduvalmistajana. 
Tel 554 6490, kiire!

• Ehitusettevõte pakub tööd koge-
mustega üldehitajale Helsingis ja 
Espoos. Huvi korral saada enda 
lühitutvustus ja töökäigu kirjeldus 
e-posti aadressile steba.building@
mail.ee. Lisainformatsioon tel 
+3725564 1867

• Ehitusettevõte pakub tööd ehi-
tuspuusepale. Tegeleme karkass- 
ja elementmajade ehitamisega 
ning katuste ja fassaadide reno-
veerimisega. Tel 521 0053

• Pakkuda tööd üldehitajale. Tel 
5808 5965

• Rakvere Mööblivabrik võtab töö-
le pingitöölisi. Info tel 5809 9389, 
CV saata info@virumaamt.ee, või 
tulla Näituse tn 10 Rakveres
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SISESTA OMA 

KUULUTUS

KUULUTUSTE

PORTAALIST.

PORTAALIST 

SISESTATUD

KUULUTUSED

ILMUVAD KA 

AJALEHES.

OTSIN TÖÖD

KOOLITUSED

Aiamajade ja uste, 
akende tootmisega 

tegelev Raum OÜ otsib 
puidupingi operaatorit. 

Asukoht Rakvere 
Tootmise 6. 

Tel: 515 6342

Reinpaul OÜ võtab tööle 
HAKKEVEOAUTOJUHI. 

Vajalik CE kat. 
juhilubade olemasolu. 

Töö vahetustega.
CV palume saata 

raivo@reinpaul.ee

Rakvere Motopood 
pakub tööd 

tehnika huvilisele mees-
terahvale, 

sobib ka pensionär. Hu-
vilistel helistada 

tel 5648 6638

Lasila Põhikool võtab 
alates 21. augustist tööle 

1,0 ametikohaga 
loodusainete õpetaja 
(lapsehoolduspuhkusel 

oleva õpetaja 
asendajana).

Lisainfo: 
katrin@lasila.edu.ee

või telefonil 528 6162

• Otsin poole kohaga tööd auto- 
või bussijuhina. Tel 506 0265

• Kogemustega ja kohusetundlik 
majahoidja/kojamees soovib 
leida tööd. Tel 5565 4047

• Korralik kogenud valvur otsib 
tööd. Tel 5889 8181

• Alates septembrist alustame taas 
vene keele kursustega. Võimalik 
on valida erinevate keelerühmade 
kui ka -tasemete vahel. Kui sa oled 
huvitatud heast keeleoskusest, 
vaata veebilehte www.apkee-
lekursus.eu ja registreeru, sest 
julge suhtlemine viib eesmärkide 
täitumiseni!
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Rakvere aiasõprade klu-
bi, kelle liikmed end aia-
hoolikuteks kutsuvad, 
külastas Kullamaa ilu- 
aedasid. Eredaid elamusi 
pakkus Aivar Kaljuste 
2004. aastal rajatud sõna-
jalgade kollektsioonaed.

Ülle Kask

Aivar Kaljuste rääkis, et algul 
polnud nende talu ümbruses 
peale padrikuks kasvanud le-
pavõsa midagi. „Igal pool laius 
pika rohuga heinamaa, sekka 
kivid ja kännud,” ütles ta.

Aga nagu ikka elus, võib 
mõnikord juhuslikult nähtud 
telesaade või videoklipp 
muuta nii mõndagi. Kui mees 
juhtus nägema filmilõiku Ing-
lismaa sõnajalgade kollekt-
sioonaedadest, mis läksid 
moodi juba Victoria ajastul, 
tahtis temagi endale midagi 
analoogset rajada. Sealt sai 
veidi šnitti võetud ja kivid, le-
pakännud ning puujuurikad 
ära kasutatud ning ümberrin-
gi sõnajalad istutatud.

„Inglismaast veel nii palju, 
et prints Charles on Inglis-
maa Kuningliku Sõnajalgade 
Ühingu patroon,” märkis Ai-
var ja lisas, et ka tema on 
praegu selle ühingu liige.

Küsimuse peale, kas jaa-
niööl pererahvas sõnajalaõisi 

Nii nagu tunamullu ehi-
tati Varangule üles nõu-
kogulik kolhoos, et teha 
filmi „Igitee“, on nüüd 
Liiguste kandis lõpule 
jõudmas eesti esimese 
täispika õudusfilmi 
„Kiirtee põrgusse“ võt-
ted.

Tõnu Lilleorg

Kahe koha vahe linnulennul 
on ligi 15 kilomeetrit ja õu-
dusfilmi võttepaik asub selle 
režissööri Urmas E. Liivi 
maakodu õuel. Väike-Kõrve 
nime kandev vana talukoht 
asub üsnagi kolkalikus ümb-
ruses, kuid jääb samas vaid 
paari kilomeetri kaugusele 
Tallinna-Narva maanteest, 
nii et autohääled on õuele ke-
nasti kuulda.

Koht on Liivi valduses ol-
nud ligi 10 aastat ja krunti 
korrastades leidis mees sealt 
ühe vundamendi, kust tuli ka 
välja raketipüstol. Uudishi-
muliku inimesena kuulas Liiv 
maad ja uuris arhiiviski nende 
müüride kohta ning nii hak-
kas tema peas idanema filmi 
stsenaarium. Ja kui kõrval-
hoonete korrastamise järje-
kord jõudis üsna lagunenud 
saunani, jättis režissöör selle 
meelega puutumata, et ehk 
läheb filmimisel tulevikus va-

Haljala vallas tehakse taas fi lmi

Õuduka režissööriks on Urmas E. Liiv.
Foto: erakogu

ja.
Nüüd jõudiski sobiv aeg 

kätte, kui lääpa vajunud palk-
saun filmilindile üles võeti, 
sest stsenaariumi kohaselt 
hakkavad filmis seda lammu-
tama kaks venda. Noormehed 
saabuvad kasutatud džiibiga 
uljalt õuele ning peagi pöör-
dub nende poole meeleheitel 
naine nimega Dora, kes palub 
abi oma kadumaläinud lapse 
leidmisel. Ja siit see õudne lu-
gu, mille tegevus toimub ühe 
ööpäeva jooksul, kerima hak-
kabki.

Vendi mängivad Kristjan 
Kasearu ja Franz Malmsten 
ning Dorat Kersti Heinloo. 
Teistes osades astuvad üles 
Brigitte Susanne Hunt, Maia 
Vahtramäe, Merilin Mälk ja 

Mart Sander.
Filmi kolmenädalane võtte-

periood saab läbi käesoleval 
nädalal ja režissöör on pea- 
osatäitjaga väga rahul: „Kersti 
on kümnene laks!“ lausus ta. 
Liivi sõnul kannab valmivat 
linalugu lihtne loogika: keegi 
ei taha olla unustatud.

Lisaks Liigustele filmiti eile 
ja üleeile paar stseeni ka Rak-
veres: Olerexi bensiinijaamas, 
bussijaamas ja haiglas. Filmi-
meeskond on seejuures tänu-
lik linna kultuuriosakonnale 
igakülgse abi eest.

Kinodesse peaks linateos, 
mida režissöör nimetab ühe-
mõtteliseks „kokakoola ja 
popkorni filmiks“, jõudma 
järgmisel aastal.

Aiahoolikud otsisid Kullamaal sõnajalaõit

Aita Kaljuste (vasakul) tutvustab sõnajalaliike.
Foto: Ülle Kask

ka leiab, Aivar Kaljuste 
muigas. „See pole nali – kui 
oleme laatadel taimi müümas 
käinud, on päris tõemeeli kü-

situd, kus need õied siis on.”
Niisiis mõned inimesed ehk 

ei teagi, et ligemale 20 tuhan-
de maailmas kasvava erinevat 

liiki sõnajala hulgast mitte 
ükski ei õitse.

„Mina olen selle talu mam-
mi,” võttis kibekiirel tööpäe-

val pojalt ohjad üle 87aastane 
proua Aita Kaljuste, et aia-
hoolikud kollektsioonaeda 
ekskursioonile viia.

„Põhjakülje peale on istuta-
tud niisugused sõnajalad, mis 
kasvavad Eesti metsas ka,” 
tutvustas vanaproua müstili-
ses ümbruses kasvavaid uh-
keid kaunitare. „Kui kusagil 
on paesem koht, kasvab seal 
harilik metsasõnajalg, mis on 
maarjasõnajala aianduslik 
vorm, natuke krussis lehtede-
ga.”

„Näete, siin on üks Eesti-
maa suurimaid sõnajalgu. 
Laanesõnajalg on ikka väga 
ilus. Aga Eesti metsades kõige 
enam levinud naistesõnajalga 
tunnete te kõik,” oli giid kin-
del, kui juhtis kuulajate tähe-
lepanu järgmisele liigile.

„See pisike taim siin on 
Asplenium, ka Eesti sõnajalg, 
suuremaks ei kasvagi. See on 
väga hinnatud ja looduskaitse 
all, kasvab kivide ja kivimüü-
ride vahel. Eesti asi on nii 
väike ikka, umbes 9-10 senti-
meetri kõrgune.”

Aita Kaljuste teadis, et pal-
jud sõnajalaliigid on Ameeri-
kast pärit ja toodi Euroopasse 
kartuliga samal ajal. „Ameeri-
kast pärit sõnajalg käitub Ees-
timaal tõesti hästi. Lehed on 
tal nagu katusekivid, tihedalt 
üksteise peal,“ tutvustas ta 
üht taime.

Aita kõneles sõnajalgadest 

kui elav entsüklopeedia, öel-
des soravalt nii ladinakeelseid 
kui eestikeelseid nimesid. 
Ühe toreda Jaapanist pärit sõ-
najala kohta märkis ta, et selle 
leht särab ja läigib nagu oleks 
lakiga üle löödud. Kuningli-
kel Inglismaalt pärit sõnajal-
gadel olid ka kuninglikud ni-
med: „The King” – „Kunin-
gas” ja „Cristala the King” – 
„Kristallkuningas”.

Kaljuste kollektsioonaias 
on praegu sorte üle 100. 
„Noored on katsetanud üle 
200,” rääkis Aita, „aga taime-
del on skaala, kui palju külma 
need kannatavad. Alul inime-
ne rumala peaga arvab, et kui 
kõvasti külma kannatab, siis 
elab meil ka hästi. Aga see ei 
ole nii. Lumekattest oleneb 
palju. Ja kui taim külma kan-
natab, siis tahab, et ka oleks 
külm. Aga kui meil veebrua-
rikuus äkki puhta soojaks lä-
heb, hakkab see ju kasvama. 
Ja kui siis tuleb külm peale, 
taim hukkub.”

Aivar Kaljuste kasvatab sõ-
najalgu eostest, mis külvatak-
se väikestesse madalatesse 
topsidesse. Aega läheb ühe 
taime aretamiseks neli-viis 
aastat.

„Neil on aega kasvada küll,” 
selgitas vitaalne proua Aita 
Kaljuste. „Sest kui inimkond 
on miljoneid aastaid vana, siis 
sõnajalad miljardeid. Kiiresti 
ei tee nemad mitte midagi.”

A A S T A  S U U R I M  T U U R

    õ h t u t  j u h i v a d  O t t  S e p p  /  J u s s  H a a s m a
V

Õ
I

N 09.08 Põlva Intsikurmu
R 10.08 Tartu Lauluväljak
L 11.08 Viljandi Lauluväljak
P 12.08 Haapsalu Lossihoov

Anne Veski, Pearu Paulus, Liis Lemsalu, Birgit, Marju Länik, Villu Tamme,

Liisi Koikson, Getter JAANI, Ott Lepland, Lea Dali Lion, Koit Toome

Palju põnevaid kauplejaid ja meelelahutust nii suurtele kui pisematele

Tanel Padar, Genka, Tõnis Mägi,
Lenna, Karl-Erik Taukar ja Ines

P I L E T I D

j a  k o h a p e a l

Algus
kõikjal 
kl 20

Külalisesinejad erinevates linnades:

VOL.2

L  04.08 Kuressaare Lossihoov
P 05.08 Pärnu Vallikäär
T 07.08 Rakvere Laululava
K 08.08 Tallinna Lauluväljak

KOHAPEAL JAGAB VIKING LINE SOODUSKUPONGE 
SOOME: 10€ SUUND/REISIJA (KUNI 4 INIMEST ÜHE 

KUPONGIGA), KEHTIB KUNI  31.01.2019 
(V.A 21.12-27.12.2018)   
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Sagadi mõisas 
4.- 5. augustil kell 11-17

Mõnus pereüritus!

Päevad täis tegutsemist, 

uurimist ja puurimist. 

Kohal on juhendajad,

avatud näitused, 

toimuvad töötoad, 

hobusõit.

TASUTA!

Tegutsemiseks avatud: 

meisterdamisõu

metsamuuseum

härrastemaja

looduskool

mängude ala

jääkelder

Sagadi - Sinasõbraks loodusega!

SAGADI  PUUPÄEVAD

VABA AEG

KUHU MINNA

Kinodesse jõudnud „Ime-
lised 2“ ei löö otse pah-
viks, kuid liikudes roh-
kem ümber nurkade, 
toob publikuni siiski va-
nad head tuttavad 14 aas-
ta tagusest filmist „Ime-
lised“.

Tõnu Lilleorg

Tänapäevasest tööturust rää-
kides kasutatakse sageli sõna 
„paindlik“, mis tähendab seda, 
et ette võib tulla igasugused 
töövorme ja -ülesandeid. Just 
midagi sellist, mis võiks kon-
timööda olla Helen Parrile, 
keda tema supervõime tõttu 
venida omade keskel ka Elas-
tiknaiseks kutsutakse.

Vahepeal on avalik arva-
mus taas pöördunud super-
kangelaste vastu. Nad peavad 
elama varjus, ilma et saaksid 
loomuomaselt pahalaste vas-

tu võidelda ja inimesi päästa. 
Siis ilmub välja ettevõtja 
Winston Deavor, kes arvab 
teisiti. Kui üks kangelane tu-
leks taas avalikkuse ette, saaks 
ellu viia ehk muudatusi, usub 
ettevõtja.

Winstoni ja tema õe Evely-
ni valik langeb Elastiknaisele, 
kes saab oma valdusesse ka 
võimeka tsikli ja kui avatakse 
uus hõljukrongi liin, tulebki 
kangelannal päästa rong uue 
pahalase Ekraaniorjastaja 
haardest.

Samal ajal saab tema abi-
kaasa Bob ehk härra Imeline 
lastega kodus olles tunda kõi-
ki väljakutseid, mida innukas 
mürsik Jussike, kohtamiseali-
seks sirgunud tütar Mimoos 
ja mataga kimpus olev poeg 
Välk ellu kutsuvad. „Varem 
ma nagu teadsin, kuidas asjad 
käivad,“ kommenteerib mees 
koduelu korraldamist mõtli-
kult.

Kuigi Elastiknaine nabib 

Ekraaniorjastaja kinni, tun-
dub talle õigesti, et midagi 
selles loos ei klapi ning tal tu-
leb süveneda salapärase kur-
jami mitmeplaanilisse loogi-
kasse. Kui Mimoosil ja Välgul 
õnnestub oma valdusesse saa-
da Bobi kunagine tehisintel-
lektiga auto (mis küll ei räägi, 
olgu igaks juhuks öeldud), 
sekkuvad nemadki koos Jus-
sikesega sündmustesse.

Tegelaste eduvalem on hu-
vitav, sest nad juhinduvad sa-
maaegselt oma egost ja ka 
loomulikust soovist pereliige 
või mõni teine suhtluspartner 
heasse positsiooni panna. 
Nad on justkui pallimängu-
võistkond, kes söödab võima-
lusi loovat palli üksteisele. 
See muudabki nad tugevateks 
ja imelisteks.

Filmile eelneb seitsmemi-
nutiline lühifilm „Bao“, vasta-
valt filmi looja Pixari tradit-
sioonidele.

10. augustil saab taas Tapa 
rongijaama uste vahelt sisse 
piiluda, sest tulemas on üritus 
„Nostalgialaks”. 

Tänavu on ürituse põ-
hirõhk nostalgilistel eesti fil-
midel, kus programmist leiab 
nii laste- ja noortefilme kui 
ka kõige klassikalisemaid ees-
ti linateoseid. Värvi kooruvas 
jaamahoones linastuvate fil-
mide hulka kuuluvad näiteks 
„Naksitrallid”, „Lammas all 
paremas nurgas” ning tõelise 
klassikana „Nipernaadi”.

Peale filmielamuste, on 
võimalik avastada rongijaama 
ruume, uudistada ülespandud 
näituseid ja osaleda ööorien-

teerumisel. Sel aastal on 
programmis tegevusi ka las-
tele – neil on võimalus küpse-
tada nostalgilisi vahvleid ning 
osaleda rongijaama  aareteja-
his.

Õhtul esilinastub gümnaa-
siuminoorte tehtud doku-
mentaalfilm „Mälestusjaam” 
Tapa rongijaamast. Pärast se-
da linastuvad tummfilmid, 
millele loob kohapeal filmi-
muusika kuulus eesti heliloo-
ja ja pianist Olav Ehala.

Hilisõhtul seavad end plaa-
te keerutama Tapa linna me-
lomaanid – Alari Kirt, Elmu 
Koppelmann, Ave Pappe ja 
Heili Pihlak. Nostalgilise 

punkti paneb üritusele an-
sambel „Heldene aeg”, kelle 
muusika kutsub kõiki tantsi-
ma. Hilistel öötundidel jäävad 
üritust lõpetama DJ Morthe-
us ja Dave Swan.

„Nostalgialaks” on välja kas-
vanud eelmisel aastal noorte 
initsiatiivil korraldatud üritu-
sest „Tapa rongijaama elluär-
kamine”. Ettevõtmisega soo-
vitakse juhtida tähelepanu 
linna „südameks” peetavale 
hoonele, mis on hetkel sule-
tud, lagunemas ning millele ei 
ole siiani püsivat rakendust 
leitud.

Marie-Johanna Kippar

Nostalgia ärkab Tapa rongijaamas ellu

Elastiknaine päästab päeva RAKVERE KULTUURISÜNDMUSED
18. mai-31. august Ly Lestbergi isikunäitus „Risti kasvanud“ EELK 
Rakvere Kolmainu kirikus
1. juuni-24. august Rakvere Ametikooli noorte tislerite kunstitööde 
näitus Lääne-Virumaa Keskraamatukogus
2. juuni-25. august EELK Rakvere Kolmainu kiriku orelisuvi 2018:
4. august kell 12 Svetlana Kekiševa
11. august kell 12 Külli Erikson
31. juuli-18. august Mariann Hakk-Eve’i akvarellnäitus „Altja-Pariis“ 
Rakvere Galeriis
7. august kell 20 „Laula mu laulu vol 2“ suvetuur Rakvere Vallimäe 
laululaval, esinevad Tanel Padar, Genka, Karl-Erik Taukar, Tõnis 
Mägi, Lenna, Ines ja külalisesinejana astub üles Villu Tamme, õhtut 
juhib Juss Haasma

LÄÄNE-VIRUMAA SÜDAMEHAIGETE ÜHING
Lääne-Virumaa Südamehaigete Ühingu ekskursioon Kuremäe 
kloostrisse ja Mäetaguse mõisa toimub 13. augustil. Väljasõit kell 8 
Rakvere bussijaama tagumisest parklast. Giiditasu 4 eurot + toitlustus 
omaosalusena. Registreerida tel 516 4349 (Piret Lulla) või 5342 9043 .







Kuulutaja reede, 3. august 201810

* 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

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

ÄRIPINNAD

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OST

OST

VAHETUS

KINNISVARA

SÕIDUKID

VÕTAN ÜÜRILE

TEENUSED

ANNAN ÜÜRILE

Tõrma Tööstuskülas
ANDA RENDILE
LAOPINDASID
Tel 516 4685

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
SKODA FELICIA  (5ust)  1,5           97 
SKODA SUPERB     1,9TD              03 
SUBARU LEGACY         2,0i         97
SUBARU IMPREZA car  1,6i/1,8i/aut    94
SEAT ALHAMBRA    1,9TD     95-00
SEAT CORDOBA                         06
SEAT IBIZA                       -02
SEAT TOLEDO                    91-95
UUS! SEAT LEON                  1,6i                        02
SUZUKI BALENO car/sed 1,6i/1,3i    95-00
TOYOTA CARINA E/car      1,6i      92-97
TOYOTA COROLLA 3ust      1,3 aut           89
TOYOTA PREVIA         2,4i             95
TOYOTA SUPRA     3,0i          89
UUS! TOYOTA AYGO            1,0i                         06
VW CADDY       1,9SDI       97
VW POLO Classic         1,4        -01
VW GOLF II   1,8iGT/1,3/1,6TD aut      88/86
VW GOLF III/car /VENTO                        92-97
VW GOLF IV       1,4i/1,6        98/99
VW PASSAT      1,8/1,8i / 1,9TDi DOCH 81-95
VW PASSAT sed/car    1,6i/2,5TDi  -02
VOLVO 740 sed/940    2,3/2,3i    86/90
VOLVO  850/sed     2,5i/aut        91
VOLVO S40/V40     1,8i/1,9 TDi     -03
VOLVO S70/V70     2,5i/4WD        -00
UUS! VOLVO S70/V70  2,4TD                06
VOLVO S80/V80             2,5TDi         99
UUS! VOLVO XC90        2,4TD                   06

LISAKS SUUREL HULGAL UUEMAID JA 
VANEMAID AUTODE VARUOSI!

KEHALA 
AUTOLAMMUTUS

Gardi Elektroonika OÜGardi Elektroonika OÜ
Jaama 11 Rakvere, Jaama 11 Rakvere, 
tel 322 3103, 505 2065tel 322 3103, 505 2065

AUTO AUTO 
KLIIMASEADMETE KLIIMASEADMETE 

REMONT JA TÄITMINEREMONT JA TÄITMINE

* Auto elektroonika * Auto elektroonika 
remont ja elektritöödremont ja elektritööd
* Diagnostika* Diagnostika
* Autovalveseadmed* Autovalveseadmed
* Webasto ning Eber- * Webasto ning Eber- 
späsher paigaldus ja späsher paigaldus ja 
remontremont
* Haakekonksude müük * Haakekonksude müük 
ja paigaldusja paigaldus

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

VÄIKE-MAARJA 
AUTOLAMMUTUS

• Erinevad VARUOSAD 
Euroopa ja Jaapani 

autodele
  • TREILERI RENT

 • Ostame AUTOSID

• Rehvitööd ja remont

tel 326 1463, 558 3666, 
504 3022

www.ebavere.ee
rannel@hot.ee

Tamsalu mnt 1 Väike-Maarja

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA 

TURVAKILEGA
AUTOKLAASIDE PAIGALDUS 

JA PARANDUS

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

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana 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

• Müüa 1toaline kõigi mugavustega 
korter Sõmerul. Tel 5887 1954

• Müüa Rakveres 2toaline ahjuküttega 
remonti vajav korter, II korrus, 47,8 m2 
+ veranda. Tel 5550 0233, õhtuti

• Müüa 2toaline korter Rakvere kesk-
linnas. IV korrus, 40 m2. Hind 38 900 €. 
Tel 5821 8421

• Müüa remonti vajav 2toaline korter 
Lääne-Virumaal Mõdriku külas otse 
omanikult. Tel 5834 4024

• Müüa otse omanikult 2toaline korter 
Assamallas, Kesk tänav 3. Korter asub 
II korrusel, on ahjuküttega, vee- ja 
kanalisatsiooniga. Turvauks, elutoas 
ja köögis uued aknad. Korteri juurde 
kuulub keldriosa ja väike aiamaa osa. 
Hind 5200 €. Tel 522 2621

• Müüa korter Rakvere linnas, 4 tuba, 
gaasiküte, otse omanikult. Tel 5348 
8161

• Müüa Rakvere kesklinna lähedal 
elamu II korrus, abihoone, aiamaa. 
Tel 5358 6829

• Müüa majaosa Rakveres, 4toaline 
korter 90 m2. Tel 5566 7166

• Saadaval linnalähedane aiandus-
krunt. Aiamaja vundament, trassivesi, 
toimiv aiandusühistu, marjapõõsad. 
Tel 521 1269

• Müüa suurem nõukaaegne ühisela-
mu Rakvere piiril või osa sellest. Tel 
507 4958

• Müüa 2 kordne maja Rakvere linnas 
otse omanikult. Tel 5834 4024

• Müüa vana palkmaja (5,5x6 m) ära 
vedamiseks. Viru-Nigula vald, Toomi-
ka küla. Tel 5624 4605

• Müüa vana palkmaja (7x11m) ära 
vedamiseks Lüganuse vallas, Vainu 
külas. Tel 5624 4605

• Müüa krunt 1240 m2 Rakveres. 
Elekter 25 A, vesi, kanal, gaas üle tee. 
Tel 557 0990

• Müüa Laekvere alevikus kinnistu 
koos elumaja ja abihoonetega. Poed, 
ühistransport, kool, lasteaed, apteek ja 
arstikeskus käe-jala ulatuses. 4 tuba, 
köök, vannituba. Majas on tsentraalne 
vesi, kanalisatsioon, tööstusvool. Hind 
kokkuleppel. Tel 5598 2428

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

• Soovin osta 1- või 2taolise korteri 
Rakveres otse omanikult. I või II kor-
rus. E-mail: jaanusjoost@gmail.com. 
Tel 5556 7365

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

• Soovin osta remonti vajava 1-2toalise 
korteri Rakveres või Haljalas. Oodatud 
kõik pakkumised. Tel 518 8770

• Ostan 2-3toalise korteri Kundas otse 
omanikult. Tel 327 7696, õhtuti

• Maagia kv ostab või võtab müüki 
kinnisvara. Tel 5855 0720, www.
maagiakv.ee

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

• Vahetada heas korras 3toali-
ne korter Sõmerul maja vastu 
Rakvere lähiümbruses. Email: 
marko0105@hotmail.com. Tel 
5300 7728

• Müüa tootmishoone Lääne-Viru-
maal. Hind 19 500 €. Tel 5834 4024

Soovin üürida 
laopinda Rakveres või 
lähiümbruses. Suurus 
40-100 m2. Ladu peab 
olema ilmastikukindel 

ning talvel ei tohi 
langeda temperatuur 

alla 2 kraadi. 
Tel 5813 4455

• Karske mees otsib 1toalist ahju-
küttega korterit Rakvere linnas. Tel 
5594 6419

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

• Üürile anda Sõmerul 1toaline kõigi 
mugavustega korter. Tel 5887 1954

• Anda üürile Vinnis 1toaline keskküt-
tega möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Vinnis 1toaline elektri-
küttega (õhksoojuspump) möbleeritud 
korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile korralik 1toaline korter 
V korrusel Rakveres. Hind 275 €. Tel 
5808 6286

• Üürile anda 2toaline kõigi muga-
vustega korter Rakvere kesklinnas. 
Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Hind 250 € + KÜ arve. Tel 
501 1478

• Anda üürile 2toaline kõigi mugavus-
tega korter Rakvere kesklinnas (möb-
leeritud, külmik, pesumasin). Hind 220 
€ + kommunaalmaksud. Tagatisraha 
nõue. Tel 5884 1029

• Annan üürile möbleeritud 2toalise 
ahjuküttega korteri Rakvere kesklin-
nas vanemale inimesele, kes oleks 
pigem kodune. Hind kokkuleppel + 
jalutaks korteris olevat suuremat koe-
ra. Tel 528 5416

• Anda üürile Vinnis 2toaline keskküt-
tega möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter Tapa 
kesklinnas, I korrus. Üür 200 € kuus. 
Tel 503 4972,  info@ko.ee

• Üürile anda 3toaline korter Rakveres 
renoveerimisele minevas majas. Tel 
5656 4904

• Võsul üürile anda suvila alates 
13.08.2018, 4 tuba, terrass-rõdu, dušš. 
Tel 5660 3408

• Rendile anda garaaž Rakveres. Tel 
509 2971

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi. Hind 360 €. Tel 5831 2342

• Müüa BMW 523i, 1999. a. LS 10 7000 
km, ÜV 09/18, roheline, kliima, beež 
nahksisu, valuveljed, uued suverehvid, 
talverehvid velgedel, korras hoitud 
auto. Tel 5664 8385

• Müüa ökonoomne Ford C-Max 1,6 
diisel, must metallik, 85kW, 2012. a, 
kliima, esiklaasi soojendus. Läbisõit 
110  000 km, kõrgem istumine. Tel 
506 1547

• Müüa Mazda 323 1,5 sedaan, bensiin, 
auto on saanud kuu tagasi remonti 470 
€ eest. Helista ja küsi lisa. Tel 502 5069

• Müüa Toyota Avensis 2,0, diisel, 
85kW, 2006. a, väga heas korras, seda-
an. Hind 3490 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volkswagen Golf 3, bensiin, 
1,6, 1996. a, kindlustus ja ülevaatus 
olemas, asukoht Tapa. Hind 300 €. Tel 
5807 8928

• Müüa murutraktor kollane, 2010. 
a, heas korras. Hind 750 € või vahetan 
auto vastu, universaal, Volvo või MB. 
Tel 5354 7665

• Ostan auto kuni 1500 €, võib va-
jada remonti. Tel 504 0457

• Ostan tööl käimiseks auto kuni 1000 
€, võib vajada remonti. Hea pakkumise 
puhul kiire tehing! Tel 5309 2650

• Ostan Žiguli VAZ 2106 (1988. a väl-
jalase) velgede kasutamata originaal 
ilukilpe. Tel 5397 4001

• Toonime autoklaase Rakveres. Tel 
522 2511

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Teostame fekaaliveoteenust ja ka-
nalisatsioonikaevude tühjendamist. 
Veo- ja tõste-teenus. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ 
Tel 5194 4298, 5381 9930

• Reovee-ja fekaalivedu Haljala ja 
Tapa vallas. Teenindame teid iga 
päev, ka õhtuti ja nädalavahetustel. 
Tel 5656 1515

• Ve o- ja tõstete enus.  Rak-
so Transport OÜ. Tel 5667 5947 
www.rakso.ee

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, 
madel (2,45x9,0 m), kraana, 0,85 
eur/km, tõstetööd 25 eur/h. Tel 
5682 7009

• Teostame kaevetöid ekskavaa-
torlaaduriga. Tel 564 2183

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

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

• Veoteenus. Tel 506 9814 või 517 
5480

• Veo- ja kolimisteenus kaubabussi-
ga. Tel 506 1547

• Osutan teenust kaubaveobussiga.
Tel 554 6353

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

• Transport Ford Transiti kaubikuga. 
Tel 521 5849
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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

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

JA MATKAAUTODE

HAAGISSUVILATE

Settekaevude Settekaevude 
tühjendamine ja reovee tühjendamine ja reovee 

ära vedu Vinni vallas ära vedu Vinni vallas 
Tel 5137633Tel 5137633

• Lammutustöö. Transportteenus. 
Tel 5685 6320

• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

• Sooda-, klaasi- ja liivapritsi 
teenus. Tel 5373 3408

• Alumiinium katuseredelite val-
mistamine. Tel 5159155

• Teeme ehitus-, remondi- ja 
viimistlustöid. Aitame sisekujun-
damisel, tehtud töödele garantii. 
Tel 518 7979

• Palkhoonete taastustööd. Palkhoo-
nete taastamine, vanade palkide va-
hetamine ja vajunud seinte tõstmine. 
Tel 5834 4024

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

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

• Ehitustööd. Tel 5834 4024

• Ehitus-remont ja siseviimistlus: ma-
jad, korterid, saunad, kuurid, terrassid, 
voodri vahetus. Tel 504 5560

• Väikeettevõte valmistab täispuidust 
mööblit tellija mõõtudele vastavalt 
ning samuti taastab olemasolevat 
mööblit. Tähtajad lühikesed ja hind 
mõistlik. Tel 5373 7945

• Kvaliteetne ja oskuslik ehitustee-
nus. Teostame töid alates remon-
ditöödest kuni uusehitisteni. Tööde 
korrektne teostus tagab tellija rahulolu. 
Üldehitustööd, vannitoaremont, sauna 
ehitus/remont, köögiremont, mööbli-
paigaldus, plaatimine, siseviimistlus, 
maalritööd, tapeetimine, elektritööd, 
torutööd, terrassid, paadisillad, fas-
saaditööd. Tel 5557 8781. E-mail: 
taresaneeraus@gmail.com. Facebook: 
Tare-Saneeraus

• Üldehitustööd: puukuurid, garaažid, 
saunad. Tel 5685 6320

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

• Teostame sisetöid ja vannitubade 
remonti. Tel 5656 4031

• Vanade majade renoveerimine ja 
uute ehitus. Tel 5685 6320

• Valmistan uksi, aknaid, söögi- ja 
diivanilaudu teile sobivas mõõdus. 
Tel 5349 6065

• Salvkaevude kaevamine, puhasta-
mine, süvendamine ja remont. Rõn-
gaste vahetamine ja kaevupealsete 
ehitus. Tel 5840 0240

• Kodumasinate remont ja paigaldus 
(külmkappide, pesumasinate, nõu-
depesumasinate, mikrolaineahjude 
jne.) Teenus võimalik ka kodukutsel. 
Tel 5648 7258

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepp: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad. Tel 5552 8487, Vaiko

• Pehme mööbli riide vahetus ja muu 
remont. Veovõimalus. Tel 322 7822 
või 506 1547

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

• Plaatimistööd. Tel 5606 9271

• Parandan kolded korstnad, teen 
uue korstnaotsa. Tel 5395 6740

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

• Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
Tel 522 1165

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Automaatikatiib- ja liugvära-
vatele. Tõstuksed, tõkkepuud, 
remont. Tel 5555 8293, tenentte@
gmail.com

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Teostan erinevaid elektriga seondu-
vaid töid üle Eesti. Tel 5689 4149, Rm-
telekter@gmail.com. RMT Elekter OÜ

Vee- ja kanalisatsiooni-
torustike ehitus (sise ja välis). 
Septikute ja biosüsteemsete 

mahutite paigaldus San.tehni-
lised tööd. Hinnad mõistlikud. 

Info 5808 5965

Epopõrandad,
polüuretaan- 
ja akrüülmass 
pinnakatted. 

Paigaldus ja hooldus. 

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

JP EHITUSGRUPP

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

5633 6291
jpehitusgrupp@gmail.com

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

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

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, 

poleerimine) 
Roostevaba, vask, 

alumiinium, messing, 
mustmetall 

Valmistame trepi käsipuid 
ning piirdeid. Valmistame 
detaile paatidele, autodele 

mootorratastele jne 
vastavalt tellimusele.

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

Rakmettrans

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

• 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
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

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

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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 

dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@

gmail.com

Ehitus- ja remonditööd 
nii eramutes, kui korterites. 
Siseviimistlus, vannitoad, 

voodrivahetus, soojustami-
ne, terrasside ehitus, san.

tehnilised tööd. Hinnad 
head. Tel 5808 5965

METALLITÖÖD
• Valmistame treppe
• Piirdeid terassile, 

treppidele ja 
palkonitele

• Varju katteid
• Liug- ja tiirväravaid
• Klaaspiirdeid

Lisa info tel 502 9055
rlr@neti.ee

Tänava- ja äärekivide 
paigaldus. 

Kiviplatside ja 
kõnniteede ehitus ning 

haljastus. 
Info tel 5673 4632

• Sise-, välis-,vee- ja 
kanalisatsioonitrasside 

ehitus.

• Septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Septikutel eurosertifi kaat. 

Tehtud töödele garantii.

INFO: tel 503 5766 

vassivere.traktor@gmail.com

www.vassiveretraktor.ee

SANTEHNILISED TÖÖD.

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

Septikute, imbsüsteemide, 
mahutite müük ja paigaldus.

Teemantpuurimine.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

 Andke oma köögile või 
vannitoale uus nägu! 

Tuleme kohale, mõõdame 
ja leiame teile sobiva 

lahenduse. 
E–P 523 3324, 5565 3869, 

www.klaaslahendus.ee 
klaaslahendus@gmail.com

A dk k l

FOTOKLAASI 
JA KLAASIST 

DUŠINURGA MÜÜK 
JA PAIGALDUS.



Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717
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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

Raamatupidamis-
teenused,

majandusaasta 

aruannete 

koostamine.

Tel.  

elgom@hot.ee

*LASTE ATV=FERRARI (pu-

nane, kõige rohkem ostetud), 

KROSSIKAD, KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - mopeedid; 

rollerid; ATV-d

Võimalik osta järelmaksuga

MOPEEDI MOOTORID 
245 €

50CC, 72CC, 110CC, 125CC, 
Ostan kasutatud jalgrattaid, 
mopeede jm. 

Rakvere, Vilde 14 (bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 
• Tel 324 4240 

MOPEEDID 795 €, ROLLERID, 
ATVDsuure 8-tollise rattaga, 
KROSSIKAD, JALGRATTAD, 
VARUOSAD, REMONT

VINTSID - 12 000 HD - 355 €, 
RAUAD, TÕSTESARJAD 

Rakveres, Tartus, Tallinnas. 
Vaata www.jrmotors.ee. 
Info Jaak - 5028 488

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

ELAMUAUDIT OÜ

Tel: 5098 440

urmas@elamuaudit.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

* 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

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

KODU

MÄNGUASJAPOOD 
PÖIALPOISS 

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

.Paide Keskväljak 3

SUUR VALIK, 
SOODSAD HINNAD!

k 3

NAD!

Kupongi 
esitajale
kõik tooted

-10%

KÜTTEPUUD

EHITUS

OST

TALLINNA 49B 
MÖÖBLIKAUPLUSES 

ON SUUR 
TÜHJENDUSMÜÜK!

Külastage meid!
Oleme avatud
E-R 10-18, L10-15
P suletud
Tel 506 9814

Müüa Vinnis
küttepuid ja 

klotse

5783 8999

MÜÜA 
LÕHUTUD 

KÜTTEPUID 

KOOS TRANSPORDIGA

TEL 5695 5572

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 
5682 7009, 

www.uhtnasaeveski.com 
(vaata hinnakirja)   

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 

soodsalt 
SAEMATERJALI. 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

• 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

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

• Hauaplaatide ja hauakivide 
puhastus. Tel 5373 3408

• Hauaplatside ehitamine. Tel 5834 
4024

• Ohtlike puude likvideerimine. 
Tel 554 9113

• Võsatööd, valgustusraie, alus-
metsa raie. Tel 5815 5500

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

• Klassikaline massaaž ja kupud. 
Hind alates 7 €. Tel 5567 7800

• Felix Bänd – parim ja soodne. Tel 
5559 3419

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

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

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

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 
5656 8735

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

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900–1970. Tel 5616 5761

• Aiamööbel alates 300 €, asub Lää-
ne-Virumaal. Tel 5685 6320

• Odavalt müüa 20kW-ne keskkütte-
katel (puud, kivisüsi). Tel 5566 7211

• Müüa valged Plasto ja Arugrupi 
3x puitpakettaknad 2,35x1,26 ja 
2,06x1,26, soodsalt Rakveres. Tel 557 
0990

• Müüa puidufreespink ja kreissaag. 
Tel 5349 6065

• Müüa väike sügavkülmik UPO, 
soome minipesumasin Tefal 2 kg, 
prantsusmaa väike must nahkdiivan. 
Tel 5649 1812

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
507 9984

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

• Vanavara huviline ostab majapi-
damises olevat vanavara: mööbel, 
tööriistad, jalgrattad, võrrid, mootor-
rattad, kristallnõud, garaaži tarvikud, 
hobutarvikud, märgid jpm. Aus ja 
meeldiv teenindus! Tel 507 9984

• Ootan pakkumisi majapidamises 
seisma jäänud mööblitest aastast 
1900 – 1970. Tel 5616 5761

• Ostan majapidamise likvideerimisel 
raamatust mööblini. Paku julgesti! 
Tel 5808 1220

• Ostan ehitusmaterjale, võib pakkuda 
ka jääke. Tel 5685 6320

• Ostan vanaaegseid POSTKAAR-
TE ja FOTOSID (enne 1945. a), Ees-
ti kohtade vaadetega, sündmustega 
jt. Maksan 5-10 €/tk. Võivad olla 
kasutatud. Tel 5878 3749

• Ostan kaubaaluseid: EUR, FIN ja 
märgistamata. Tel 5552 2789

• Ostan hõbe- või kuldkella. Tel 5590 
6683

• Ostan vene raha: 2 kopikat (1925, 
1927), 5 kopikat (1927, 1934, 1970, 
1971, 1972), 10 kopikat (1942, 1944), 
15 ja 20 kopikat (1934, 1970, 1971, 1972, 
1973). Maksan 40 €/tk. Tel 5607 6632

• 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 2.50 €/kott 
ja kasel 3.00 €/kott. Tel 505 1528

• Müüa halupuud aastaringselt 30-50 
cm, koos transpordiga. Info tel 503 
0311, küsi julgelt!

• Müüa soodsalt lõhutud kütte-
puid, ka kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa saetud/lõhutud küttepuud: 
kask, sanglepp, lepp, kuivad ja toored. 
Tel 5192 4320

• Müüa kuivi küttepuid ka väikestes 
kogustes. Tel 507 4958

• Ostan küttepuid, ka väikesed kogu-
sed, tulen ise järele. Tel 503 1849

• Biopuhastid eramutele. Müüme 
Soome fi rma Raita biopuhasteid era-
mutele ja suvilatele. info@biosept.ee, 
tel 5664 4436

• Ehitame lintvundamente ja maja-
karpe (fibo, aeroc, columbia, puit). 
Puitkonstruktsioonid ja puitfassaadid, 
saunad, vanade hoonete renoveerimi-
ne. Tel 5646 0674

• Puistmaterjalide müük. Killus-
tiku, kruusa, liiva ja mulla müüks 
koos transpordiga. Lisaks pakume 
pinnase planeerimis- ja haljastus-
teenust. Tel 526 2314

• Määri Mõis OÜ müüb eestimaist 
looduslikku dekoratiivkruusa. 
Fraktsioonid 5-10 mm, 10-20 mm 
ja 20+ mm. Müük laost puistes või 
ettetellimisel 20 kg pakendis. Veo-
võimalus. Tel 505 3340 või 525 9239

• Ostan vanu narvaplokke mõõduga 
60x30x20 cm Rakveres ja selle lähedal. 
Tel 5554 6135

• Ostan immutatud prussi 50x150 
4m x 15tk + 35 jooksvat meetrit võib 
ka muu mõõt või kogus. Tel 5196 1234
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Kuuluta

METS

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

OSTAB:
• Metsamaad
• Kasvavat metsa
• Põllumaad
OSUTAME RAIETEENUST

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

OSTAME 
metsakinnistuid, 

raieõigust ja 
metsamaterjali. 
Pakume metsa-

raieteenust. 
Tel 5665 4087

info@pohjapuit.ee

PÕLLUMAJANDUS

LOOMAD

• Müün mett, hind oleneb kogusest. 
Võid tulla oma nõuga. Kui vaja, toon 
ise kohale. Mõdriku küla, Rakverest 6 
km. Andres. Tel 5346 9159

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohale toomisega. Info tel 5351 7414

• Müüa head aedmarja, suvine punane 
sõstar. Hind 0,30 €/kg. Tel 5354 7665

• Müüa vaarikad. Hind kokkuleppel. 
Tel 5196 1234

• Müüa Belarus, 2-teljeline haagis, 
M2140, 5-tonnine metallmahuti. Tel 
5358 6829

• Müüa odavalt kutsikad. Ema Põh-
ja-Euroopa hundikoer, isa on saksa-
lambakoer. Sünd: 22.04.2018. Söövad 
juba ise. Põhjuseks ümberkolimine 
uude majja. Tel 5564 1839, 505 5902

• Annan ära ilusad punase-valge karva 
1 kuused kassipojad Vinni vallas. Tel 
5354 7665

VANAVARA

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

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

TEATED

• Teamwood OÜ lao tühjendus-
müük. II sordi materjal al. 140 €/
tm +km. (Terrassilaud, voodrilaud, 
tuulekasti laud jne.). Küttegraanul 
Premium 6mm 160 €/tonn+ km. 
Kütteklotsid 30-l kott 1.50 € km.-ga. 
Saemat. 22x100 140 €/tm + km. Saa-
daval teisi ristlõikeid ja erinevate 
hindadega. Müügil ka immutatud 
materjal. Ida-Virumaa, Sonda, Sepa 
18a. Tel 5306 7722

• Tsentrumi ostukeskuse teisel kor-
rusel avab uksed uus Moetäika, 
nädalane rendihind 12 € (olenemata, 
kas tooted on uued või kasutatud). Tule 
too oma seisvad riided meile müüki ja 
teeni raha!

• Rakvere Karmeli koguduses (Koidula 
15) on 6.-11. augustini kell 11-16 hea-
tegevuslik kasutatud mööbli, riiete 
ja jalanõude müük. Tulu läheb uue 
kiriku ehituseks.

• Transport Viru Folgile ja Folgilt, 
broneeri aegsasti. Tel 504 0123

TUTVUS

• 50-aastane mees tutvub toreda 
endast ja teistest lugupidava naisega. 
Tel 5878 6730

Suur kasutatud 
kaupade tühjendus-

müük aadressil 
Roela Aida 1. 

Müügiajad 
04.08.2018 

kell 12.00-17.00 ja 
05.08.2018 

kell 11.00-14.00.

Müügis palju riideid, 
nõusid, pudi-padi, 
mööbel, kõik mis 

majapidamises 
vajalik.

SEENIORTUGI OÜ 
pakub 

EAKATELE ABI 

JA TUGITEENUSEID

igapäevaeluga 
toimetulekul

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

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Müüa kolme päeva Viru Folgi kont-
sertide piletid (pass), mis toimub 
10.-12. augustil 2018. a Käsmus. Tel 
554 6490, kiire!

• N Õ U A N D E L I I N
tel 900 5020. Kui elumure vaevab ja 
vajad hingeabi, anname soovitusi. 
Vastame eraelu, tööd ja tervist puu-
dutavatele küsimustele. Kõne hind 
0,97 eurot/min. 

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

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

Tuul puude ladvus tasa kiigub, 
me vaikses leinas langetame pea. 

LEHTI EESPERE
12.11.39-26.06.2018 
Kasemäe 13 naabrid 

avaldavad sügavat kaastunnet
 perele ja poegadele 

Indrekule ja Tarmole.

Info tel 32 23 877, turg@ogelektra.ee

Hinnad turul 2. augus  l 2018

HINNAD RAKVERE TURUL
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS KOGUS
HIND 
ALATES

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 0,50 1,50

Till kg 10,00

Roheline sibul kg 5,00 6,00

Petersell kg 8,00 10,00

Mugulsibul kg 2,50

Küüslauk  kg 8,00 10,00

Kapsas kg 1,00

Porgand kimp 1,00

Kaalikas kg 1,00

Suvikõrvits kg 0,80 1,00

Aeduba kg 5,00

Põlduba kg 3,50

Tomat (import) kg 2,50

Tomat  kg 3,00

Kurk, väike  kg 1,10 1,20

Salatikurk  kg 1,00

Maasikas  kg 4,50

Murelid (import) kg 4,50

Kirsid (import) kg 3,50

Kultuurmustikad 
(import)

kg 8,00

Mustikad liiter 3,50 4,00

Metsvaarikad kg 10,00

Põldmari (import) kg 10,00

Mustad sõstrad kg 3,00 4,00

Punased sõstrad kg 3,00

Karusmarjad kg 3,00

Kukeseened kg 15,00

Hapukurk kg 6,00

Mesi, värske 700 g purk 5,50

Loe kuulutusi ka
www.kuulutaja.ee
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Sisesta kuulutus kuulutused.kuulutaja.ee. Kuulutus ilmub  Kuulutaja 
paberlehes, kuulutuste portaalis ning Kuulutuste Facebooki lehel

 
Saada kuulutuse tekst kuulutus@kuulutaja.ee

 
Helista 32 25 093

 
Tule toimetusse Tobia küla, Rakvere vald E - R 9-17

 
Anna kuulutus Rakveres Vilde tänav 6a asuvas Grossi Toidukaubad 

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










Väljaandja: 
AveC Kirjastuse OÜ
Tobia küla, Rakvere vald
Telefon 322 5090
toimetus@kuulutaja.ee

www.kuulutaja.ee

Kuulutaja ilmub 
reedeti. 
Trükk: Printall AS
Trükiarv 16 000
Toimetus 
avatud 
E-R 9-17

Peatoimetaja
Seidi Lamus-Tšistotin, 
322 5090
seidi.lamus@kuulutaja.ee

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

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

Kujundus/küljendus
Renee Koit
Marimai Kesküla

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Järjekordne kiirendus-
võistlus Rutja lennuväl-
jal osutus edukaks ning 
jättis nii korraldajatele, 
osalejatele kui ka pealt-
vaatajatele adrenalii-
nirohkeid emotsioone.

Eliisa Sild

28. juulil toimus Rutja lennu-
väljal suurejooneline kiiren-
dusvõistlus Race Wars 2018, 
kus võistlejad said osaleda nii 
autode kui ka mootorrataste-
ga 402-meetrisel rajal. Tegu 
oli EDRA (Estonian Drag 
Racing Association) karika-
sarja IV etapiga, mis korral-
dati Rakvere Streeti ja EDRA 
koostöös.

„Selline suur üritus nagu 
EDRA karikasarja etapp toi-
mus Rutjal esimest korda, aga 
meie enda jaoks oli see neljas 
üritus, mille korraldasime. 
Kindlasti tuleb ka sügisel üks 
võistlus,“ sõnas peakorraldaja 
Kain Kivissaar.

Üritusest said osa võtta 
kõik, kes omasid vastavat 
juhiluba ja sõidukit, mis oli 
nõuetekohane. „Registree-

runud osalejaid oli 53 ning 
maksimaalsed kiirused, mille-
ga sõideti olid 219 km/h au-
todel ja 242 km/h mootorra-
tastel,“ sõnas kiirendusvõist-
luse üks korraldajatest Reino 
Süvaorg, kes on ka ise suur 
autospordi huviline. „Eelmi-
sel aastal osalesin tuttava au-
toga kiirendusvõistlusel, kuid 
sellel korral mitte. Järgmisel 
aastal olen taas rajal.“

Hea koostöö
Kogu meeskond töötas eduka 
ürituse korraldamise nimel 
kõvasti. „Sellise sündmuse 
organiseerimine ei ole näda-
lane töö, vaid tegelikult algas 
see kõik pihta eelmisel aastal 
septembris. See oli ränk töö, 
mida teha tuli, ning viimasel 
nädalal põhiliselt elasimegi 
Rutjal, kodus käisime ainult 
söömas ja magamas,“ tõdes 
peakorraldaja Kain Kivissaar.

Ta märkis, et selliste üri-
tuste korraldamiseks annab 
motivatsiooni hea koostöö. 
„Korraldus sujus pingeliselt, 
kuid kuna meil on hea mees-
kond ja omavahel väga hea 
tiimitöö, siis oli seda koos 
lõbus teha. Nii kaua, kuni asi 
ei muutu kohustuseks, on see 

tehtav.“
Pealtvaatajaid saabus koha-

le umbes 200 ning ürituse-
ga jäädi rahule. Kahe pojaga 
sündmust uudistanud Taavi 
lausus: „Väga positiivne, et 
selliseid sündmusi siin kor-
raldatakse. Kahjuks endal sel-
list julgust ja vastavat masinat 
ei ole, et siin võidu kihutada, 
kuid kõva adrenaliinisüsti an-
nab kindlasti ka raja kõrval 
kaasaelamine.“

Noorem poeg kinnitab, et 
kogu see toss, müra ja kii-
rus, mis kiirendusvõistlusega 
kaasnevad, annavad unus-
tamatu elamuse. Perepea li-
sas: „Sellist üritust külastame 
esimest korda, aga kindlasti 
proovime järgmistel kordadel 
samuti kohal olla.“

Korraldajad tegid head 
tööd, kuid edasiarenemi-
seks oleks vaja abi ka mujalt. 
„Võiks olla üks korralik kii-
rendusrada, mida täna Eestis 
ei ole ja keegi rahastada ei 
taha. Väga palju on näha, et 
noored kiirendavad tänaval ja 
lõhuvad autosid. Sellisel rajal 
saaksid noored käia ja teha 
seda legaalselt. Tänast seisu 
vaadates on kahjuks selleni 
veel väga pikk tee minna,“ 

nentis Kivissaar.
Sama kinnitas ka Süvaorg: 

„Rada on vana ja väsinud. Kui 
siia saaks millalgi parema ra-
japinna, siis edasiarenemiseks 
oleks võimalusi päris palju.“

Palju toetajaid
Sellist kulukat kiirendus-
võistlust ei saa korraldada 
ilma toetajateta. Suurimad 
toetajad olid Kaini sõnul Car 
Glaze, CarStyle autopesulad, 
Lindström, kelle poolt olid 
ilusad punased vaibad. Samu-
ti Jals Ehituse, kes aitas üri-
tust organiseerida ja seda üles 
seada.

Kaitseliit, kelle ala peal nad 
seda üritust korraldada saa-
vad, on alati Rakvere Streeti 
üks suurimaid koostööpart-
nereid olnud. Lisaks Rehvix 
OÜ, ArtoRich Studio ja pal-
jud teised.

Samuti kujunesid võistle-
jate auhinnad küllaltki erilis-
teks. Korraldajad lammutasid 
mõned mootorid ja said sealt 
nii mõndagi igale võitjale. 
Lisaks aitas RakWeld kari-
katega, mis said oma laheda 
välimuse tõttu väga head ta-
gasisidet.

Kadrina kardipoiss 
tõusis punktiarvestuses
Mõni aeg tagasi kirjutasime Kuulutaja veergudel Kadrina 
noorest kardisportlasest Eric Marcus Jaanimetsast, kelle 
tegemistega lubasime teid ka edaspidi kursis hoida. Läinud 
nädalavahetusel toimusidki Hiiumaal Käinas kardispordi 
Eesti meistrivõistluste IV ja V etapp, kus osales positiivsete 
ootustega ka Kadrina noormees.

IV etapi kvalifikatsioonis saavutas Eric Marcus 12. koha, 
mis on ka eelfinaalide stardikohaks. Eelfinaalide stardid olid 
natukene rabedad, esimeses eelfinaalis kaotas ta kohti star-
dis, kuid suutis kaotatu võidusõidus tagasi teha, sooritades 
mitmeid möödasõite. Finišis oli Eric Marcus taas 12. kohal.

Finaalis klappis kõik alates stardist. Kiire sõit ning kon-
kurentidest möödumised andsid finišis uustulnukale Mini 
võistlusklassis hooaja parima 8. koha. „Väga hea enesetun-
dega läksime kogu meeskonnaga vastu järgmisel päeval toi-
muvale V etapile samal rajal,“ kinnitas sportlase isa ja tree-
ner Urmas Jaanimets.

V etapi kvalifikatsioon kulges kindla sõidu rütmis ja an-
dis tulemuseks 8. koha. Mõlemas eelfinaalis suutis võistleja 
stardis keskenduda ja 10ringilise  esimese võidusõidu finišis 
parandas Eric Marcus hooaja parimat tulemust, saavutades 
6. koha. Teises eelfinaalis oli Eric Marcus 10. Kokkuvõttes 
andis see finaaliks 7. stardikoha.

„Olles finaalis saavutanud tippmeeskondadega võrdse kii-
ruse, sujus ka 20 ringi finaali väga pingeliselt. Oli möödasõi-
te ning tuli kaitsta oma kohta, kuid sellest hoolimata kordas 
Eric Marcus Hiiumaal teist päeva järjest oma meistrivõist-
luste finaalis parimat 8. kohta finišis,“ rõõmustas Urmas 
Jaanimets.

Head tulemused finišis tõstsid Eric Marcuse EMV hoo-
aja punktiarvestuse kokkuvõttes viis kohta kõrgemale ning 
nüüd hoiab ta 11. kohta.

Järgmine võistlus toimub juba 18. augustil Põltsamaal, 
Kuningamäe kardirajal.

Kuulutaja

Kehalas sõidetakse rallikrossi
Sel laupäeval peetakse Kehala autospordikompleksis Olerex 
Eesti meistrivõistlused 2018 viies etapp. Eile kella 11 seisu-
ga oli registreerunud 44 sõitjat neljas erinevas võistlusklas-
sis, millest kahel on juures ka juuniorklassid. Juuniorklassi 
sõitjad võistlevad suurema kogemuse saamiseks koos täis-
kasvanutega, kuid punktiarvestust peetakse neil eraldi.

Võistlus algab kell kümme. Pealtvaatajatel on võimalik 
osta sooja sööki, külma jooki ja jäätist. Piletid saab soetada 
kohapeal.

Kuulutaja

Rutja lennuväljal 
toimus kiirendusvõistlus

Võistlejad pigistasid masinatest viimase välja.
Foto: Sandor Mesipuu

Eric Marcus Jaanimets kardil number 5.
Foto: Olga Vovtsok.



Kuulutaja reede, 3. august 2018 15TASUB TEADA

TÄNA MAAILMAS

Kuigi Ameerika Ühendriiki-
de iseseisvus kuulutati välja 
juba 1776. aastal, hakkasid 
ameeriklased üha suureneva 
immigratsiooni vastu tõsise-
malt võitlema alles sada aastat 
hiljem. Üks esimesi ja peami-
si immigratsioonivastaseid 
seadusi võeti vastu 3. augus-
til 1882. aastal ehk 136 aastat 
tagasi.

Ajaloost on teada, et varsti 
pärast Ameerika avastamist 
eurooplaste poolt hakkas 
Uude Maailma siirduma ini-
mesi Inglismaalt, Prantsus-
maalt, Saksamaalt, Hollan-
dist, Hispaaniast, Portugalist. 
Lisaks saadeti Ameerikasse 
karistust kandma sunnitöö-
lisi ja ookeani taha müüdi ka 
Inglismaa linnaurgastest röö-
vitud lapsi.

USAsse põgenesid ka läbi-
kukkunud revolutsionäärid, 
kes polnud suutnud Saksa-
maal, Venemaal, Iirimaal, 
Soomes ja teistes Euroopa rii-
kides endist võimu kukutada. 
Suure osa Ameerika rahvasti-
kust moodustasid Aafrika or-
jade järeltulijad.

Keelualuste nimekirja 
üha täiendati
Kuna Ameerikasse ei saa-
bunud just kõige paremad ja 
targemad inimesed Euroo-
past ja Aafrikast, siis hakkas 

uute tulijate vastu tekkima 
vimm. Paljud ameeriklased 
olid häälestatud üha uute pa-
gulaste saabumise vastu, sest 
enamasti olid nad vaesuse, 
korralageduse ja kuritegevu-
se allikateks ning tekitasid 
nii riigile kui selle kodanike-
le suuri probleeme. Lisaks ei 
soovitud, et madalama pal-
gaga nõustunud välistöölised 
võtaksid ameeriklastelt ära 
nende töö. Nii otsustati va-
bastada Ameerika nn teise 
sordi inimestest.

Senisest rohkem haka-
ti Ameerika Ühendriikides 
vastu võtma immigratsiooni 
piiravaid seadusi alates 1870. 
aastate keskpaigast. Nii keela-
ti näiteks 1875. aasta seaduse-
ga mõningate välismaalaste, 
eeskätt Aasia tööliste saabu-
mine USAsse, kusjuures vali-
ku pidid selles osas keda luba-
da riiki ja keda mitte tegema 
ametnikud.

Juba tunduvalt olulisem 
ja täpsem immigratsiooni-
seadus pärineb 1882. aastast 
(Immigration Act of 1882), 
mille USA Kongressi poolt 
heakskiidetuna allkirjastas 
president Chester A. Arthur 
3. augustil 1882. Selle seadu-
sega laiendati ebasoovitavate 
isikute nimekirja: nüüdsest 
keeldus USA vastu võtmast 
kurjategijaid, kuutõbiseid (lu-

1882: kuutõbistele, prostituutidele ja hulludele näidati ust

1882. aasta immigratsiooniseaduse allkirjastas USA Kongressi poolt 
heakskiidetuna president Chester A. Arthur.

Foto: wikipedia.org

naatikuid), prostituute, hullu-
meelseid, vaimuhaigeid, nõr-
gamõistuslikke, aga samuti 
selliseid inimesi, kes võik-
sid saada tülikaks koormaks 
ühiskonnale.

1891. aasta seadusega ei 
tohtinud lisaks ülalmainitud 
kategooriatele USAsse lubada 
veel ka mitmenaisepidajaid, 
nakkushaigeid, aga samuti 
isikuid, kes ei suutnud tões-
tada, et on võimelised end ise 
ära elatama. 1903. aasta sea-
dusega sattusid keelu alla ka 
anarhistid, langetõbised, ker-
jused ja kupeldajad.

Immigrantidevastaste mee-

leolude kasvu ja 1903. aasta 
seaduse kehtestamist mõju-
tas otseselt 1901. aastal toi-
munud atentaat, mille käi-
gus tappis välismaise nimega 
anarhist Leon Czolgosz USA 
tolleaegse presidendi William 
McKinley.

Hiinlastest said 
ebasoovitavad isikud
1882. aastal oli USA president 
jõustanud ka teise olulise im-
migratsioonialase, otseselt 
üht rahvust puudutava seadu-
se. Kuna viimastel aastaküm-
netel oli USAsse saabunud 
väga palju hiinlasi, siis otsus-

tati sellele protsessile pidurit 
tõmmata ja „kollast ohtu” vä-
hendada.

Näiteks Californias moo-
dustasid hiinlased 1880. aastal 
juba ligi kümnendiku seal-
sest elanikkonnast ja viimasel 
kümnel aastal oli Ameerikas-
se saabunud üle 100 000 hiin-
lase. Hiinlaste elurajoonid aga 
olid muutunud prostitutsioo-
ni, hasartmängude ja uimas-
tite levialadeks, mis hakkas 
juba ähvardama ameerika 
kultuuri olemasolu. Need fak-
tid olid viimaseks piisaks ka-
rikas.

Juba 15 aastat varem olid 
USA parlamendiliikmed soo-
vinud vähendada Hiina im-
migrantide saabumist riiki, 
kuid tollal olid selle vastu se-
naatorid, kelle hulgas oli palju 
suurtööstureid ja pankureid. 
Viimastele oli vaja palju oda-
vat tööjõudu, mida hiinlased 
neile pakkusid, aidates rii-
ki pärast kodusõda taastada. 
Kui aga hiinlaste abil oli riik 
ja majandus enam-vähem 
normaalselt toimima saadud, 
otsustati hiinlaste teenetest 
loobuda.

6. mail 1882. aastal allkir-
jastatud Hiinlaste elimineeri-
mise seadus (Chinese Exclu-
sion Act) keelustas hiinlaste 
saabumise riiki, kuid erand 
oli tehtud kaupmeestele, õpe-

tajatele, üliõpilastele ja veel 
mõnele kategooriale. Nime-
tatud dokument on esimene 
ja ainus ametlik USA seadus, 
mis reguleeris konkreetse 
rahvuse liikumisi. Kuigi sea-
dus pidi kehtima algselt vaid 
kümme aastat, jäi ta tegelikult 
jõusse kuni 1943. aastani.

Ameeriklastel oli pikka 
aega kehtinud hiinlastevas-
tase seaduse pärast endal ka 
veidi piinlik, mistõttu esime-
se hiinlasest USA parlamen-
diliikme Judy Chu ettepane-
kul vabandas USA Kongress 
2012. aastal hiinlaste tagakiu-
samise eest.

Immigratsioonidebatid 
käivad USAs tänase päeva-
ni ja eriti aktuaalseks muu-
tusid need Donald Trumpi 
presidentuuri ajal. Nimelt on 
Trump nimetanud USA im-
migratsiooniseadusi kõige to-
bedamateks maailmas ja tei-
nud ettepaneku neid muuta. 
Tema sõnutsi irvitavad teised 
riigid USA üle, kuna riik ei 
saa migrantidega hakkama.

Trump on ka öelnud, mil-
lised peaksid USAsse saa-
buvad välismaalased olema: 
„Me soovime, et meie riiki 
tuleksid inimesed, kes on seda 
väärt ja kes hakkavad meie 
maad armastama.”

Allan Espenberg

RAKVERE • NIINE 4A
E-R: 10.00-19.00 • L-P: 10.00-16.00
tel.:  53 031 718

LIHTNE JA MUGAV JÄRELMAKS! 
KASUTA VÕIMALUST!

KAMPAANIAHINNAD KEHTIVAD

KUU LÕPUNI VÕI KUNI KAUPA JÄTKUB!

ERITI HEAD HINNAD!
160*200hinnad PUHKEVAD õide!

KUUM HIND

79
€

VOODI

230*140*80
(200*125)

KUUM HIND

299
€

LAUD + 4 TOOLI

NURGADIIVANVOODI

laud 75*120*75(h)
tool 56*51*74(h)

laud 120*75(h)
tool 48*59*98(h)

KUUM HIND

249
€

KUUM HIND

329
€

LAUD + 4 TOOLI L A U A D J A T O O L I D
T Ä I S P U I T S P O O N I G A !

NURGADIIVANVOODID

IGALE MAITSELE!

KUUM HIND

199
€

KUUM HIND

1299
€

KUUM HIND

569
€

SEKTSIOON MAGAMISTOA MÖÖBEL

LASTETOA KOMPLEKT

PUIDUST VOODID

KUUM HIND

289
€

*P
ilt

 on
 ill

us
tra

tii
vs

e t
äh

en
du

se
ga

KUUM HIND

699
€

KUUM HIND

425
€

310*172*80
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www.omaporsas.ee

Värske ja
eestimaine sealiha

Vajangu perefarmist

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

Oma Põrsa lihapoest leiad rikkaliku
valiku värsket sealiha

Seahakkliha

Müügil erinevad grilltooted

al 2,45 /kg

2,09 /kg

al 3,50 /kg

€

€

€

Kaupluses A&E Kangad Rakveres
L. Koidula tn 2

Uued värvid ja

suvine värskus

Sinu koju

Avatud E-R 9.00-18.00, L 9.00-15.00
Tel. 555 15 607

Sul on vaja ust?

Palju tooteid laos kohe olemas
Mõõdame ja paigaldame

www.kvaliteetuks.ee
Lai 1 Rakvere

tel: 5660 2630
e-mail: info@kvaliteetuks.ee

Tutvu toodetega kodulehel:
või astu läbi meie salongist

Täpsem info
või saada meile

Kvaliteetuks OÜ aitab!
Pakume kõikvõimalikke uksi

nii metallist kui puidust

300 € 399 € 350 € 405 € 128 € 232.80 € 132 €

Varalaen

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

Sõidumeerikute taatlemine. Tulekustutite kontroll.

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

Tel 322 4780

Lepna tee 7, Rakvere vald

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

Tel 327 1124

Paide mnt 7i

Jaama pst 5, Rakvere Tel: 5586 786, e-mail: kyttesalong@gmail.com Koduleht: www.küttesalong.ee• •

Ideest teostuseni!

valmistatud eestimaisest puidust

vastavad kõrgeimale standardile

heleda värvusega

ühtlase kvaliteediga

Olete oodatud ostma!

preemiumklassi puidugraanulid

• TELLIMUSREISID KUNI 59 KOHALISTE

TURVALISTE BUSSIDEGA EESTIS JA VÄLISMAAL

• ÕPILASTE JA TÖÖTAJATE TRANSPORT

www.reis.ee Tel 502 5996, e-post rakvere@reis.ee

sõiduautod, pakiautod,
veoautod, bussid,

traktorid

KLAASIDE MÜÜK,
VAHETUS, PARANDUS,

KLAASIKAHJUDE
KÄSITLEMINE

www.autotehnika.ee

KÕIK
AUTOKLAASIDEST!

...........................................

Tel 324 4446
Rägavere tee 44, Rakvere

Avatud: E-R 9-18, L 9-15 • Tel 322 3632

Rakvere, Turu plats 5. Meil on, mida valida!

Kvaliteetsed anatoomiliste
seljatugedega KOOLIKOTID:

JEVA, COOCAZOO, TARGET
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