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MÕNE REAGA

Laupäeval toimub Rak-
veres järjekorras juba 
üheksas ööjooks, mille 
algus- ja lõpp-punkt 
asuvad seekord linna-
staadionil.

Liisi Kanna

Viking Line Eesti Ööjook-
su peasekretär Riina Ignatov 
rääkis, et suurimaks muuda-
tuseks on tänavu jooksu uus 
trajektoor. „Me oleme alati 
mõelnud, et igal aastal võiks 
värskendust olla. Muidugi 
mõneti on põhjuseks ka see, 
et linn ehitab. Pikk tänav on 
kinni – muidu kulges rada ju 
Pikalt tänavalt läbi. Pidime 
tegema jooksuraja ümber, 
ühtlasi kolisime ka stardi ja 
finiši võistluskeskusega ühte 
kohta,“ selgitas Ignatov.

Ööjooksule on oodata ligi 
8000 osalejat. „Registreerida 
saab ka võistluspäeval. Prae-
guse prognoosi järgi on 7500 
osavõtjat, aga olenevalt ilmast 
võib see number muutuda,“ 
rääkis peasekretär, lisades, et 
kuna kohtade arv igale dis-
tantsile on piiratud, siis ta-
suks ka lastejooksudele varem 
ära registreerida, et pettu-
must vältida.

Sel korral on võimalus li-
saks rajaäärele spordisünd-
must jälgida tribüünidelt. 
„Ootame pealtvaatajaid ka 
tribüünidele. Juhul kui peaks 
sadama, siis need on varjuga 
kaetud,“ julgustas korraldaja 
igal juhul üritust kaema min-
na.

„Me tahame ju, et rah-
vas tuleks kaasa elama. Ja sel 
korral jagama pealtvaatajate-
le kingitusi ning meeneid – 
meil on jooksuööl auhindade 
sadu,“ tõi peasekretär välja 
veel ühe uuenduse.

Pühapäeval toimus Vi-
ru-Nigulas traditsioonili-
ne rahvajooks, mida sel 
korral saatis vihmasa-
du. Jooksjaid ilmaolud 
ei morjendanud – üritu-
sest võttis osa kokku 
222 spordihuvilist.

Liisi Kanna

Viru-Nigula rahvajooks toi-
mus juba 20. korda ning kuu-
lub teist aastat ka mullu käi-
ma lükatud Lääne-Virumaa 
jooksusarja. Kümnendat aas-
tat üritust korraldanud Ainar 
Sepnik rääkis, et osalejate arv 
on üha kasvanud.

„Kui möödunud aastal üle-
tasime 200 piiri ning jooks-
jaid oli 212, siis tänavu võttis 
osa 10 inimest rohkem,“ rõõ-
mustas korraldaja, lisades, et 
osalejate rekordit ennustas ka 
eelregistreerunute arv.

Osalusaktiivsuse kasvu võib 
näha ka kümne viimase aasta 
statistikat vaadates – kui näi-
teks 2014. aastal käis jooks-
mas 177 inimest, siis 2009. 
aastal vaid 97.

Sepniku hinnangul on vii-
maste aastate rekorditele 
kaasa aidanud Lääne-Viru-
maa jooksusarja kuulumine. 
„Valdade ühinemine suu-
rendas samuti osalejate arvu, 
kuid peamiseks põhjuseks 
on jooksusari – see on too-
nud võõraid inimesi, tullakse 
kaugemalt,“ lausus korraldaja, 
avaldades ühtlasi heameelt, 
et jooksmine jätkuvalt popu-
laarne on.

Sepniku sõnul läks 20. 
rahvajooks ilma tõrgeteta. 
„Emotsioonid on väga po-
sitiivsed. Korraldus sujus 
igati ladusalt. Meil on vinge 
tiim – osa inimesi on esimes-
test jooksudest juba seotud,“ 
rääkis ta.

Sel korral üllatati jooksjaid 

Iiri bänd murdis 
Viru Folgil traditsioone

E elmisel nädalavahetusel tuhandeid peolisi Käsmusse 
toonud Viru Folk toimus 12. korda ja oli pühendatud 
Iiri muusikale.

Iiri külalistest üheks silmapaistvamaks osutus neljaliik-
meline bänd The Kilkennys, kes esines reedel pealaval ja 
laupäeval Ingmani metsalaval. Laupäevase kontserdi eel 
tuli lavale peakorraldaja Peep Veedla enneolematu jutuga. 
Ta palus peolistel, kes olid juba tekid istumiseks lava ette 
laotanud, need üles korjata, et teha ruumi külastajatele, kes 
sooviks lava ees seista, tantsida, hüpata ja kaasa laulda. „Selle 
bändi muusika lihtsalt mõjub inimestele nii,“ põhjendas 
Veedla ja lisas, „see on esimest korda 12 aasta jooksul, kui 
ma palun lava ette niimoodi ruumi teha.“

Maasistunud publik suhtus palvesse mõistvalt ning la-
vaesine ja kogu plats täitus kiirelt rahvaga. Nagu bänd oli 
kerges õhtupimeduses lavale astunud, viskas laulja Davey 
Cashin kohe maitseka Eurovisiooni-teemalise nalja ja oli 
publikuga kohtumise üle ehedalt rõõmus. Tal oli kaasas Iiri-
maa lipu värvides riidest vöö, mille ta mikrofonile asetas ja 
kohvikruus, mida tõstes publikule „Terviseks!“ soovis.

Ja kaasa laulmiseks, hüppamiseks ning tantsimiseks läks-
ki ruttu, sest bändimehed olid kõik lahedad sellid ja muusi-
ka kaasakiskuv, rütmikas, reibas ning aeglaste ballaadide 
puhul pisarateni hingeminev. Ägedat Iiri folkmuusikat 
tänapäevase kõlapildiga tuli lavalt täiega! Bändimehed olid 
osavad erinevate pillide mängimises, nende seas bandžo, 
flööt, käsitrumm ja torupill.

Kuulsa Riverdance’i loo ajal hüppas laulja lavalt maha, et 
selle ees tantsijatega koos jämmida. Koos publiku aktiivse 
kaasalaulmisega tuli esitusele ka lugu „Dirty Old Town“, 
mille laulis omal ajal kuulsaks Iiri grupp The Pogues. Sel-
lele bändile austuse avaldamiseks toimus reede hilisõhtul 
spetsiaalne kontsert, kus eesti keeles esitasid bändi lugusid 
Untsakad, VLÜ, Airi Allvee, Üllar Saaremäe ja teised.

Järgmise aasta Viru Folk on pühendatud Norra muusi-
kale.

Tõnu Lilleorg

Viru-Nigula jooksul püstitati osalejate rekord

7,5 km pikkusel põhidistantsil võttis mõõtu 91 osalejat. Foto: Reti Kokk

ka ühe muudatusega. „Meil 
on seal mitu päris korralikku 
tõusu ja tänavu tegime raja 
teistpidi. Nii palju kui hiljem 
kommentaare kuulsin, siis 
oli nii pidi mõnusam joosta 
olnud,“ sõnas ürituse eestve-
daja.

Ainsa viperuse mängis 
jooksusõpradele ilmataat. 

„Meid saatis väikeste pauside-
ga terve päeva vihm. Hommi-
kul sadas, lastejooksude ajaks 
jäi õnneks üle, kuid põhijook-
su stardist alates jälle. Vihm 
natuke muidugi mõjutas – 
kõndijaid oli vähem, kuid 
jooksjaid sadu ei heidutanud,“ 
rääkis korraldaja. „Meil läks 
vihmaselt, aga väga lõbusalt,“ 

võttis Sepnik ürituse kokku.
Rahvajooksu 7,5 km põ-

hidistantsil oli 91 osalejat. 
Üldvõidu võttis Taavi Kil-
ki, teise koha saavutas Kevin 
Vabaorg. Üldarvestuse kol-
manda koha nimel pidasid la-
hingu kaks M40 vanuseklassi 
meest – võitjaks tuli meie 
maakonna jooksumees And-
rus Lein, kes alistas Viru-Ni-
gula rahvajooksul enim võite 
kogunud legendaarse jooksja 
Vjatšeslav Košelevi.

Naiste põhidistantsil võitis 
esmakordselt Viru-Nigulas 
Mari Boikov, teise koha saa-
vutas läänevirulane Moonika 
Pilli, kolmas oli Viru-Nigula 
valla jooksja Irina Savinitš.

3,3 km pikkusel lühidis-
tantsil olid parimad Sten 
Ruutupõld ja Etriin Etverk.

Viru-Nigula rahvajooks oli 
maakondliku sarja neljandaks 
etapiks, jooksusari jätkub 
Tapa valla rahvajooksuga.

Öine suursündmus üllatab uuendustega
Ööjooks muudab 17. 
augustil Rakveres 
liikluskorraldust
Lisaks liikumisrõõmule ja 
tuhandetele linna külalis-
tele, toob ööjooks endaga 
kaasa ka ajutisi ebamuga-
vusi. Seda eeskätt moo-
torsõidukitega liikujatele.

Korraldaja annab teada, 
et 17. augustil on liiklus 
kesklinnas osaliselt suletud 
alates kella 8-st (Kastani 
puiesteel F. G. Adoffi ja 
Silla tänava vaheline lõik). 
Tehnika paigaldamisega 
seoses toimuvad mitmed 
ümbersuunamised alates 
kella 12-st (AQVA Spor-
dikeskus – Vee tn, Karja ja 
Võidu ristmik, J. Kunderi 
tänaval Nurme ja Timuti 
tänava vaheline lõik).

Kogu jooksurada on su-
letud mootorsõidukite 
liiklusele alates kella 21-
st kuni ööjooksu lõpuni 
kell 00.30. Lisaks palub 
korraldusmeeskond mitte 
parkida 17. augustil Kasta-
ni, Laia ja Laada tänavale. 
Parkides sõiduki nimeta-
tud tänavatele, riskivad 
autoomanikud sellega, et 
viga võivad saada sõiduk 
või osalejad, kes suures 
inimhulgas joostes ei pruu-
gi näha takistusi teel.

Korraldajad paluvad va-
bandust kõigilt rakverlas-
telt, kui sündmus ebamu-
gavusi valmistab – kõik 
piirangud on osalejate ter-
vise hoidmiseks ja linlaste 
vara kaitsmiseks. Loode-
takse rakverlaste mõistvale 
suhtumisele ja kutsutakse 
üles võimalusel sel päeval 
autoga liikumist piirama 
või sootuks vältima.

Sporditurg asub tänavu 
spordihoone parklas, kus 
on üleval näiteks Sportlandi 
suur telk ning asub MyHitsi 
lava. Ametliku toitlustajana 
on väljas Sushi Tiger. Lapsi 
ootab lasteala, näomaalingud 
jne. „Toimetamist ja tegevust 
jagub kõigile,“ kinnitas Igna-
tov.

Ka rajaääres pakutakse kõ-
vasti lõbustust. „Rajal on 28 
meelelahutuspunkti – seega 

rohkem kui kunagi varem,“ 
rõõmustas korraldaja. Näi-
teks astuvad üles Rakvere ja 
Kunda linnaorkester, Tapa 
puhkpilliorkester ning Viru-
maa poistekoor. Sisse seatak-
se erinevate teemadega disko-
punktid, näha saab line-tantsu 
ja kuulda trummareid, esin-
datud on Rakvere linnus jne.

„Me teeme seda rakverelas-
te ja läänevirukate jaoks ning 
loodame, et nad naudivad 

üritust,“ sõnas Ignatov lõpe-
tuseks.

Esiplaanil The Kilkennyse laulja Davey Cashin. Foto: Ylle Tampere
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Moe külla tuleb uus kaugküttepiirkond
Eesti üks suuremaid regionaalseid soojatootjaid OÜ N.R. 
Energy kavatseb koostöös Moe piiritusevabrikuga rajada 
Moe külasse soojusenergia koostootmisjaama ja luua uue 
kaugküttepiirkonna. Moe koostootmisjaam ühendatakse 
varustuskindluse suurendamiseks ka Tapa Üleviste tänava 
katlamajaga.

Moele on plaanide järgi kavas rajada uus, 9-megavati-
se võimsusega koostootmisjaam, mis hakkab asuma piiri-
tusevabriku territooriumil. Sooja tootmiseks kasutatakse 
taastuvenergiat ehk puiduhaket. Plaanide järgi 2020. aas-
ta sügisest käivituv soojamüük hakkab toimuma läbi uute 
soojatrasside võimsusel kuni 5 megavatti. Uue kaugkütte-
piirkonna loomine ja ühendustrassi loomine läheb maksma 
umbes 3 miljonit eurot.

N.R. Energy juhataja Ahto Tisler lausus, et uus tootmis-
üksus parandab soojusenergia varustuskindlust Tapa vallas 
ning loob eelduse toasooja hinna edasiseks languseks.

„Moe kaugküttepiirkond lisab Tapa valla soojatarbijatele 
juurde kaasaegse ja keskkonnasõbraliku võimaluse hoonete 
kütmiseks. Tapa ja Moe vahele loodav ühendustrass suudab 
kanda soojusenergiat üle mõlemas suunas, mis tähendab, et 
kui üks katlamaja rivist välja langema, tagab teine soojusva-
rustuse mõlemas piirkonnas. Moe koostootmisjaama ühen-
damine Tapa Üleviste tänava katlamajaga parandab seega 
ka Tapa kaitseväe linnaku soojatootmise varustuskindlust,“ 
märkis Tisler.

Kuulutaja

KEHALISED VÄÄRKOHTLEMISED
14. augustil teatati, et Väike-Maarja vallas Vao külas lõi 
52-aastane naine oma 41-aastast elukaaslast. Naine peeti 
kahtlustatavana kinni.

10. augustil teatati, et Vinni vallas tungis 56-aastane mees 
kallale oma 35-aastasele elukaaslasele. Mees peeti kahtlusta-
tavana kinni.

Kesknädalal toimunud 
koosviibimisel olid pike-
malt kõne all Maaelu 
Edendamise Sihtasutu-
se strateegia uuendami-
ne ja erimärgistusega 
kütuse tulevik.

Liisi Kanna

Kolmapäeva ennelõunal ko-
gunesid Vinni kandi maama-
jandusvaldkonnas tegutsejad 
Barto puhkemajja, et kohtuda 
maaeluminister Mart Järvi-
kuga.

Kokkusaamise kohalike 
põllumeestega korraldanud 
riigikogu liikme Kaido Höö-
velson sõnul on näost-näkku 
lihtsam suhelda. „Tegu on 
väikese infotunniga. Saame 
reaalsetest probleemidest 
aimu ja me kõik tahame ju 
kuulda, mis on selle lühike-
se ajaga tehtud, mis on tege-
misel ja mis meid ees ootab,“ 
selgitas Höövelson kohtumise 
eesmärki.

Nüüdseks üle kolme kuu 
ametis olnud maaeluminister 
Mart Järvik rääkis, et kohe 
alguses muutus tema graafik 
tihedaks ning selle aja jooksul 
on toimunud mitmeid välis-
visiite.

Maaelu edendamine
Ühe konkreetse teemana, 
mille kallal tööd on alusta-
tud, nimetas minister Maa-
elu Edendamise Sihtasutuse 
(MES) jaoks uue strateegia 
väljatöötamist. „Sihtasutus 
on päris hea abimees olnud 
maaelu toetamiseks, aga seda 
on võimalik teha oluliselt 
paremaks. Suuresti on uus 
strateegia suunatud sellele, et 
me saaks tuua inimesi linnast 
maale ja aidata ka piiri tagant 
naasjaid maale elama,“ selgitas 
Järvik, lisades, et selleks plaa-
nitakse MES-i juurde luua 
sihtkapital.

„Oleme üldiselt seisukohal, 
et laen on parem abiline kui 
otsetoetus. Väikese protsen-
diga laen aitab inimestel teha 
seda, mida nad tahavad. Ja kui 
noored pered kolivad maa-
le ning sünnivad lapsed, siis 
seda laenu saab otsast kustu-

Maaeluminister kohtus Lääne-Viru põllumeestega

tama hakata ja näiteks mingi 
laste arvu juures ära nullida,“ 
tutvustas minister üht võima-
likku viisi sihtkapitali kasuta-
miseks.

Teise ideena, kuidas MES-i 
kaudu maaelu suunata, tõi 
Järvik välja plaani anda MES-
ile õigus maid turu hinna-
ga kokku osta, et pidurdada 
maa müüki väliskapitalile. 
„Miks peaks tahetama MES-
ile müüa? Sest kui inimene 
müüb sinna, saab ta tulumak-
suvabastuse,“ selgitas minis-
ter plaani.

Limiidid „sinisele“ 
kütusele
Pikemalt peatuti kohtumisel 
erimärgistusega ehk rahva-
keeli sinise kütuse tulevikul. 
Järvik märkis, et teema on 
üleval, sest põllumehe nime 
kasutades ja maksumaksja 
raha varastades läheb suur 
osa ainult põllumajandusma-
sinates kasutamiseks mõeldud 
kütust n-ö kõrvale. „Sinine“ 
diislikütus on müügil tava-
tanklates ning kontrollide 
abil ei ole suudetud vargust 
peatada.

Minister näeb kahte või-
malikku lahendust. Üheks on 
registri loomine, mis töötab 
iga tanklaga otsesidemes onli-
ne-süsteemis. Teiseks võima-
luseks, mis Järviku hinnangul 
oleks lihtsam, võiks lõpetada 

kütuse värvimise ja maksta 
aktsiisitoetust otse põllumehe 
kontole. Mõlemal juhul oleks 
seatud limiidid, kui palju 
konkreetsele maamajandus-
ettevõtjale kütusesoodustust 
ette nähtud on. Kõnealused 
variandid ning teema tervi-
kuna põhjustas ägeda arutelu.

„Limiidid tulevad igal juhul, 
muidu vargusele pidurit ei 
panda,“ tõdes Järvik, lisades, 
et milline lahendus lõpuks 
valida, peakski jääma põllu-
meeste otsustada.

Tulevikusuunad
Riigikogu liige Anti Poo-
lamets tõi arutellu sisse 
Lääne-Virumaa vaate ning 

uuris ministrilt agroturisimi 
tuleviku kohta, arvestades 
võimalikku Kunda sadama 
arengut Soome suunal. Maa-
leluministri nõunik Maido 
Pajo märkis, et just maatu-
rism seatakse järgnevatel aas-
tatel suuremasse fookusesse.

Täpsemat infot Euroopa 
Liidu järgmise rahastuspe-
rioodi suundade kohta minis-
teeriumi esindajad veel jagada 
aga ei osanud. Küll tõi Pajo 
esile, et Euroopa Liit on kin-
nitanud soovi uuel perioodil 
asjaajamist lihtsustada. Mi-
nister märkis, et lihtsustada 
püütakse ka kõiki nõudeid 
Eestis, mis on EL-i poolt ette 
nähtust karmimad.

Maaeluminister Mart Järvik Barto puhkemajas kohalikele põllumeestele plaanitavaid muudatusi tutvustamas. Fotod: Liisi Kanna

Hommikupoolikul külastas minister Kulina mõisa, kust koos riigikogu liikme Anti Poola-
metsaga hobuvankril koosviibimisele sõideti.
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Dicro Eesti OÜ asub ja on Soome
ettevõtte tütarfirma, kelle põhitegevuseks

on elektroonikatoodete valmistamine.

Rakveres

Töö sobib sulle, kui:

Meie poolt:

Kandideerimiseks saada CV e-posti
aadressile: dicro.eesti@dicro.ee

• sul on hea silmanägemine
• oled täpne ja kohusetundlik

• väljaõpe kohapeal
• tööpäev  8.00-16.30
• soodustusi

Dicro Eesti OÜ kutsub tööle

Tööülesandeks on kaablitoodete ja
juhtmesarjade valmistamine

ELEKTROONIKATÖÖTAJAID

Kasuks tuleb eelnev töökogemus, CNC puidufreesi
kasutamise oskus ja kirg mööbli tootmise vastu.
Väljaõppe võimalus kohapeal.Töökoht asub Rakveres.

Ideaalköögid OÜ on Eesti Mööblitootjate Liidu poolt
tunnustatud 2016. a Eesti parimaks väiketootjaks
mööblisektoris!

Täiendav info telefonil 56614400

TISLERILE/MÖÖBLI VALMISTAJALE.

Ideaalköögid OÜ otsib oma tublisse meeskonda
täiendust. Pakume tööd

Haljala Kool ootab oma meeskonda
alates 2019/2020. õppeaastast

Nõutav vastavus kvalifikatsioonile. Ametikorteri võimalus.
Palgatingimused kokkuleppel. Kandideerimisavaldus ja CV

palume saata hiljemalt 16. august 2019 e-aadressile
kool@haljala.edu.ee. Täiendav info telefonil 325 0900.

KLASSIÕPETAJA

INGLISE KEELE ÕPETAJA

ERIPEDAGOOG/LOGOPEED

PSÜHHOLOOG

1,0 ametikohta (I kooliaste)

1,0 ametikohta

(I- II kooliaste)

1,0 ametikohta

0,5 ametikohta

Haljala Vallavalitsuses saavad tööd:

SOTSIAALTÖÖ JUHT

EHITUSSPETSIALIST

(ametnik)

(ametnik)

Sotsiaaltöö juhi ametikoha eesmärk on Haljala vallas sotsiaalhoolekande

korraldamine ja tagamine. Haljala valla sotsiaalpoliitika elluviimise,

sotsiaalkindlustuse, sotsiaalhoolduse, tervishoiu ja tööhõive korraldamine

vastavalt seadustele ja teistele õigusaktidele.

• sotsiaalosakonna töö juhtimine ja korraldamine

• valla sotsiaalvaldkonna eelarve koostamises osalemine ja eelarve täitmise jälgimine

• valdkonna õigusaktide eelnõude koostamine

• sotsiaalhoolekande, eestkoste ja hoolduse korraldamine

• sotsiaal- ja tervishoiualaste projektide kavandamine ja nende elluviimisel osalemine

• kodanike vastuvõtu korraldamine ja sotsiaalvaldkonnaalane nõustamine Haljalas ja Võsul

Sotsiaaltöö juhi ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

Lisainfo telefonil 551 0076 - vallavanem Ivar Lilleberg.

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud

dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 29. augustiks e-posti aadressile

haljala@haljala.ee märgusõnaga „sotsiaaltöö juht".

Ehitusspetsialisti ametikoha põhieesmärk on ehitusseadustiku ja muude ehitusalaste õigusaktide

nõuete täitmise tagamine Haljala vallas.

• ehitus- ja kasutuslubade, ehitusteatiste ning projekteerimistingimuste taotluste menetlemine

• valla esindamine oma töövaldkonnas tellitud tööde korraldamisel ja vastuvõtmisel

• valla ehitusjärelvalve korraldamine

• kodanike vastuvõtu korraldamine ja ehitusalane nõustamine Haljalas ja Võsul

• ehitisregistri pidamine

Ehitusspetsialisti ametijuhend on leitav Haljala valla veebilehelt.

Lisainfo telefonil 5669 6186 - majandus- ja hankejuht Annes Naan.

Kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, haridust tõendava dokumendi koopia ja muud

dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks, hiljemalt 23. e-posti aadressile

haljala@haljala.ee märgusõnaga „ehitusspetsialist".

Peamised tööülesanded:

Peamised tööülesanded:

augustiks

* Valmisolek töötada 5 ööpäeva järjest

* Keskharidus ja vanus vähemalt 25 aastat

•Info klaarika@vinnivald.ee Tel 3257 387, 5387 7905

Vinni Perekodu võtab tööle

“ ”PEREVANEMAID
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PAKUN TÖÖD

• Otsime väikesesse söögikohta Tapal 
töökat ja kohusetundliku kokka täis-
või poole kohaga. Info tel 5660 5470

• Artur Šašlõkibaar pakub tööd 
klienditeenindajale Rõmeda külas. 
24h@arturbaar.eu. Tel 5629 8277

• Rakvere Piimaühistu otsib RAA-
MATUPIDAJAT. Töökuulutuse leiab 
www.rpy.ee

• Vajatakse hooldajat naisterahvale 
päevasel ajal. Asukoht Tamsalu. Info 
5804 4426

• Pakun kohe tööd tugiisikule-hool-
dajale üks kord nädalas Rakveres. 
Tel 554 6490

• Art Hotell pakub tööd perenai-
ne-toateenindajale. Lisa info tel 32 
32 060 hotell@artcafe.ee

• Rakvere BabyBack Põhjakeskuses 
otsib oma meeskonda koristajat. 
Tööaeg reede, laupäev, pühapäev ja 
esmaspäev kell 9.00-11.00. Lisainfo tel 
552 8197 või mariann@babyback.ee

• Otsime hakkajat majahoidja-re-
mondimeest. Territooriumid Rak-
veres (kool + lasteaed + kohvik jt). 
Sooviavaldus ja CV saata arved@
reg.ee

• Otsin töömeest, kes teeks korteris 
remonti (värvimine, tapeetimine). 
Tel 512 6254

• Ehitusettevõte Steba Building OÜ 
pakub tööd ehitajatele Helsingis ja 
Espoos. Huvi korral helista telefoni-
numbrile +372 5564 1867 või kirjuta 
e-posti aadressile steba.building@
mail.ee

• Pakkuda tööd katusemehele. 
Lamekatuste ehitamine - töö SBS 
rullmaterjalidega, soojustamine. 
Parapeti ehitus ja plekitööd. Tel 
5845 5717

• Otsin töömeest, kes ehitaks uued 
garaažiuksed (külgedele avatavad 
hingedel uksed). Garaaž asub Kad-
rinas. Tel 5674 0278

• Pakkuda tööd üldehitajale. Info tel 
5373 3385

• Vajatakse maalrit. Tel 5192 5452

• Pakkuda tööd võsalõikajana. Seosel 
OÜ otsib enda meeskonda asjalikku 
töömeest, palk tükitöö alusel. Lisainfo 
5300 2504 või info@seosel.ee

• Duo Takso pakub tööd taksojuh-
tidele, vajalik teenindaja kaart. Tel 
528 2659

Rakvere Kütteladu 
võtab tööle

C-kategooria 
autojuhi.

Saada palun oma 
CV meiliaadressile:
info@algaveod.ee
Lisainfo telefonil 

5566 8377
www.algaveod.ee

võtab tööle 
trepidetailide lihvija.

Võimalik väljaõpe 
kohapeal.

Eeldame korrektsust 
ja töötahet. Pakume 

head töötasu.

CV saata 
info@arugrupp.ee

Info telefonil 
+372 329 5640

OTSIN TÖÖD

• Otsin linnas tööd – välikoristustööd 
ja kaevan peenramaad. Tel 5462 2417

• Mees otsib üldehitustööd (koge-
mus), võib ka lühitöid. Tel 5374 1478

• Pensionär mees, kes paigaldaks 
kööki uue linoleumi odavalt. Tel 
554 6490

KOOLITUSED

• Inglise keele vestluse kiirkursus 20 
tundi (vajadusel jätkame) algajatele ja 
taasalustajatele Tsentrumis Koidula 
1 alates E 9.09, T 10.09, N 12.09 kella 
18-19.30. Hind 60 € - sisaldab õppe-
materjale. Tel 5566 1419

www.kuulutaja.ee
LOE
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Täna jõuab kinodesse 
komöödiadraama „Üks-
kord Hollywoodis“, mille 
stsenarist ja režissöör 
on kuulus Quentin Ta-
rantino.

Tõnu Lilleorg

Filmi tegevus toimub kuld-
se Hollywoodi ajastu lõpu-
faasis, aastal 1969. Kuldne 
ajastu algas eelmise sajandi 
kahekümnendatel ja lõppeski 
kuuekümnendatel. Selle pe-
rioodi jooksul kujunes välja 
hollywoodilik loo jutustamise 
viis, millest sai kogu maail-
mas juhtiv stiil. Tarantino on 
asetanud filmi tegevuse selle 
ajajärgu kõige viimasesse lõp-
pu austuse märgiks kuldsele 
ajastule.

Ekraanil näeb kolme pea-
tegelast. Rick (mängib Leo-
nardo DiCaprio) on telese-
riaalinäitleja, kes kardab oma 
tööalase tuleviku pärast, sest 
tema osaks on olnud pide-
valt kehastada lurjuseid, kes 
saavad filmi lõpus kangelase 
käest kolki. Publikule aga ei 
meeldi allajääjad.

Cliff (Brad Pitt) on Ricki 

ihukaskadöör, kes on tei-
nud temaga tihedat koostööd 
Metsiku Lääne pearahakütti-
dest jutustavas seriaalis. Üht-
lasi on kaskadöör oma „pere-
mehe“ sõber, autojuht ja re-
mondimees. Cliff sõltub töö-
alaselt suuresti Rickist, mis 
tegelikult iseseisvust hindavat 
meest morjendab. Filmiring-
kondades on Cliffi maine rä-
bal, sest teatakse, et ta soori-
tas kunagi ränga kuriteo.

Sharon („Mina, Tonya” 
staar Margot Robbie) on 
noor kuum näitlejatar, kes on 
teinud äsja filmi Hollywoodis 
imetletava Poola režissööri 
Roman Polanskiga ning ka 
elab viimasega koos. Ja juhus-
likult otse Ricki naaberma-
jas eksklusiivsel filmitähtede 
kodudest kubiseval künkal, 
kust avaneb imeline vaade 
Los Angelesele. Sharon nau-
dib sulnil moel elu ning soo-
vib endale ka perekondlikku 
õnne.

Niisiis on meie kolmikule 
nende eludes olulised küllalt-
ki üldarusaadavad teemad. 
Filmis näemegi, kuidas nad 
keset filmitööd ja eraelu nen-
de teemadega jõudumööda 
tegelevad. Oma erilise, ihal-
dusväärse ja head elu võimal-

dava töö tõttu asetsevad tege-
lased samas tavainimese argi-
reaalsusest kõrgemal. Neil on 
aega ja raha oma mullis omas 
tempos kulgeda, mis on oma-
moodi luksus.

Kuigi peategelased töö-
tavad alal, kus tegeletakse 
robustselt öeldes illusiooni-
de müügiga, on nad sisimas 
ehtsad ja tavalised inimesed 
oma hirmudega. Ja lootustega 
tõusta elukeerises n-ö sood-
sate tuulte meelevalda.

Kolmiku elu on mitmeta-
huline ja põnev ning filmi 
stsenarist-režissöör Taranti-
no on selle vaimukalt ekraa-
nile toonud. Tegelaste tund-
lik kujutamine ja huumor 
ongi linateose tugevaim külg. 
Samuti näeb häid rollisoori-
tusi. Eriti hea on DiCaprio, 
kes mängib oma tegelast de-
tailitäpselt ja tema sisepingeid 
hästi avavalt. Filmis leidub ka 
süngemat sorti kõrvalliine.

Boonuseks sellele ligi kolm 
tundi kestvale linaloole on 
asjaolu, et esmakordselt män-
givad ühes filmis suured Hol-
lywoodi staarid DiCaprio ja 
Pitt. Ning lõputiitrite vahel 
on peidus veel üks stseen.

Inimesed suures 
värvilises mullis
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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:

20. augustil kell 13 Rakvere Rahvaaias20. augustil kell 13 Rakvere Rahvaaias

ESITLUSELE TULEVAD ISAMAALISED PALAD 

NING MUUSIKAT               REPERTUAARIST

RAKVERE GÜMNAASIUMI AULAS

K
EL

L 
18

:0
0

si
ss

ep
ä

ä
s 

ta
su

ta

23
. a

ug
us

t 2
01

9

VABA AEG

KUHU MINNA

O Kõrts
Jõe 3a,Võsu
Pidude algus kell 22
Pilet 2 eurot
16. august suvetuure krutib 
DJ Tõnu Tiks
17. august parimad tantsu-
hitid mängib ette DJ Taavo 
Soodla
23. august esineb Jüri Ho-
menja ja tantsuplatsi kütab 
kuumaks DJ Margus Teet-
sov
24. august muusikat igale 
maitsele DJ Ailan Kytt
30. august populaarsed tant-
sulood toob teieni DJ Mag-
nus Volar
31. august Retro Jämm VDJ 
Martineero

Rakvere Teater
16., 18., 22.08 kl 19.00 Loo-
janguekspress Raudteegeto 
(Näituse 4a, Rakvere) (lav. 
Peeter Raudsepp)
16., 18., 21., 22.08 kl 19.00 
Miks Jeppe joob? Kolgaküla 
Rahvamaja Harjumaa (lav. 
Hendrik Toompere)

Rakvere 
kultuurisündmused
9.–30. august fotonäitus 
„Looduspildid nutitelefoniga“ 
Lääne-Virumaa Keskraama-
tukogus
13.–31. august Rait Rosina 
näitus „Väikelinn kui identi-
teet. Rakvere“ Rakvere Gale-
riis
17. august kell 12 rahvusfesti-
val „Ukraina perepäev“ Rak-
vere Kirikupargis
17. august kell 21.30 Viking 
Line Eesti Ööjooks Rakveres
20. august kell 13 taasiseseis-
vumispäeva kontsert Rakve-
re Rahvaaias, esinevad Ott 

Lepland ja Virumaa Poiste-
koor
23. august kell 18 Rein Ran-
napi soolokontsert Rakvere 
Gümnaasiumi aulas, esitluse-
le tulevad isamaalised palad 
ning muusikat Ruja reper-
tuaarist

Gustavi Maja
22. august silmanägemise 
parandamise ja säilitamise 
loeng-töötuba
24. august inspireeriv naiste-
õhtu Katrin Aedmaga
Info ja registreerumine tel 553 
5871, www.gustavimaja.eu 
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• Müüa korter Kundas, Koidu tn. 3toa-
line, 64 m2, rõdu, II korrus. Hind 15 500 
€. Tel 5627 7034

• Müüa 3toaline korter Laekveres, 
keskküte, renoveeritud 2015. a. He-
listada õhtuti kell 18.00, tel 5334 0606

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

• Müüa möbleeritud 4toaline korter 
Kundas. Korterit võib osta nii möblee-
ritult kui ilma. Info tel 523 7690

• Müüa remonti vajav maja Haljala 
vallas. Tel 5562 4805

• Müüa Tapa vallas Lehtse alevikus 
hubane maamaja. Hind 38  000 €. 
Tel 511 0478

• Müüa elamumaa Peipsi ääres Ran-
napungerja jõe kaldal. Tehtud DP. Lu-
batud ehitada üksikelamu (kuni 9 m) ja 
abihoone. Ideaalne asukoht puhkuse 
veetmiseks. Rannapungerja jõgi 100 
m, Peipsi järv 600 m. Katastrinumber 
81501:001:0249. Tel 5559 2674

OST

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

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

• Ostan teie korteri Kundas. Pakku-
mised ja info palun e-mailil sofi a-
komp@mail.ee

• Ostan 2-3toalise korteri Sõmerul. 
Hind kuni 25 000 €. Tel 5854 5348

• Noor pere soovib osta 3toalist kor-
terit või maja Rakveres või lähiümb-
ruses. Tel 5671 5968

• Soovin osta ahiküttega elamispinna 
(I korrus ning vee- ja kanalisatsiooni-
ga), Rakvere või Tamsalu. Tel 5590 0853

• Ostan maja/elamumaa Rakveres või 
lähiümbruses. Tel 5781 2910

• Soovin osta maja Tapa linna, hind 
kuni 50 000 €. KV kuulutuste omanikel 
palun mitte ühendust võtta. marikai-
len@gmail.com, tel 5691 1207

• Ostan 100 m2 garaažiboksi. Suu-
rusjärk 100 m2, kõrge lagi, kõrgemat 
tüüpi tööstusuksed ning tööstusvool. 
Võib pakkuda kehvas seisukorras 
remonti vajavaid pindasid. Võimaluse 
korral arve. Asukoht Rakvere ning selle 
ümbrus 20 km raadiuses. Tel 5394 8017

• Ostan garaaži Rakveres, tööstusvool, 
kanal. Tel 5358 4840

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

KINNISVARA

• Müüa 1toaline korter Rakveres. Tel 
5894 2895

• Müüa Rakveres 1toaline ahiküttega 
korter, II korrusel + vesi ja vannituba 
sees. Tel 5340 6016

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

• Müüa Jaama tänava II korrusel päi-
kesepoolne ahjuküttega maja keskel 
asuv korter (30,5 m2) – köök, tuba, 
vannituba, WC, puukuur, keldriboks, 
uued aknad ja välisuks. Toimiv ühistu, 
pangalaenu ja võlgnevusi ei ole. Tel 
5597 9543

• Müüa 1toaline keskküttega korter. 
4/5, Tamsalus, Ääsi11. Tel 5333 0653

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

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

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

• Müüa 2toaline mugavustega korter 
Lennuki tänaval. Tel 5800 4740

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Näpil. Tel 527 5026

• Müüa 2toaline kõrgel I korrusel asuv 
korter Huljal. Rahulik piirkond, tuba-
dest kena vaade, pood lähedal. Tel 522 
9010, 5394 2650

• Müüa värskelt renoveeritud päi-
kesepoolne 2toaline korter Kun-
das, mis asub maja keskel. Korteri 
planeering muudetud, avatud köök 
elutuba. Korteris vahetatud plastpa-
kettaknad, radiaatorid, elektrijuht-
mestik ning torustik. Uus san. teh-
nika ning el. boiler. Seinad värvitud 
ning osaliselt tapeeditud. Põrandal 
on laminaatparkett. Vahetatud 
siseuksed ning metallist turvauks. 
Paigaldatud uus köögimööbel koos 
tehnikaga, kuulub hinna sisse. Kor-
teri juurde kuulub ka kelder. Majas 
olemas toimiv KÜ. Hind 17  000 €. 
Tel 5343 4895

• Kundas müüa vaatega merele, soe, re-
noveeritud 2toaline korter (39,6 m2). 
Parkettpõrandad, itaalia radiaatorid, 
avatud köök, elektripliit, boiler. Köögi 
mööbel naturaalne puit. Hind 7000 €. 
Tel 5802 3725

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

• Müüa 2toaline korter Vohnja 
külas. Tehtud täis renoveerimine, 
uued põrandad, aknad, el.juhtmes-
tik, vannituba, köök, keskküte. Lisa 
küsimused telefoni teel 5625 3560

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

• Müüa 2toaline korter Väike-Maar-
jas. Korter on äsja renoveeritud: uus 
torustik, uus elektrisüsteem, lagedes 
laepaneelid, põrandal laminaat, van-
nituba plaaditud, uus dušš ja WC, 
uus boiler, vannitoas põrandaküte, 
Ahiküte, ühistu poolt luba paigaldada 
õhksoojuspump. Korteri juurde kuu-
lub keldriboks ja puukoor. Aiamaa või-
malus. Ilus, hästi hooldatud aed, aias 
grillimiskoht. Hind: 18 000 €. Merike.
fre@gmail.com. Tel 528 5834

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

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

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

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

VAATA KÕIKI PAKKUMISI

Vabad üüripinnad 
meie kauplustes

www.ogelektra.ee/uuripinnad
e-post: kinnisvara@ogelektra.ee

VÄIKEMAARJA, 
PIKK 9

48 m2, II korrus

KOHTLA-JÄRVE, 
MALEVA 23

I korrus – 40,7 m2, 33,8 m2

JÄRVAKANDI, TURU 
TÄNAV 1

I-korrus– 28,6 m2

RAKVERE, LAADA 16

II korrus – 87 m2

NARVA, 
PÄHKLIMÄE 2a

I korrus – 7 m2

NARVA, 
RAKVERE 71 

I korrus 291,1 m2

VINNI, 
SÕPRUSE 5

I korrus – 36,3 m2

Tel: 5554 5501

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida 1toalist ahiküttega 
korterit. Tel 5594 6419

ANNAN ÜÜRILE

• Pakkuda üksikule inimesele üürikor-
terit era maja II korrusele, kaks tuba ja 
köök ,WC ja dušš all. I korrusel elab ea-
kas pensionär, kelle tingimus on üksik 
inimene. Maja asub Tapa linnas. Mitte 
ühelgi pidutsejal ja lärmakal inimesel 
palun mitte tülitada, sisse saab kolida  
septembrist. Tel 5660 5470

• Anda üürile Tapa linnas 1toaline plii-
diküttega korter, vannituba puudub. 
Üür 100 €/kuus. Info tel 511 0478

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

• Anda üürile 1toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Rakveres Jaama 
tn. Üüri hind 160 € + kommunaalkulud. 
Info tel 527 0058 

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

• Anda üürile või müüa kõigi muga-
vustega korter (43 m2) Rakveres. Tel 
5558 7544

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

• Üürile anda Rakveres 2toaline kõigi 
mugavustega möbleeritud korter. Info 
ekked222@hot.ee

• Anda üürile Rakvere kesklinnas 2toa-
line kõigi mugavustega korter, 50 m2. 
Tel 502 9052

• Anda üürile 2toaline möbleeritud 
korter Rakveres, elektri- ja ahjuküte. 
Üüri hind 220 € + elekter, vesi. Tel 
527 0058

• Anda üürile 2toaline mugavustega 
korter Rakveres, Küti tänaval. Üüri 
hind 190 € + kommunaalmaksed. Info 
tel 527 0058

• Anda üürile korter, 2 tuba (49 m2), 
Tuleviku 13, Rakvere. Kontakt tel 
5197 1708

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

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

ÄRIPINNAD

• Müüa äripind - 120 m 2 (endine kaup-
lus), maakelder – 67 m2, ärimaa – 601 
m2. Hind 14 500 €. Tel 5592 6503 

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa korralik Ford Focus 1,6, 74kW, 
2007. a, automaat. Tel 5342 5932

• Müüa Land Rover Freelander 1,8 B, 
manuaal, 4x4, heas korras, ülevaatus. 
Tel 511 3414

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

• Müüa Mitsubishi Outlander 2,4, B, 
118kW, 4x4, 2005. a, automaat, ülevaa-
tus. Tel 511 3414

• Müüa Škoda Fabia, 2008. a, 1,9TDI, 
77kW, väga heas korras. Hind 3390 €. 
Tel 5340 7805

• Müüa vähe sõitnud Škoda Fabia, 
väga ökonoomne. Hästi hooldatud. 
Tel 5566 9310

• Müüa Toyota Corolla, 1,4, 2005. a, 
heas korras. Tel 517 4193

• Müüa Volkswagen Bora, 2003. a, 1,9 
diisel, 74kW, väga heas korras. Hind 
1600 €. Tel 5302 9943

• Müüa Volvo V70, bensiin, 2002. 
a, hästi hoitud, hind kokkuleppel. 
Tel 512 9689

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

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
kaubikuid (seisnud, ülevaatuseta, 
rikkega jne). Tel 5565 9595

• Ostan autoromusid. Tel 5558 5956

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

• Ostan mini mopeedi Riga-26 või 
Riga-30. Tel 5687 5845

• Ostan sõidukeid ja kaubikuid 
igas seisukorras! Võib remonti va-
jada! Lääne-Virumaal tulen kohale 
1h jooksul. Helista ja saate teada 
palju teie sõiduki eest pakume! Tel 
5309 2650

• Ostan igas seisukorras autosid. 
Romud, kaua seisnud, ülevaatuseta, 
rikkega, heas korras jne. Huvi pakuvad 
ka vene masinad. Sobivusel kohene 
tehing! Tel 5357 7108

• Sõidukite kokkuost üle Eesti! 
Lääne-Virumaal tuleme kohale 
15 minutiga ja maksame parima 
hinna! Pakkuda võib ka vigaseid, 
avariiliseid või seisnud masinaid. 
Arveldamine sularahas! Helista tel 
5631 1001

• Ostan kasutatud sõiduauto. Võib 
olla ka seisnud ja vajada ka vähest re-
monti. Ei pea omama ülevaatust. Kõik 
pakkumised oodatud! Pakkuda võib ka 
busse! Tel 5699 3375

• Ostan mootorratta Kovrovets K-175. 
Olen huvitatud nii sõidukorras kui ka 
remonti vajavast mootorrattast. Võib 
pakkuda ka ainult varuosi. Tel 520 9779
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• Treilerveod. Helista tel 5858 0123

• Puksiir- ja veoteenus, soodsalt. Tel 
5558 5956

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

 ● 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

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

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

Vinni vallas ja Rakveres 
Tel 5137633

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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 %

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

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
summuti remont. Hind 20 €/h, Rak-
verest 10 km. Tel 5620 2164

• Autoplekitööd parima hinna ja 
kvaliteedi suhtega Lääne-Virumaal. 
Tel 508 6455

• Autode ja traktorite starterite ning 
generaatorite remont. Müügil ka 
uued ning vahetusfondi starterid ja 
generaatorid. Tel 526 0545

• Muruniidukite, murutraktorite, 
trimmerite remont ja hooldus. 
Aiatehnika rent (mullafrees, mu-
ruõhutaja-samblaeemaldaja, oksa-
purustaja, hekipügaja). Jaama pst 11, 
Rakvere. Tel 325 5332, Forestplus OÜ

VEOTEENUSED JA RENT

• 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

• Veo- ja kolimisteenus. Tel 506 1547

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

• Tarka & Pere OÜ Kadrinas teostab 
puksiirteenust 1,30 €/km ja tunni-
töö 30 €/h. Rendime puksiirhaagist 
(konn) ööpäev 25 € ja oksapurustajat 
BOSCH 25 € - 24/h. 10 meetrine redel 
6 € - 24/h. Tekstiilipesur Puzzi Kärcher 
18 € - 24/h, elektriline nurklihvija Me-
tabo (230) 6 € - 24/h. Tõstetööd kraa-
naga MAZ, kilomeeter objektile 1,30 
€ ja tunnihind 40 €. Noole pikkus 14,5 
m ja tõstevõime 12,5 t. Tel 5858 9552

• Osutan teenust kaubaveobussiga. 
Tel 554 6353

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

• Kolimis-  ja transporditeenus 
kaubikuga. Tel 5553 0770

KAEVETEENUSED
• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
aukude puurimine. Tel 5558 3686

• Teostame kaeve- ja puurimistöid 
miniekskavaatoriga. Tel 529 9356

FEKAALIVEDU JA VESI

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Kadrina ja Tapa vallas. Tühjendame 
septikud, biopuhastud, kuivkäim-
lad. Teenindame ka õhtuti ja näda-
lavahetustel. Helista tel 5656 1515

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

EHITUSTEENUSED
• A-Toru, santehnilised tööd. Tel 
5332 4749

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

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

• Tänava-  äärekivide paigaldus; 
piirdeaedade, terrasside  ehi-
tus; väravate valmistamine, pai-
galdus ja automaatika, haljas-
tustööd. Tehtud töödele garantii. 
www.kiviaed.ee. Tel 5394 6666

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

• Tegeleme katusevahetuse ja üldehi-
tustöödega. Helista numbrile 5668 
4415 ning küsi hinnapakkumist!

• Kaks kogemustega ehitusmeest 
teevad remonditöid. Vannitubade 
remont. Tel 5614 5881

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

• Teostan erinevaid remont ja ehitus-
töid. Tel +372 522 6408

• Kaks töömeest teevad sise-, välis- ja 
üldehitustöid, parandame korstnaid 
ja küttekoldeid. Tel 5825 4076

• Ehitus- ja remonditööd nii era-
mutes kui korterites. Siseviimistlus, 
vannitoad, voodrivahetus, soojusta-
mine, terasside ehitus, santehnilised 
tööd. Hinnad head. Tel 5808 5965

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

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

• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Teostame kõiki ehitus-ja lammu-
tustöid ning prahi utiliseerimist. Pikk 
töö kogemus. Töö kiire ja korralik. Tel 
5604 0360

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

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

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

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

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

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

• Pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd, küttekollete remont. 
Tel 5647 2716

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

• Korstnapühkija  puhastab ja 
hooldab küttesüsteeme. Viru Kütte-
süsteemid OÜ. Tel 5664 4440

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 5052 
465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

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

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

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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MUUD TEENUSED

• Rendi SAUNATÜNN ja veeda mõ-
nusalt aega! Esmaspäevast-reedeni 
50 €/ööpäev, laupäevast-pühapäe-
vani 70 €/ööpäev. Nädalavahetuse 
pakett 100 € (reede-pühapäev). 
Rakveres transport tasuta, väljaspool 
Rakveret 0,35 €/km. Lisainfo - www.
saunatünn.ee või tel 5841 6018

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

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

KUULUTUSED.KUULUTAJA.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

• 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 

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

M E T A L L I T Ö Ö D

METALLITÖÖD 
(keevitamine, lihvimine, polee-

rimine) 

Roostevaba, vask, alumiinium, 
messing, mustmetall 

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

sele.

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

Rakmettrans

VIHMAVEERENNID
ÜHENDUSKOHTADETA
VIHMAVEESÜSTEEMID 

JA LISATARVIKUD
SEINA- JA

KATUSEREDELID
LUMETÕKKED JA
HOOLDESILLAD

nõustamine, müük ja paigaldus
Rennlux OÜ

www.rennlux.eu • info@rennlux.eu
5344 8787

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

VÕIMALIK KOOS PAIGALDUSEGA

INFO: 553 9330
LINNA PIIRES TRANSPORT TASUTA

KORTERI
VÄLISUKS
KORTERI
VÄLISUKS

alates
239 €
alates
239 €

Soojusta PUR vahuga.
Tel 5628 3528

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

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

A&O meeskond
 teostab järgnevaid 

töid:
Terrasside ehitus
Piirdeaedade ehitus
Kuuride ehitus
Eramaja ehitus
Prügimajade ehitus
Tänavakivi paigaldus
Katuste ehitus 
Vundamentide ja 
soklite soojustamine
Lisaks teostame ka 
lammutustöid 

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile
 +372 5566 6811, 
+372 5342 7327

A&O meeskond 
teostab kvaliteetselt 

järgnevaid  töid:  

Küttetorustiku paigaldus
Tarbeveetorustiku paigal-
dus/hooldus
Lekete likvideerimine 
24 h
Nõudepesumasina pai-
galdus
Boilerite paigaldus/
hooldus
Radiaatorite paigaldus/
hooldus
Keevitustööd
Üldehitus.
Santehnika paigaldus

Küsi julgelt 
hinnapakkumist 

anlermaesepp@gmail.com
või helista meile 

+372 55666 811

FASSAADITÖÖD
Seinte soojustamine

Krohvimine
KIVEX FASSAADIPLAATIDE 

müük ja paigaldus

reiskapaoy@gmail.com
Tel 511 0286

• Pehme mööbli remont, veo võima-
lus. Tel 3227 822, 506 1547

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

• Hekkide lõikus, aedade/peenarde 
rajamine, tänavakivide paigaldus, ül-
dehitus ja katuste ehitus. Tel 5802 9561

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

• Võsa lõikamine. Tel 5670 9080

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

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

• Tantsumuusika ja õhtu juhtimine 
Toits Bändilt. Tel 514 9885

• KV Bänd. Tantsumuusika igale eale. 
Tel 521 1269

• Felix Bänd. Tel 5559 3419

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

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

• Arvutite kiire ja usaldusväärne 
hooldus ja 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

• Parandan, puhastan, kiirendan teie 
arvuteid ning telefone. Vajadusel ka 
võtan unustatud paroole maha. Ta-
pa-Tamsalu piirkond. Tel 5629 3738, 
helista uuri lisa

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

• Raamatupidamine mikro- ja väi-
keettevõtetele, FIE-le. Aastaaruanded. 
Tel 5386 3087

• Paberjooniste ja -mustrite (ka käsitsi 
joonistatud mustrite) digitaliseerimi-
ne. Tel 522 9250



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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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

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%

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 Vinnis 
küttepuid 
ja klotse

5783 8999

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

Müüa Vinnis
kuivi kütteklotse 
40 l ja 1000 l

võrkudes.
Tel 508 3841

MÜÜA:
Toores lepp, 

hind alates 40 €/rm.
Kuiv lepp, 

hind alates 55 €/rm.
Puulõhkumis teenus ha-

lumasinal, 
hind alates 11 €/rm.

Puud on laotud 5 m3 alus-
tele, võimalusel saab ka 

väiksemale alusele.
Puu pikkuse lõikame 

vastavalt kliendi soovile.
Transpordi võimalus.

+372 5347 7664
Erko

Kohala küla, Lääne-Virumaa

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

KODU

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

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

• Müüa sauna- ja suitsuahjud, boile-
rid. Vajadusel kaup koju kätte ja pai-
galdus, hinnad soodsad. Tel 505 4355

• Müüa uus bensiinimootoriga puu-
lõhkumisemasin, survejõud 10 tonni. 
Hind ostes 720 €, müügiga kiire, hind 
450 €. Tel 5853 7131

• Müüa sauna ja suitsuahjud, boile-
rid. Vajadusel kaup koju kätte ja pai-
galdus, hinnad soodsad. Pottsepatööd. 
Tel 505 4355

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

• Müüa Yamaha Stagepas 400i, või-
mendus ja suupill Honer Super 64 
Chromonica. Tel 5898 2979

• Müüa soodsalt segumasin. Tel 
511 0478

• Müüa arvutilaud ja nahast tool. Tel 
5663 0677

• Müüa vanu vinüülplaate. Tel 5621 
3675

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 7361

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

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

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

• Ostan roostevaba õlleankru. Tel 
5672 7175

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

• Ostan vene Norma mudel- ja män-
guautosid, 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 koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

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

• Ostan veneaegseid vanu malmra-
diaatoreid. 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 linnavaa-
ted, sündmused jm). Pakkuda võib ka 
muud vanavara. Tel 5812 8287

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku-ja 
käekelli. Esemed võivad vajada pa-
randamist ja muud kila-kola. Paku 
julgesti! Tel 5031849

• Ostan nõukogudeaegseid fotoapa-
raate, objektiive, vahvliküpsetajaid, 
portselan kujusid. Tel 5853 2215

• Ostan ehitusmaterjal OSB vineer-
plaate. Tel 5672 7175

• Ostan vanu vinüülplaate ja raama-
tuid. Tel 503 9650

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

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

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

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

• Müüme 3m küttepuud. Tel 5012 
905

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

• Müüa soodsalt 3m küttepuud. Tel 
5074 553

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

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

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

• Müüa soodsalt lõhutuid küttepuid 
(ka kuiva). Tel 5554 6093

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

• 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, lah-
tiselt ja võrgus). Tel 504 6111

• Müüa saetud lõhutud küttepuud: 
sanglepp, lepp, metsakuiv kuusk. Tel 
5192 4320

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

• Müüa küttepuid aastaringselt koos 
kohaletoomisega, veokile laotult 5-15 
m3. Kuivad 38 cm ja toored 30-50 cm. 
Kontakt tel +372 503 0311

• Müüa Rakveres kuiva ahjupuud 
(lepp 50 cm). Ruumi hind 44 € ja 
ostja transport! Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva klotsi võrgus 
(40 l). Lehtpuu 20-30 cm. Koti hind 
2.40 €. Tel 5567 5755

• Müüa Rakveres kuiva küttepuud! 
Lepp (30cm ja 40 l võrgus). Koti 
hind 2.80 €. Korralikud ja kuivad! 
Tel 5567 5755

EHITUS

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

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

• Ära anda maja ehitusel üle jäänud 
puidu materjal. Tel 5781 2910

Remm Puit OÜ
 Müüb Vinnis

ehituslikku saematerjali

Tel 508 3841
remmpuit@gmail.com

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. 



Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

/kuulutaja

KÜLASTA 
FACEBOOKIS

Kuulutaja reede, 16. august 201914

• 27. juulil läks Rakveres aadressilt 
Saue 8 kaduma väikest kasvu kass. 
Ilmselt liigub kuskil Saue, Vene, 
Mulla ja nende tänavate ümbruses. 
Kass pelgab võõraid, nii et ise teda 
püüda pole mõtet. Kui juhtud teda 
nägema, anna palun teada tel 5687 
6068. KASSINI VIIVA INFO EEST 
VAEVATASU!

KUULUTUSED.KUULUTAJA.EE

OSTAN KAUBAALUSEID: 
EUR, FIN ja märgistamata.

Tel 5552 2789

Kuulutuse tekst 
on võimalik 
sisestada ka 
VEEBI-
KESK-

KONNAS. 
Kuulutus ilmub 

nii internetis 
kui ka 

paberlehes. 

Ed. Vilde 6a,
Rakvere

                     
                     
                    

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

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

Müüa 
musta 
mulda 
Rakveres 
10 €/tonn.

Tel 501 7047

www. mberwise.ee 

Tel. 50 60 777 

Võsa ja 
hakkepuidu ost 

Giljo ini teenus 

kuulutused.kuulutaja.ee
KUULUTA

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

METS

PÕLLUMAJANDUS

• Müüa kvaliteetset musta mulda 
(sõelutud). Pakitud ja lahtine. Trans-
pordiga. Tel 554 9113

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

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

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

• Tapamaja müüb emise lihakehasid 
kohaletoomisega. Info tel 5351 7414

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

• Mahe kompostmuld. Sügavallapanu 
sõnnikust toodetud umbrohuvaba sõe-
lutud kompostmuld. Sobiv koheseks 
kasutamiseks katmikaladele, avamaale 
ja püsikutele. Neutraliseerib mulla 
happelisuse ja taastab mulla viljaku-
se kaheks-kolmeks aastaks. Ostuga 
keemiline analüüs kaasa. Transpordi-
võimalus. Hind laos 60 €/m3. Lisainfo 
sven@meyris.eu või tel 505 3340

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

• Jumz kopp ja Jumz soolo 1989. a. 
Tel 5196 2965

• Müüa BELARUS, 2-teljeline kallutav 
haagis, 5 tn metall mahuti. Tel 5358 
6829

• Ostan traktorite DT-20, T-25A, 
T-40AM, MTZ, JUMZ veneaegseid uusi 
varuosi ja kirjandust. Tel 5687 5845

LOOMAD

• Müüa lambaid koos talledega. Tel 
514 3787

• Müüa 2-kuused pruunid Nick Brown 
noorkanad. Kanad on vabapidamisel, 
ilusad ja sõbralikud. Hind 5 €/tk. Asu-
koht Rakvere! Lisainfo ja ostusoovide 
edastamiseks helistada tel 5593 2226

VANAVARA

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

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

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara Rakve-
res, Laada 14 – müügil puuvillaseid 
dressipükse

• Head inimesed ja fi rmad palun 
annetage taastusraviks, kasvõi 1 €, 
vajan hädasti taastusravi. Pensionist 
ei jätku taastusraviks. Kontonum-
ber EE024204278649535007, Arvin 
Uutma, kiire!

VANAVARALAAT 
Saksi Mõisas 
20. augus  l 

VARAVALGEST PÄRASTLÕU-
NANI

Info tel 503 5348

TUTVUS

• Lihtne 58aastane mees soovib tut-
vuda naisega. Tel 5196 2965

• 68-aastane naine tutvub leskmehe-
ga , kellel on huvi looduse, muusika ja 
kunsti vastu. Tel 5670 9417

• 62aastane mees tutvub naisega 
vanuses 60aastat, kes oleks hea pere-
naine, sale, 173 cm pikk, materiaal-
selt kindlustatud, auto, terve, kellele 
meeldib Rakvere. Tel 554 6490

MUU

• www.toonklaas.ee

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

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

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

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet omastele 

MALL MÄGI 
kaotuse puhul. 

KÜ Energia pst 26

Aeg seda kaotust ei kustuta eal, 
süda sind ikka meeles peab.

Siiras kaastunne 
vanematele 

MADIS ELLAMAA 
kaotuse puhul. 

Angelika lastega 
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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

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

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

Disain
Renee Koit
Marimai Kesküla

Reklaam
reklaam@kuulutaja.ee
322 5090
322 5093

Kuulutused
kuulutus@kuulutaja.ee
322 5093

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

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI

Värske kartul kg 1,00 1,20 

Till kg 8,00 10,00

Roheline sibul kg 4,00 6,00 

Mugulsibul kg 2,00 2,50

Petersell kg 8,00

Küüslauk kg 8,00 10,00

Salatikurk kg 2,00

Väike kurk kg 2,00

Värske hapukurk kg 6,00 8,00

Tomat kg 3,00 3,80

Porgand kg 2,00

Värske kapsas kg 1,00

Kaalikas kg 2,00

Peet kg 2,00

Suvikõrvits kg 1,00

Aeduba kg 4,00

Põlduba kg 3,00

Maasikad kg 7,00

Aedvaarikad kg 10,00 12,00

Punane sõstar kg 3,00

Karusmari liiter 2,00

Mustikad liiter 4,00

Astelpaju marjad kg 8,00

Õunad kg 1,50

Ploomid kg 3,00 5,00

Kultuurmustikad (import) kg 8,00

Kukeseened kg 9,00

Värske mesi 700g purk 7,00

Värsked räimed kg 1,30

Veel müügil:
*suvelilled ja lillekimbud
*tööstuskaup – jalanõud ja riided
*kasutatud riided
* saunavihad
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee

LAUPÄEVAL, 17.AUGUSTIL KUTSUME LAPSI TURULE! TULGE MÜÜMA!
Sinu vanad mänguasjad, raamatud, riided jne. meeldivad kellegile teisele.

Müügikoht  lastele tasuta!
Info tel.322 3877; turg@ogelektra.ee 

TÄNA MAAILMAS

T äna 78 aastat tagasi ehk 
paar kuud pärast sõja 
algust sakslastega kir-

jutas Jossif Stalin alla kuri-
kuulsale käskkirjale, millega 
kuulutati kõik vangilange-
nud nõukogude ohvitserid 
äraandjateks ja reeturiteks 
ning nende perekonnad kuu-
lusid represseerimisele.

Tegelikult ilmus taolisi 
käskkirju nõukogude-sak-
sa sõja ehk Suure Isamaasõja 
ajal mitu, kuid nendest esi-
meseks ja kõige tähtsamaks 
oli Punaarmee Kõrgema 
Ülemjuhatuse Peakorteri 
käsk number 270, millele 16. 
augustil 1941 andsid oma all-
kirja Jossif Stalini kõrval veel 
välisminister Vjatšeslav Mo-
lotov, neli marssalit (Budjon-
nõi, Vorošilov, Timošenko, 
Šapošnikov) ja üks armee-
kindral (Žukov).

Muide, 1943. aastal ülen-
dati marssaliteks ka Stalin ja 
Žukov ning ainsana oli selles 
loetelus madalama sõjaväelise 
auastmega Molotov, kes oli 
kõigest kindralmajor.

Käskkirjal oli tappev ja 
hirmus pealkiri – „Argpüks-
likkuse ja vangiandmise juh-
tudest ning abinõudest sel-
liste asjade ärahoidmiseks“. 
Dokumendis selgitati, kes on 
desertöör ja reetur ning anti 
nõu, mida nendega teha.

Sõja algus oli 
venelastele edutu
Loomulikult polnud doku-
mendis juttugi marssalite 
endi süüst või vastutusest 
katastroofi eest, mis venela-
si rindel tabas. Süüdlasteks 
tehti hoopis väiksemad te-
gelased. Aga 1941. aasta au-
gusti keskpaigaks oli suurem 
osa Punaarmeest purustatud 
ning sakslased olid jõudnud 
Dnepri äärde ja vallutanud 
Smolenski. Kohe-kohe oli 

langemas sakslaste kätte Tal-
linn ja Leningradi ootas ees 
mitu aastat kestnud blokaad. 
Sakslased kontrollisid sõja-
tegevust täielikult ja nende 
kätte oli vangi langenud juba 
sadu tuhandeid nõukogude 
sõdureid ja ohvitsere.

Kuigi sõda algas Nõukogu-
de Liidu jaoks juba 22. juunil 
1941. aastal, pöördus Stalin 
oma riigi ja rahva poole al-
les 3. juulil, kui ütles tugeva 
gruusia aktsendiga „Seltsime-
hed! Kodanikud! Vennad ja 
õed! Meie armee ja laevastiku 
võitlejad!“

Stalin andis ülevaate saks-
laste suurest edust, kuid ei 
tunnistanud, et ei uskunud 
viimase hetkeni sakslaste kal-
laletungi. Kehtis ju Saksamaa 
ja Nõukogude Liidu vahel 
1939. aastal sõlmitud mitte-
kallaletungileping (Moloto-
vi-Ribbentropi pakt), mistõt-
tu ei peetud tõeks ei vene ega 
briti luurajate infot, et saksla-
sed valmistuvad rünnakuks.

Kuid 3. juuli kõnes rääkis 
Stalin vingujatest, argpük-
sidest, paanikatekitajatest ja 
desertööridest, teatades, et 
NSV Liidu kõik kodanikud 
– nii sõjaväelased kui tsiviil-
isikud – peavad kaitsma iga 
jalatäit nõukogude maad, 
võitlema viimse veretilgani 
vaenlasega ning ilmutama 
julgust, initsiatiivi ja leidlik-
kust.

Veel käskis Stalin pidada 
halastamatut võitlust desor-
ganiseerijate, desertööride, 
paanikatekitajate, kuulujuttu-
de levitajatega ning hävitada 
spioone, diversante ja vaen-
lase langevarjureid. Ühtlasi 
kutsus Stalin üles kõiki NSV 
Liidu kodanikke taolisi ini-
mesi võimu- ja sõjaväeorga-
nitele üles andma.

Käskkirja nr 270 erinevus 
3. juuli kõnest seisnes selles, 

et käsk oli adresseeritud sõ-
javäelastele. Nagu kõik sarna-
sed nõukogude dokumendid, 
algas seegi positiivse tooniga. 
Nii räägiti, et väga suur osa 
Punaarmee komandöridest, 
komissaridest ja sõduritest 
käitub laitmatult, mehiselt 
ja mõnikord isegi kangelas-
likult. Seejärel märgiti, et 
vaenlase piiramisrõngasse 
jäänud nõukogude väeük-
sused teevad kõik selleks, et 
vaenlane purustada ja piira-
misest välja tulla.

Arreteerida, degra-
deerida, maha lasta
Seejärel asus Stalin peateema 
juurde, millele oligi pühenda-
tud dokument. Ta tõi mõnin-
gate häbiväärsete faktidena 
esile punaarmeelaste soovi-
matuse oma kodumaa eest 
verd valada ja samuti selle, et 
massiliselt antakse end saks-
lastele vangi. Stalin nimetas 
selliseid asju mõningateks 
häbiplekkideks, kuigi 1941. 
aasta lõpuks oli sakslaste käes 
sõjavangis umbes neli miljo-
nit nõukogude sõdurit ja oh-
vitseri.

Stalin väitis, et mõned 
kindralid annavad nõuko-
gude armeele halba eeskuju, 
mainides nimeliselt kindral 
Katšalovit, kes „näitas üles 
argpükslikkust ja andis end 
vangi“. Veel kuulutas Stalin 
reeturiteks kindralid Ponede-
lini ja Kirillovi, kes desertee-
rusid ja lasid end vangistada.

Pärast üsna pikka sisseju-
hatust jõuti lõpuks tuumani 
– mida ette võtta reeturite-
ga. Selleks anti konkreetsed 
ja täpsed korraldused. Sta-
lin käskis kõik äraandjad ja 
desertöörid kohapeal maha 
lasta, aga nende perekonnad 
arreteerida ja represseerida. 
Kõiki sõjaväelasi, kes kavat-
sevad relvad maha panna ja 

vaenlase juurde vangi minna, 
tuli hävitada kõigi olemasole-
vate vahenditega, aga vangi-
langenud punaarmeelaste pe-
red kästi jätta ilma riiklikust 
toetusest ja abirahast. Seega 
said kõige rohkem kannatada 
lihtsõdurite perekonnad.

Kui aga pataljonide ja pol-
kude komandörid peidavad 
end lahingu ajal ära ja kar-
davad võitlust lahinguväljal 
juhtida, siis taolised ohvit-
serid kästi ametikohtadelt 
maha võtta, degradeerida sõ-
duriteks, aga vajadusel isegi 
kohapeal maha lasta. Nende 
asemele tuli panna julgeid ja 
mehiseid inimesi kasvõi rea-
koosseisust, kui ohvitsere 
pole võtta.

Järeldus oli dokumenti kirja 
pandud sõnadega: „Kui anda 
vaba voli tegutseda neile arg-
püksidele ja desertööridele, 
siis nad laostavad lühikese aja 
jooksul meie armee ja huku-
tavad meie kodumaa. Arg-
pükse ja desertööre tuleb ha-
lastamatult hävitada.“ Stalin 
käskis igal sõjaväelasel hoida 
viimane kuul alles enda jaoks 
ja vältida sakslaste poolt van-
gistamist.

Muide, olgu öeldud, et 
selles käskkirjas reeturiteks 
tembeldatud kindralid Pone-
delin ja Kirillov said pärast 
sõjavangist vabanemist ise-
gi võitu nautida, kuid mitte 
kaua. Kuigi kindralid polnud 
vangistuses millegagi oma au 
määrinud ega sakslaste poo-
lele üle läinud, kuulutati nad 
pärast sõda kodumaa reeturi-
teks ja lasti maha. Aga nende 
perekonnad saadeti asumise-
le. Alles pärast Stalini surma 
kindralid ja nende perekon-
nad rehabiliteeriti.

Allan Espenberg

Rakvere teatri kollektiiv naa-
sis tööle. Esimeste etenduste-
na mängitakse edasi suvela-
vastusi – „Miks Jeppe joob“ 
ning „Loojanguekspressi“. 
Hooaja esimene väljasõit viib 
trupi Pärnusse, kus mängi-
takse kevadel esietendunud 
komöödiat „Kaks tosinat tu-
lipunast roosi“. Sealt edasi 
ootavad ees Elva, Mooste, 
Paide, Haapsalu ning teised 
suuremad ja väiksemad teat-
rimajad.

Sisehooaeg avatakse amet-
likult 13. septembril, mil esi-
etendub väikses saalis Madis 

Kalmeti käe alla lavaküp-
seks saanud tuntud filmime-
he Ingmar Bergmani „Nagu 
peeglis“. See on Skandinaavia 
perekonnalugu neljale näit-
lejale, kus habraste suhete ja 
kiivuste keskel püütakse leida 
armastust ja vastuarmastust. 
Peaosas astub üles Grete Jür-
genson.

Alanud hooaja esimeseks 
suure saali etenduseks on ok-
toobris lavale jõudev Anton 
Tšehhovi „Onu Vanja“ Eili 
Neuhausi lavastuses, peaosa-
des Hannes Kaljujärv, Velvo 
Väli ja Ülle Lichtfeldt.

Urmas Lennuk jätkab aga 
oma Eesti inimeste lust-
lik-nukraid mänge, kuid li-
sades ka globaalsemaid tee-
masid. Seekord luuakse tekst 
koos näitlejatega ning lavas-
tuse pealkirjaks on „Made in 
China“ – publiku ette jõuab 
see novembris. Detsembri-
kuus toob Kersti Heinloo la-
vale laste jõululavastuse.

Veebruaris tähistatakse 
suurema peoõhtuga teatri 80. 
juubelit, millega seotud üritu-
sed algavad juba hooaja algu-
ses ja jätkuvad kogu teatriaas-
ta vältel. Sellest veidi nostal-

gilisest meeleolust saab olema 
kantud ka uue aasta alguses 
Toomas Suumani lavastatav 
lauluõhtu meie musikaalse-
te näitlejatega, kus hakkavad 
kõlama nii estraadi- kui oo-
periklassika.

Peeter Raudsepa juhtimisel 
valmib väikses saalis prants-
lasest nüüdisdramaturgi Flo-
rian Zelleri draama „Ilma si-
nuta“, kus fantaasia ja reaalsus 
põrkuvad teineteisega saa-
tuslikus armukolmnurgas või 
isegi nelinurgas.

Kuulutaja

Rakvere teatris algas 80. hooaeg

1941: reeturid ja desertöörid kästi maha lasta
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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 €

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

Ideest teostuseni!

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

Järelmaksu

võimalus!

Kergesti hooldatavad, loodussõbralikud

pelletikatlad Rakvere Küttesalongist

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

Täiskasvanute tööalased täiendkoolitused
Rakveres, Jõhvis, Tallinnas ja Tartus

• Personalitöötaja
• Müügiesindaja
• Ettevõtluse kiirkursus

• E-õppe kursused pilvekoolis

• Keelekursused
• Ilukoolitused
• Raamatupidamine

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

Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

KVALITEETSED
KOOLIKOTID

JEVA TARGET COOCAZOO• •
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