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60 aastat tagasi, 14. 
augustil 1960 tuli Ing-
lismaal ilmale Briti ja 
kogu maailma üks ni-
mekamaid ja kuulsa-
maid lauljatare Sarah 
Brightman, keda pee-
takse klassikalist ja 
popmuusikat ühendava 
stiili kroonimata kunin-
gannaks. Sarah Bright-
man on mitmel korral 
käinud esinemas ka 
Eestis.

Allan Espenberg

Sarah Brightman on sündi-
nud Inglismaal Berkhamps-
teadis, ta oli pere kuuest 
lapsest vanim. Juba kolme-
aastaselt hakkas ta tegelema 
tantsimisega ja tema suureks 
unistuseks oli saada kuulsaks 
baleriiniks. Iga päev harju-
tas ta mitu tundi balletiõpe-
tajate käe all ning loobus 
seetõttu kõigist mängudest 
koolikaaslastega. Samaaegselt 
paistis ta silma ka laulmise ja 
näitlemisega ning kõigil neil 
kolmel alal võitis juba lap-
sena mitmeid võistlusi ning 
konkursse.

Eesmärgiks küll tantsi-
jakarjäär, tegi Sarah 13-
aastaselt debüüdi Londo-
nis Piccadilly teatris hoopis 
Charles Strouse’i muusikalis 
„Mina ja Albert“ („I and Al-
bert“). 1970. aastate keskpai-
gas oli Sarah tantsuansambli 
Pan’s People liige. Laiemalt 
sai ta aga tuntuks 1978. aas-
tal, kui jõudis tantsu- ja laulu-
trupi Hot Gossip esilaul-
jana disko-popsingliga „I 
Lost My Heart To A Stars-
hip Trooper“ Suurbritannia 
edetabelites esimese kümne 
hulka.

K a h e k s a k ü m n e n d a t e l 
aastatel esines ta peamiselt 
Londoni muusikalilava-
del, avaakordiks oli Jemima 
roll Andrew Lloyd Webberi 
muusikalis „Kassid“ („Cats“). 

Pärast „Kasse“ esines ta veel 
muusikalis „Maskeraad“ 
(„Masquerade“) ja laste-
ooperis „Ööbik“ („The 
Nightingale“).

Samal ajal jätkas ta hoolega 
muusikaõpinguid Kuningli-
kus Muusikakolledžis, pööra-
tes eriti suurt tähelepanu oma 
suurepärase hääle treenimi-
sele, et saaks osi mujalgi kui 
ainult tavapärastes muusika-
listes komöödiates.

Kuulsust 
on toonud duetid
Brightmani teeneks peetak-
se klassikalise muusika ja 
popmuusika oskuslikku liit-
mist, samuti on ta suuteline 
ühelt stiililt teisele kergelt 
ja sujuvalt, lausa mängeldes 
üle minema. Ka ei piirdu ta 
ainult inglise keeles laulmi-
sega, kindlal kohal on tema 
repertuaaris lood itaalia ja 
prantsuse keeles.

Lauluduetid on toonud 
palju kuulsust nii Sarah 
Brightmanile kui tema kaas-
esinejatele. Esimeseks tähele-
panuväärsemaks duetiks 
oli koostöö 12-aastase Paul 
Miles-Kingstoniga, mille tu-
lemuseks oli singel „Pie Jesu“ 
(1985), mis jõudis muusikae-
detabelites üsna kõrgele, esi-
mese viie hulka.

Maailmakuulsuse tõi laul-
jatarile üliedukas duett Itaa-
lia pimeda tenori Andrea 
Bocelliga ja laul „Time To 
Say Goodbye“ muutus üleöö 
ülemaailmseks hitiks. „Time 
To Say Goodbye“ on üks 
enimmüüdumaid Brightma-
ni singleid maailmas. Seda 
on ostetud kaugelt enam kui 
kümme miljonit koopiat. 
Brightmani kõrval sai maa-
ilmakuulsaks ka Bocelli. Al-
bum „Time To Say Goodbye“ 
aga saavutas kuld- või plaati-
naplaadi staatuse 21 riigis.

Lisaks Andrea Bocellile on 
Brightmaniga duetti laulnud 
veel väga paljud kuulsused, 
näiteks José Carreras, Pláci-
do Domingo ja teised. Sarah 
Brightmani ja José Carrera-
se duetina lauldud „Friends 

For Life“ ehk „Amigos Para 
Siempre“ kõlas Barcelona 
olümpiamängude lõputsere-
moonial, kus seda jälgis te-
leekraanide vahendusel üle 
miljardi inimese. Koheselt sai 
sellest laulust rahvusvaheline 
hitt.

Plácido Domingot peab 
Sarah aga lausa oma õpeta-
jaks, kes olevat aidanud tal 
lahendada mitmeid loomin-
gulisi probleeme. Koos José 
Carrerase ja Plácido Domin-
goga on Sarah andnud ka 
klassikakontserte ja esitanud 
ooperiaariaid.

Omamoodi sensatsioo-
niks oli Brightmani duett 
Celine Dioniga, mida võib 
kuulda 2000. aastal ilmunud 
heliplaadil „La Luna“. Veel 
on Sarah laulnud koos Tom 
Jonesi, Cliff Richardsi ja teis-
tega ning teinud koostööd 
Inglise Rahvusorkestri ja eri-
nevate kooridega.

Lloyd Webber 
ja Frank Peterson
1980. aastate alguses jäi Sarah 
muusikalis „Kassid“ Jemima 
rolli esitamisega silma And-
rew Lloyd Webberile endale. 
Lloyd Webber lahutas selle 
tutvumise ajal oma esimesest 
naisest ja abiellus 1984. aastal 
Sarah’ga. Abielu kestis kuus 
aastat ja just selle aja jooksul 
kujunes Sarah’st Briti muusi-
kateatri üks juhtivaid lauljata-
re. Lahutusele vaatamata on 
nendevahelised suhted jää-
nud headeks ja südamlikeks 
tänaseni.

Praegu elab Brightman 
suurema osa ajast Hambur-
gis koos Saksa muusikapro-
dutsendi ja stuudioomaniku 
Frank Petersoniga, kellega ta 
kohtus esmakordselt 1991. 
aastal ja kelle muusikat ta 
oma kontsertidel ka aeg-ajalt 
esitab. Petersoni abiga kuju-
neski Brightmanist tõeliselt 
rahvusvaheline staar, kuigi 
aluse sellele arengule oli pan-
nud Andrew Lloyd Webber.

Kui Sarah Brightman esi-
mest korda, 1999. aastal esi-
nes Eestis, ei oldud tema kiit-

misega kitsid. Ka lauljatar jäi 
oma tookordse esinemise ja 
publikuga rahule. „Kontsert 
oli tore, mind võeti soojalt 
vastu. Eesti muusikud olid 
suurepärased, neid tahaks sü-
damest tänada. Meeldis nen-
de kaasamõtlemine ja peen 
musitseerimistunnetus,“ üt-
les Sarah pärast tookordset 
lavasõud.

Luhtunud kosmosereis
2012. aastal andis Sarah 
Brightman teada, et ta kavat-
seb lennata kosmoseturistina 
rahvusvahelisse kosmose-
jaama. Selline reis oleks tal-
le maksma läinud umbes 52 
miljonit dollarit. Kuid kolm 
aastat hiljem teatas lauljan-
na, et perekondlikel ja ra-
handuslikel põhjustel peab ta 
kosmosereisist siiski loobu-
ma. Ajakirjanduse andmetel 
olevat üks sponsor teda alt 
vedanud.

Eelmisel aastal antud in-
tervjuus selgitas Brightman 
oma kosmosevallutamisplaa-
ni nurjumist. „Kui ma olin 
laps, siis unistasin kosmose-
lennust. Tollal tahtsid kõik 
lapsed saada astronautideks,“ 
jutustas lauljanna. „Seetõttu 
oli minu osalemine kosmose-
programmis nagu unistu-
se täitumine! Kuid sellest ei 
saanud asja. Alguses suhtusin 
sellesse projekti üsna kerge-
käeliselt, kuid kui hakkasin 
2015. aasta kevadel koolitus-
tel käima, sain aru, kui kee-
ruline see on. See ei olnud nii, 
et maksate raha ja keegi teine 
teeb teie eest kõik ära. Pidin 
tegema kõik endast oleneva, 
milleks ma polnud veel val-
mis. Üldiselt sain korraliku 
vapustuse, kuid see kogemus 
võimaldas mul ennast objek-
tiivsemalt väljastpoolt vaa-
data. Võib öelda, et laskusin 
taevast maa peale ja muutusin 
taas iseendaks. Ma õppisin 
palju ja sain kogemusi, mida 
enamikul inimestel pole. Nii 
et sel oli minu elus oluline osa 
ja ma väärtustan seda väga.“

Ilmus põhjalik ülevaade Eesti 
looduskaitse hetkeseisust

V ärskelt ilmunud Eesti looduskaitse 110. aastapäeva-
le pühendatud ülevaate eesmärgiks on muuhulgas 
looduskaitses seatud sihtide analüüs ning elurikkuse 

säilimiseks kavandatud tulevikusuundumiste kirjeldamine. 
Hetkeseisuga on kaitse all Eesti maismaast ja siseveekogu-
dest 20,5 protsenti ning territoriaalmerest ja mere majan-
dusvööndist 18,7 protsenti.

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on te-
gemist kõige põhjalikuma ülevaatega Eesti looduskaitse 
hetkeseisust. Ala sõnul on looduskaitse täna olulisem kui 
kunagi varem, sest ökosüsteemide tervis on seotud otseselt 
inimeste heaoluga.

„Loodus on tervik ja kui looma- ja taimeliikidel läheb keh-
vasti ning nende elupaigad kaovad, siis kaotame ka meie – 
elurikkusest sõltub inimese heaolu ja tervis,“ sõnas Ala, lisa-
des, et inimeste keskkonnateadlikkus on aastatega suurene-
nud ning järjest enam tuntakse ja jagatakse kogukondlikku 
muret ja rõõmu looduse tervisenäitajate osas.

Keskkonnaagentuuri eluslooduse juhtivspetsialisti ja väl-
jaandeühe koostaja Reigo Roasto sõnul on Eesti loodus võr-
reldes Euroopa Liidu liikmesriikidega heas seisus. „Vaata-
mata sellele peame olema valvsad ja järjepidevalt monitoo-
rima elurikkuse seisundit nii Eestis kui ka mujal maailmas. 
Üha olulisemaks muutub looduse hüvede ehk ökosüsteemi-
teenustega arvestamine nii otsustusprotsessides ning elu-
rikkusega ja loodusega arvestamine kõikides muudes elu-
valdkondades. Keskkonnateadlikkus ja keskkonnaseisund ei 
ole pelgalt keskkonna teemad. Tegemist on laiema tegevus-
te ja väärtuste ahelaga,“ sõnas Roasto.

Looduskaitse 2020 ülevaates kajastatakse peatükkide kau-
pa liikide ja elupaikade seisundit ning nende kaitse korral-
damise olukorda.

Kuulutaja

1960: ilmale tuli maailma üks paremaid naislauljaid
MÕNE REAGA

Reedel, 21. augustil on Kuulutaja 
toimetus suletud. 

Kuulutusi saab panna 
Grossi Toidukaubad kaupluses 
„Joogid“ Vilde 6a, Rakvere või 

internetis kuulutused.kuulutaja.ee

20. augustil on toimetus avatud.
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Teisipäeva õhtul kuulu-
tati välja parimate 
Leader-projektide kon-
kursi võitjad. Rohkete 
auhindadega läksid ko-
ju Saaremaa ettevõtted, 
olulisi tunnustusi jätkus 
aga ka Lääne-Virumaa-
ga seotud projektidele.

Liisi Kanna

Põllumajandusuuringute kes-
kus koostöös maaeluminis-
teeriumiga algatas veebruaris 
konkursi „Märka Leaderit 
2.0“, et tuua esile Eesti ma-
aelu arengukava 2014–2020 
Leader-toetusmeetme pari-
mad projektinäited. Sel teisi-
päeval toimus Jäneda Pulli-
teatris tunnustusüritus, kus 
võitjad välja kuulutati.

Konkursi nimi tuleneb sel-
lest, et tunnustusi jagati teist-
kordselt, esimest korda tehti 
seda 2011. aastal. „Esimene 
konkurss jääb juba kümne 

aasta tagusesse aega, aga kui 
neid kahte konkurssi võrrel-
da, siis kindlasti on palju uut,“ 
sõnas tunnustusüritusel pee-
tud sõnavõtus põllumajandu-
suuringute keskuse direktor 
Pille Koorberg.

„Ja võib-olla üks suuremaid 
ning tähelepanuväärsemaid 
muudatusi on see, et need 
samad nominendid, need 
samad näited on liikunud 
väikesest raamatukesest aja-
leheveergudele ja erinevates-
se meediaväljaannetesse. Seda 
on rohkelt kajastatud ja selle 
üle on mul siiralt hea meel,“ 
tõi keskuse direktor välja.

„Suur aitäh kõigile kon-
kursi läbiviijatele, hindamis-
komisjoni liikmetele, aga kõi-
ge suuremad tänud loomuli-
kult hakkajatele inimestele, 
kes seisavad nende projektide 
taga ja edendavad Eesti maa-
elu,“ lausus Koorberg.

Arvo Aller tõi esile mär-
kamise olulisust. „Ma usun, 
et kõiki projekte on märga-
tud, ka rahastust mitte saa-
nuid. Inimesed on leidnud 
Leader-tegevusgrupid üles-
se, oma ideed välja käinud 

ja väga paljudel juhtudel ra-
hastuse saanud. Rõõm on 
ajaloost vaadata, et üle 3700 
projekti on rahastatud. Selle 
tulemusel on inimeste jul-
gus ja kogukondade aktiivsus 
suurenenud,“ sõnas Aller, li-
sades, et Leader ühendab ini-
mesi, piirkondi ja ettevõtteid.

Kokku laekus konkursile 80 
projekti, millest 16 nominen-
tidena esile tõsteti. Maaelu-
minister andis üle tänukirjad 
ja meened kuues kategoorias 
ning parimale Leaderi videole 
ja rahva lemmikule. Lisaks ja-
gasid ettevõtluse ja maaeluga 
seotud asutused-ühendused 
hulgaliselt eriauhindu.

Tunnustusõhtul riisusid 
koore kaks Saaremaa ette-
võtet – pilliroost joogikõrsi 
tootev Sutu OÜ ja beebi-
toitu tootev Saaregurmee 
OÜ. Sutu OÜ ning Saarte 
Koostöökogu projekt „Pilli-
roost joogikõrte tööstusliku 
liini soetamine“ pälvis nii 
parim keskkonna- ja kliima-
sõbralik projekti kui parima 
ettevõtlusprojekti tiitli. Saare-
gurmee OÜ ja Saarte Koos-
töökogu projekt „Beebitoidu 

Peaminister tänas Tapal 
teenivaid liitlaste väeüksusi

E smaspäeval väisas peaminister Jüri Ratas Tapal 
NATO lahingugrupis teenivaid Ühendkuningriigi ja 
Taani väeüksusi.

Ratas tunnustas võitlejaid nende panuse eest Eesti julge-
oleku kindlustamisse ja professionaalsuse eest COVID-19 
kriisi ajal aasta esimeses pooles. „Eesti jaoks on liitlaste 
kohalolek Balti regioonis äärmiselt oluline. See aasta on ol-
nud erakordne ka siin viibivatele liitlastele. Rõõmustav, et 
pandeemial ei lastud valmisolekut ja väljaõppeplaane oluli-
selt mõjutada,“ kinnitas Ratas.

Peaminister märkis, et väljaõppe parandamisele aitab 
kindlasti kaasa äsja avatud lähivõitluse harjutuskeskus, 
mis on ka märk NATO lahingugrupi ja Eesti kaitseväe 
heast koostööst. Ratas lisas, et Eesti panustab kindlas-
ti ka omalt poolt harjutustingimuste täiendamiseks Tapa 
sõjaväelinnakus.

Kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem ütles, et 
liitlassõduritele on Eestis pakutavad väljaõppevõimalused 
meeltmööda. „Nad on saanud teistsuguses keskkonnas välja 
õppida, Eesti tingimused ja keskkond on neile heas mõttes 
erinev ja sellega on nad rahul,“ ütles kindralmajor Herem.

Peaminister andis külaskäigu ajal Taani ja Ühendkuning-
riigi väeüksuste esindajatele üle tänumündid.

Eestis paikneva NATO lahingugrupi juhtriigiks on 
Ühendkuningriik, kelle panuseks on 800 kaitseväelast ku-
ninglikust füsiljeede rügemendist, tankid Challenger 2 ning 
lahingumasinad Warrior. Lisaks teenivad tänavu lahin-
gugrupis umbes 200 Taani kaitseväelast Vidar kompaniist. 
Ühendkuningriigi rotatsioon kestab septembri lõpuni ja 
taanlaste oma 2020. aasta lõpuni.

Kuulutaja

Tunnustati parimaid maapiirkonna projekte

Pidulik üritus toimus Jäneda Pulliteatris. Fotol Arenduskoja esindajad partnerite ning 
ministriga. Foto: Silja Juursalu

tootmise arendamine Saare-
maal“ võitis parima uuendus-
liku projekti tiitli ning pari-
maks valiti ka Saaregurmee 
esitatud video „Babycool“ (au-
tor Eluolu Fotod OÜ). Mõle-
ma Saaremaa projekti osaks 
sai lisaks kategooriate võitu-
dele mitmeid eriauhindu.

Kahes olulises kategooriates 
valiti aga võitjateks ka Lääne-
Virumaaga seotud projektid, 
mille teostajate hulgas Tapal 
tegutsev MTÜ Arenduskoda.

Parimaks piirkonna aren-
gule suunatud projektiks 
valiti rahvusvaheline koos-
tööprojekt „Säästva turismi 
printsiipide rakendamine 
rahvusparkide ja kaitsealade-
ga piirkondades“, mille taga 
seisavad Arenduskoda, Ro-
helise Jõemaa Koostöökogu 
ja Kodukant Läänemaa koos 
välispartneritega Lätist, Slo-
veeniast ning Portugalist. 
Projekt on suunatud Lääne-
Virumaa, Pärnumaa ja Lääne-
maa piirkondadele.

Parima rahvusvahelise 
koostööprojekti tiitliga pälviti 
„Kestlik ettevõtlus maal“, mil-
le teostajateks Arenduskoda, 
Rohelise Jõemaa Koostöö-
kogu ja Ida-Harju Koostöö-
koda koosöös Soome ja Läti 
partneritega.

Parimaks koostöö ja kaa-
samise projektiks kuulutati 
„Tartumaa aktiivsed ja ette-
võtlikud noored“, teostaja-
teks Tartumaa Arendusselts 
koostöös Tartumaa Noorte-
koguga, Tartu Ärinõuandla ja 
Tartumaa Noorsootöötajate 
Ühendusega.

Rahva lemmikuks valiti 
Leader-projektide seast „Ise-
teeninduslike kartulimüü-
gipunktide loomine“, mille 
teostajaks OÜ Koorti Kartul.

MÕNE REAGA

Peaminister Jüri Ratas ning kaitseväe juhataja kindralmajor Martin Herem (vasakul) 
kohtumisel Tapal. Foto: rms Roland Kalviste / Eesti Kaitsevägi

VARGUS
12. augustil teatati politseile, et 9. augustil varastati Rakve-
res Laada tänaval pingi pealt 48-aastase mehe telefon. Te-
kitatud kahju ja juhtunu täpsemad asjaolud selguvad krimi-
naalmenetluse käigus.

PÕLENGUD
12. augustil kell 13.55 said päästjad väljakutse Vinni valda 
Põlula külla, kus põles kõrvalhoone. Sündmuskohal selgus, 
et põleb kaevumaja. Päästjad kustutasid põlengu kell 14.55. 
Hoone hävis osaliselt tules.

10. augustil kell 17.33 teatati, et Vinni vallas Voore kü-
las põleb viljapõld. Päästjad likvideerisid põlengu koostöös 
põllumeestega. Põlengu tekkepõhjus on selgitamisel.

MUST KROONIKA 
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Tule Rakvere K-rautasse 
tõstukijuht-müügikonsultandiks! 

PAINDLIK 
GRAAFIK 
 

TÄIEND- 
KOOLITUSED 
 

TÖÖKOHT 
RAHVUS- 
VAHELISES 
ETTEVÕTTES 
 

MOTIVEERIVAD  
MEESKONNA- 
ÜRITUSED 
 

100% 
PÕNEVUST! 

Oled meie tiimi inimene, kui omad tõstukijuhi lube 

ja oskad nii eesti kui ka soovitavalt vene keelt. 

Töö asukoht 
Tööle asumise aeg 

Töö tüüp 

Rakvere K-rauta kauplus, Põhjakeskus 

Esimesel võimalusel 

Täistööaeg, osaline tööaeg, vahetustega 

Pakub huvi? Saada oma CV monika.loune@keskosenukai.ee 

Ühendust võetakse vaid sobivate kandidaatidega. 

AS Kesko Senukai Estonia on juhtiv ehitus- ja kodusisustuskaubamaja, mis opereerib Eestis K-rauta  
kauplusketti. Meie kaubavaliku ja teenuste eesmärk on pakkuda klientidele kõik vajalikud tooted ja teenused  

kodu ehitamiseks ning remontimiseks mugavalt ja kiirelt ühest kohast. 

K-rauta Eesti www.k-rauta.ee 

TÖÖ

www.kuulutaja.eewwww.ww

LOE 
KUULUTAJAT INTERNETISWWW.KUULUTAJA.EE

JURIST ANNAB NÕUPAKUN TÖÖD

• Soovin leida head hooldajat 
83-aastasele ja gastrostoomiga 
naisterahvale Rakvere linnas, 
ööpäevaringselt ja vahetustega. 
Tel 553 5575 või 528 8693

• Pakun hooajalist tööd kahele 
inimesele kartulikasvatuses: 
töö hoidlas ja kartulikombaini 
peal (tähtajaline tööleping). 
Täpsem i nfo tel 514 1338

• TNP Konsultatsioonid OÜ 
otsib õde Hooldekodusse. Päe-
vane töö Ulvi kodus 0,5 koor-
musega. Võimalik kompensat-
sioon isikliku auto kasutamise 
eest. Kui sul on avatud süda ja 
õe diplom helista tel 5804 4050 
või saada cv: tnp.konsultatsioo-
nid@gmail.com

• Vanuritele vajatakse paar 
korda nädalas hooldajat. Info 
tel 5346 3352

• Tööd saab kogemustega trim-
merdaja/metsatööline. Töö 
aastaringne. Tel 5360 0003

• OÜ Sarapiku Piim Lääne-Vi-
rumaal otsib karjak-traktoristi 
ja farmitöölist. Tel 5656 4680

• Pakume Ida-Soomes tööd 
jäätmekäitlusvaldkonnas põl-
lumajanduslike kilejäätmete 
sorteerijale. Töö on füüsiline 
ja eeldab valmisolekut teha füü-
silist tööd. Täpsem info tel 5629 
8044 ja http://www.aravu.ee

• Pakume tööd hakkeveoki 
juhtidele! Info telefonil 506 
7437

• Soome ettevõte otsib sügisest 
töötajat tapamajja. Tel 529 
0266

• Ettevõte otsib kogemustega 
tänavakivide paigaldajaid. Tel 
5347 7840

• Rumner Grupp pakub tööd 
üldehitajatele. Tel 514 4940

• Otsime oma meeskond pro-
fessionaalset üldehitajat, töö 
Soomes. Ühendust võtta tele-
fonil +372 516 0382

• Pakume tööd kogemustega 
lüpsjatele Soomes. Väljaõpe 
kohapeal eesti keeles. Samuti 
toetame, nõustame ning abista-
me sisse elamisel ja küsimuste 
ning probleemide tekkimisel. 
Täpsem info tel 56 29 8044 ja 
www.aravu.ee

• Otsin niidumeest kes niidab 
ja peenestab maad. Tel 5689 
3372

• Vajan veterani keldri ehitu-
sele. Tel 5689 3372

• OÜ Kaarli Farm võtab teravil-
jakoristushooajaks tööle E-ka-
tegooria juhilubadega autoju-
hi. Info telefonil 526 6156

• Otsin krohvijat, maja fassaad. 
Tel 502 9312

• Pakun tööd narva tuhaplok-
kide ladujale. Töö Rakveres. Tel 
5394 6666

• Vajan ehitajat vannitoa re-
mondiks Vinnis. Täpsem info 
tel teel. Tel 5624 4605

• Pakun tööd, küttepuude la-
dumine kuuri (8 rm), Rakveres. 
Tel 516 6570

• Pakkuda tööd bussijuhile 
(osaline tööaeg, sobib pensio-
närile). Info 509 2583

• Otsin aednikku, 2-3 päevaks 
( soovitatavalt Rakverest). Tel 
503 1849 

• Võtan hooajaks tööle eks-
kavaatori juhi. Autojuhi luba 
vajalik. Tel 514 3783

• Kui oled oskuslik ehitusmees, 
võta ühendust. Tel 5633 1530

OTSIN TÖÖD

• Kogemustega ja kohusetund-
lik kojamees-majahoidja soo-
vib leida tööd. Tel 5565 4047

• Meesterahvas otsib Rakveres 
puidu erialast tööd. Tel 5370 
2726

• Kogenud saemees otsib tööd, 
teen võsa ja mootorsae tööd. Tel 
5365 7079 trenogga@tutanota.
com

• Puhastusteenindaja otsib 
tööd. Tel 5891 4010

• Ehitusmees (kogemuste-
ga) otsib tööd. Vahendid ja 
autoga. Tel 5390 3810

 

L ugeja küsib: Mul on 
kaks last – üks õpib 
põhikoolis, teine lä-

heb sügisel esimesse klas-
si. Nad käivad erinevates 
koolides ja sel aastal on 
neil 1. septembri aktused 
ka eri päevadel. Eelmisel 
aastal oli meil töö juures 
väga kiire aeg sel perioodil 
ja ei saanud osaleda, kuid 
sel aastal tahaks kindlas-
ti ise kohal olla. Seepärast 
uuringi juba varakult, mil-
lised on minu võimalused 
töö juurest kahte vaba päe-
va saada?

Vastab Kaire Saarep,
 Tööinspektsiooni 
ennetusosakonna 

juhataja

Lapse esimene koolipäev 
ega 1. september ei ole 
riiklikult kehtestatud vaba 
päev. Kui töötaja tööpäev 
langeb 1. septembrile, kui 
on lapse esimene kooli-
päev, siis tuleb sel päeval 
tööle minna. Vaba päeva 
on võimalik saada järgmis-
tel tingimustel.

Esimeseks võimaluseks 
on kokkulepe. Näiteks 
tööajakava ehk töögraafi-
ku alusel töötajad lepivad 
graafiku koostamise ajal 
tööandjaga kokku, et lapse 
esimene koolipäev jäetakse 
vabaks.

Teine võimalus on 
(lapse-, põhi-, vm) puh-
kuse kasutamine. Töötaja 
saab juba puhkuste aja-
kava koostamisel (ajakava 
koostatakse 31. märtsiks) 
kavasse märkida, et soovib 
lapse esimesel koolipäeval 
kasutada põhipuhkust või 
lapsepuhkust (mida saab 
kasutada kuni lapse 14-
aastaseks saamiseni). Kui 
aktusel osalemise soov 
tekib hiljem, tuleb sellest 
vähemalt 14 kalendripäeva 
ette kirjalikus vormis teada 
anda.

Kolmandaks tasuks 
uurida, ehk on ka teie 
ettevõttes kehtestatud 
lisasoodustused, nt ter-
visepäev, vaba päev lapse 
esimese koolipäeva puhul, 
vaba päev lapsega koos 
veetmiseks vms. Tegemist 
on tööandja vabatahtliku 
soodustusega, milles lep-
itakse üldjuhul töösuhte 
alguses või ettevõtte töö-
korraldusreeglites kokku.
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MÕNE REAGA

100 fotopärli Põhjakeskuses

A ugustis saab Rakvere Põhjakeskuses vaadata pressi-
fotode näitust, kus näeb hetki ja emotsioone mullu-
sest aastast.

45 fotograafi saatsid aasta pressifoto konkursile kokku üle 
500 pildi, mille seast valis žürii võitjad uudisfoto, spordifo-
to, portreefoto ja olemusfoto kategoorias.

Nelja kategooria võidupiltide seast valiti omakorda aasta 
pressifoto, milleks osutus Postimehe fotograafi Tairo Lutte-
ri töö pealkirjaga „Rahvusspordiala lootused osutusid päti-
poisteks“. Pilt on tehtud mullustel suusaalade MM-l Seefel-
dis Eesti koondise liikmetest, kes sattusid rahvusvahelise 
dopinguskandaali keskmesse.

Žürii esimees Martin Šmutov ütles, et Lutteri foto on pa-
rim, mis sellest kogu Eesti ühiskonda jahmatanud suusas-
kandaalist tehti. Žürii soomlannast liikme Ella Kiviniemi 
sõnul väljenduvad fotol tugevad emotsioonid ja fotograaf 
on situatsioonile julgelt lähedale läinud, et kõik oluline pil-
dile püüda.

Tairo Lutter, kes on muide pärit Haljalast, ütles oma või-
dufoto kohta, et aega fotoaparaadi päästikule vajutamiseks 
oli minimaalselt. „See käis nagu välk ja pauk,“ meenutas 
Lutter olukorda, kui auto Eesti suusatajatega kohaliku po-
litseimaja hoovi keeras, sealt treener Anti Saarepuu (fotol 
esiistmel sinise jopega) peale võttis ja siis kummide vilinal 
minema sööstis.

„Eks mul joppas ka,“ märkis Lutter oma edu toonud te-
gutsemise kohta, kui nad olid ühe teise Eesti fotograafiga 
suusatajaid ligi veerand tundi oodanud just õiges kohas, kus 
auto ülilühikese peatuse ka tegi. 

Lutteri nüüdse saavutuse väärtust suurendab asjaolu, et 
ta võitis aasta pressifoto tiitli teist aastat järjest. 2018. aasta 
sündmuste jäädvustuste seast valiti mullu aasta pressifotoks 
see Lutteri pilt, millel on kujutud Toompea meeleavaldusel 
põlvili kukkunud poliitik Indrek Tarandit, ümbritsetuna 
pahaste nägudega meeleavaldajatest.

Mis aga on Tairo Lutteri edu saladus? „Iga pilti tehes tu-
leb alati samm ette mõelda,“ selgitas meisterpiltnik, et keset 
sündmuste keerist tuleb püüda aimata, mis järgmiste sekun-
dite jooksul juhtuma hakkab ja siis olla õiges kohas ja val-
mis pildistama. „Eks see oskus tuleb aastatega,“ lisas Tairo 
Lutter, kes on pressifotograafina töötanud paarkümmend 
aastat.

Tõnu Lilleorg

Sel nädalal toimus 
Rakvere ametikoolis 
laste kokakool, kus 
prooviti kätt nii hommi-
kupudru kui pitsa 
valmistamises.

Liisi Kanna

Rakvere ametikooli kvalitee-
di ja avalike suhete juht Pi-
ret Torm-Mirontšik rääkis, 
et koolitus toimus juba teist 
aastat ja osutus päris menu-
kaks. „Lapsi on kokku 16, 
Lääne-Virumaa laste kõrval 
osaleb ka neid, kes on tulnud 
suveks Tallinnast vanaema 
juurde,“ sõnas ta.

„Nädala õpivad 10–15aasta-
sed lapsed kokanduse õpetaja 
käe all koolis süüa tegema. 
Lapsed alustavad kell üheksa 
ja lõpetavad kell üks päeval. 
Sellel ajal teevad nad endale 
hommikusöögi ja lõunasöögi 
ning söövad siis ise tehtu ära 
ka. Viimasel päeval külasta-
takse ühte piirkonna restora-
ni,“ kirjeldas Torm-Miront-
šik, lisades, et tänavu on plaa-
nis viia lapsed tutvuma Aqva 
Spaa köögiga.

Rakvere ametikooli koka-
eriala õpetaja Tiina Mäek-
si sõnul tuli kokakooli idee 
eelmisel aastal ühe lapse-
vanema poolt. „Lapsevanem 
kirjutas kooli ja ütles, et tema 
laps tahaks hirmsasti süüa 
teha,“ rääkis Mäeks, lisades, 
et tema oli nõus asja eest ve-
dama. „Tänavu oli see liht-
salt loomulik jätk, sest paljud 
olid huvitatud,“ lisas kokkade 
õpetaja.

Osalejate vanusevahe on 
päris suur, kuidas siis kõigile 
sobivaid tegevusi leida? „Aga 
vanus ei ole tegelikult sageli 
number. Pigem see, kui palju 
keegi kodus süüa teinud on,“ 
sõnas õpetaja Mäeks.

„Programm on kokku pan-
dud nii, et nad saaksid ele-
mentaarseid asju proovida. 
Oleme teinud hommikuputru 
ja omletti ning suppi. Täna 
valmistame pitsa ja kirjut 
koera, homme kotlette,“ loet-

Peatselt saabuv sügis-
periood toob endaga kaasa 
palju tudengeid. Kõrghari-
duse omandamine on muu-
tumas järjest populaarsemaks 
ning seda on ainult rõõm 
näha. Ülikooli õppima asu-
mine võib tähendada ka teise 
linna kolimist, millega kaas-
nevad kulud. Ning kuna kooli 
kõrvalt töötamine võib mõju-
tada õpitulemust, siis selleks, 
et tudeng saaks keskenduda 
õppimisele, on üüri ja ela-
miskulude tasumisel abiks 
õppelaen, mis aitab kanda ha-
riduse omandamisega kaas-
nevaid kulusid nii Eestis kui 
välismaal.

Riigi tagatisega õppelaen 
on ainus laen, mille saamiseks 

ei pea olema igakuist sisse-
tulekut. Küll aga on õppe-
laenu saamiseks tarvis taga-
tist, milleks võib olla kas kahe 
eraisiku käendus (täiseali-
ne regulaarse sissetulekuga 
isik) või kinnisvara, millele 
on seatud hüpoteek näiteks 
Swedbanki kasuks.

Õppelaenulepingut saab 
sõlmida 1. augustist 31. mai-
ni ning summa taotlemine 
sõltub tudengi vajadustest. 
Viimasel taotlemisperioodil 
(2019/2020) oli keskmiseks 
õppelaenu summaks 2200 
eurot. 2020/2021 õppeaastal 
on õppelaenu maksimaal-
määr 1250 eurot laenusaaja-
le, kelle õpingute kestus õp-
pekava järgi on kuus kuni 

kaheksa kalendrikuud ning 
2500 eurot laenusaajale, kel-
le õpingute kestus õppeka-
va järgi on üheksa või enam 
kalendrikuud.

Õppelaenu tagasimaksmine 
käib panga koostatud graafi-
ku alusel ning algab hiljemalt 
aasta pärast seda, kui üliõpila-
ne on õpingud lõpetanud või 
õppeasutusest muul põhjusel 
lahkunud, v.a juhul, kui ta 
asub enne aasta möödumist 
uuesti õppima. Õppelaenu 
intressi tuleb aga hakata tasu-
ma kohe peale laenu võtmist, 
ka siis, kui põhimaksetega 
alustatakse peale õpingu-
te lõppu. Viieprotsendiline 
intressimäär ja pikk tagasta-
mistähtaeg muudavad selle 

parimaks õpingute rahas-
tamise viisiks nii kõrg- kui 
kutsekoolis.

Õppurid on muutunud 
vastutustundlikkumaks ja 
enne laenu võtmist kaaluvad 
hoolikalt läbi alternatiivid 
ning alles seejärel otsustavad, 
kas on tarvis õppelaenu võtta. 
Õppelaenu taotlemist mõju-
tab kindlasti ka see, et paljud 
tudengid käivad kooli kõrvalt 
tööl, mis võimaldab neil ise 
oma haridust finantseerida.

Gätlyn Mägi,
Swedbanki erakliendi 

väikefinantseerimise ja liisingu 
osakonna valdkonnajuht

See ongi aasta pressifoto 2019, mis kannab allkirja: „Rahvusspordiala lootused osutu-
sid pätipoisteks“. Allikas: Eesti Pressifotograafi de Liit

Kui on vaja võtta õppelaenu

Ametikoolis õpetati lastele kokkamist

Kuulutaja külaskäigu ajal oli käimas pitsategu ning sigimist-sagimist palju, tegevus pakkus lastele tõesti rõõmu. Foto: Liisi Kanna

les kokakooli juhendaja.
Kuulutaja külaskäigu ajal 

oligi käimas pitsategu ning si-
gimist-sagimist palju, tegevus 
pakkus lastele tõesti rõõmu. 
Kokakooli menukust tunnis-
tab seegi, et kaks neiut osa-
lesid lausa teist aastat järjest. 
„Eks ikka selleks, et kokka-
mist õppida,“ vastas üks neist 
küsimusele, miks uuesti tulla 
otsustas, ning kinnitas, et sel 
korral tunneb ta end juba vei-
di kogenenumana.

Tüdrukute meelest olid 
kõik tehtud söögid lahedad 
olnud ning kodus päris samu 
asju polnud teha proovitud. 
Neiud kinnitasid ühiselt, et 
kodus kokatakse vahel ning 
pigem abistatakse ema – 
kokakool pakub aga isetege-
mise kogemuse.

Kuid õpetaja Mäeksi hin-
nangul on kokakooli õpilastel 
üllatavalt palju kokkamisko-
gemust. „Suurem osa on ko-
dus päris palju süüa teinud. 
Üle poole saavad vabalt kõi-
kide asjadega hakkama,“ kii-
tis ta. „Kellel on vähem ko-
gemust, vajavad lihtsalt veidi 
rohkem abi. Aga kõik saavad 
hakkama.“

Õpetaja enda jaoks on aga 
sedasorti koolituse tegemi-

ne paras väljakutse, võrrel-
des igapäevatööga, mil ta 
17–18aastaseid tulevasi kok-
kasid õpetab. „Tegemist on 
palju. Eelmisel aastal ma olin 
täiesti üksinda ja kogemus 
näitas, et 16-le korraga vas-
tata ei jõua. Seepärast on meil 
tänavu ametikooli õpilased 
abiks,“ rääkis Mäeks.

„Küsisin, kas keegi soovib 
appi tulla. Selgus, et õpilastel 
on vaja ka oma praktikat veel 
natuke teha ja nii me ühilda-
sime mitu asja. Nemad saa-
vad praktika tehtud ja samas 
aitavad meid siin. Nii saavad 
nad ka ise õpetaja kogemuse,“ 
selgitas Tiina Mäeks, kuidas 
kokakooli abilised leidis.

Kui populaarne on kokaamet?
„Kokaeriala õppimise vastu on veidi vähem huvi, kui kusa-
gil 15 aastat tagasi. See on füüsiliselt väga raske töö. Ja ega 
paljud lõpetajad ei lähe samuti sellele alale tööle. Kokkade 
puudus on alati,“ kinnitas kokaeriala õpetaja Tiina Mäeks. 
„Kogume statistikat ja kui pooled lõpetajatest sellesse vald-
konda tööle lähevad, siis on hea tulemus,“ nentis õpetaja, 
lisades samas, et paljud ei plaani juba sisseastumisel koka-
na tööle asuda, vaid soovivad keskharidust ja mingit toredat 
eriala sinna juurde õppida.

„Väga palju tuleb ka täiskasvanud inimesi, kes tahavad 
enda jaoks õppida, et paremini süüa teha,“ märkis kokkade 
õpetaja.

Aga miks siis ei minda kokaks? „Mida siin Rakveres näi-
teks tuuakse põhjusena välja on see, et oodatakse kõrgemat 
palka. Kergemat tööd ja kõrgemat palka. Kokatöö on mui-
dugi ka vahetustega töö enamus restoranides – pikad töö-
päevad, mitu päeva järjest. See hirmutab. Vahel on ka selli-
ne arusaam, et õpin ja kohe saan peakokaks, aga nii ei ole,“ 
arutles Mäeks.

Koka amet on Rakvere ametikoolis pika traditsiooniga 
ning just täna on selleaastase täiendava vastuvõtu viimane 
päev, mil veel on võimalus koka erialale avaldus esitada.
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M oonaküla asub aja-
looliselt näituse-
platsi läheduses. 

1920–1930. aastatel asus 
praegusel Näituse 4a krundil 
Rakvere-Jakobi Põllumeeste 
Seltsi näituseplats. Igal aastal 
sügise eel toimusid seal suure-
joonelised põllumajandus- ja 
tööstusnäitused. Mälestuste 
järgi käis näitustel „rahvast 
murruna“. Põllumajandus-
näitus kestis mitu päeva. Näi-
tus avati orkestrimänguga ja 
kõne pidas seltsi esimees.

Eraldi olid osakondadesse 
paigutatud hobused, noorka-
ri, sead ja sulgloomad. Lisaks 
tutvustati seemne- ja sordi-
viljakasvatust ning maapa-
randust ja põllutöömasinaid. 
Võisteldi ekspordikaupade 
pakkumisel – piimatoodete 
ja ilusa muna väljapanekul. 
Perenaiste meeli köitsid villa-
sed kangad, nais- ja meeskäsi-
töö valikud. Parimatele jagati 
tunnustust ja auhindu.

Mitte unustades vana, kor-
raldame külarahvale toreda 
päeva. Meie ei korralda põllu-
majandusnäitust, aga ometi 
on meil mida näidata. Oota-
me endale külla ka Rakvere 
teiste linnaosade elanikke, 
miks mitte ka kaugemalt 
tulnuid.

Moonakülapeo päevane 

MOONAKÜLAPIDU – mitmekesise 
programmiga minifestival

Peo lõpupärliks on tunnustatud jazzlauljatarist Sofi a Rubina. Allikas: Moonakülapeo 
korraldusmeeskond

programm kulgeb peamiselt 
Kesk tänaval, küla keskpunk-
tis. Osad lastetegevused ja 
spordiprogramm toimuvad 
küla mäel ning õhtupool-
sed kontserdid leiavad aset 
Moonaküla Muusikaaka-
deemia aias (Põhja 8) ja Re-
vin Arenal (Näituse 20a). 
Muusikaakadeemia aias al-
gab kell 17 kontsert „Klaver 
põõsas“, kus astub üles Vla-
dimir Shafranov Venemaalt. 
Revin Arenal toimub aga kell 
19 „Moonaküla õhtujazz“ , 
kus esinejateks Sofia Rubina 
ja Rickard Malmsten grupp 
(Rootsi/Eesti).

Moonakülapidu pakub te-
gevust igas vanuses külasta-

jatele. Päeva eelprogramm al-
gab väikese virgutuse ja hom-
mikukõnniga Koidu tänavalt.

Kõik loomasõbrad on 
oodatud lemmikloomade 
paraadile, mis tõotab tulla 
üllatusterohke. Lemmik-
loomade omanikel palutak-
se koguneda mäel kell 10.15. 
NB! Oma lemmik too selts-
konda kui suudad tagada 
tema ja teiste turvalisuse. 
Loomakeste rongkäik jõuab 
kella 11-ks Kesk tänava kul-
tuurilava ette ning seal kuu-
lutatakse pidu ametlikult 
avatuks.

Laval algab mitmekesine 
kultuuriprogramm – Urve 
Tinnuri, õed Linded ning 

vennad Priksid jt. Samal täna-
val pakuvad Moonaküla mait-
seid omakandi kodukokad. 
Letid on kaetud aiasaaduste-
ga, liha-, linnu- ja piimatoo-
detega, ei puudu ka mesilin-
dude toodetud linnumagus.

Ajaloohuvilistele toimub 
huviretk algusega kell 12, ko-
gunemine Tähe ja Kesk tä-
nava nurgal. Väljapanek küla 
ajaloost seatakse üles Tähe 
tänaval.

Lastel on võimalus kohtu-
da näomaalijaga või lasta end 
külavahel sõidutada tublidel 
ponidel.

Spordisõbrad kogunevad 
mäele kell 12, mil algavad 
korvpallivisked ja osavus-
mängud pallidega. Kind-
lat kätt ja teravat silma saab 
mäel samuti proovida – vibu-
laskmine kell 12.

Kõik kontserdid – seal-
hulgas ka kõrgetasemeline 
rahvusvahelise haardega õh-
tune jazzkontsert endise ka-
latööstuse külmhoones – ja 
enamus meelelahutustegevus-
test on peo külalistele tasuta.

Moonakülapidu korralda-
takse kogukonna inimestest 
moodustatud meeskonnaga, 
pidu toetavad Rakvere linn ja 
Rakvere kultuurikeskus.

Moonakülapeo korraldajad
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VAALA KESKUS
Lõõtspilli 2, Rakvere

20. – 22. august

Külastage meie kauplusi 
Vaala keskuses!

KOOLI-

LAAT
EESTI, LÄTI, LEEDU KAUPMEHED

TÖÖSTUSKAUP, TAIMED JNE

VABA AEG
ARVUSTUSKUHU MINNA

Rakvere Teater
14., 18., 19.08 kell 19 ning 
15., 16.08 kell 15 „Miks Jep-
pe joob?“ v/s, lav. Hendrik 
Toompere

Lääne-Virumaa 
Spordiveteranide 
Koondis
Maakonna spordiveterani-
de male meistrivõistlused 
toimuvad esmaspäeval, 17. 
augustil kell 10 spordikes-
kuse õppeklassis.

29. augustil Madsa suve-
mänge ei toimu.

Lääne-Virumaa 
Puuetega 
Inimeste Koda
Puuetega inimeste tasuta 
õigusnõustamise II pool-
aasta ajad: 2. september, 7. 
oktoober, 4. november, 2. 
detsember kell 9.

Nõustamine toimub 
Lääne-Virumaa Puuete-
ga Inimeste Koja ruumis 
Rakveres, Tallinna tn 29 
(hoovipoolne maja). Vaja-
lik etteregistreerimine tel 
601 5122.

Teenust osutab Õigus-
teenuste Büroo SA.

Lääne-Virumaa 
Vaegkuuljate 
Ühing
Vaegkuuljate ühingu väl-
jasõit 20. augustil kell 9 
Rakvere bussijaama park-
last Jaanioja käsitöötalu 
laadale ja Võsule. Osalus-
tasu 5 eurot. Kohtade arv 
on piiratud. Vajalik eelnev 
registreerimine 523 3836 – 
Pille või merike.fre@
gmail.com – Merike.

Täna õhtul saab Rakve-
re Teatrikinos vaadata 
prantsuse filmi „Alice“, 
kus noorel emal tuleb 
oma elu uuesti üles 
ehitada.

Tõnu Lilleorg

Oli kord ühel pariisitaril ni-
mega Alice (mängib Emi-
lie Piponnier) põhjust eluga 
täitsa rahul olla. Tal oli mees 
François (Martin Swabey), 
armas väike poeg, osaajaga 
kontoritöö, toredad lähi-
konnas elavad sõbrad, väike 
mugav korter ja isalt saadud 
kenakene summa pangas, et 
end tuleviku suhtes kindlana 
tunda. Ühel päeval aga ei saa 
ta kaardiga maksta ega auto-
maadist raha välja võtta ning 
abikaasa ei võta telefoni vastu 
ega tule koju.

Alice (esiplaanil) koos oma uue sõbranna Lisaga. Foto: pressimaterjalid

Naine, kes varastati paljaks

Pangast saab Alice teada, 
et mees on tühjendanud kõik 
arved, jätnud maksmata kor-
teri osamaksed ja tegelikult 
on pank juba valmis korterit 
endale võtma. Pere arvutist 
leiab Alice kahtlased telefoni-
numbrid ja neile helistades 
mõistab ta, et mees on olnud 
kliendiks väga kalliste hinda-
dega eskortteenust pakkuvas 
firmas. Asja edasi uurides 
leiab naine end olukorras, kus 

talle pakutakse tööd tasulise 
kaaslannana, mida võib ni-
metada ka prostituudi tööks.

Esialgu näib, et uus töö lu-
bab Alice’il hakata maksma 
võlgu pangale, kuid siis lähe-
vad asjad keeruliseks. Alice’il 
on tuge saada uuest sõbran-
nast Lisast (Chloe Boreham), 
uuest tärganud eneseteadvu-
sest – ja need ongi kaks pea-
mist pidepunkti. Vahepeal 
väljailmunud abikaasas ei näe 

Alice enam partnerit, kellega 
koos edasi minna. Elul on aga 
Alice’ile veel mõndagi pakku-
da, kuid kas naine on piisavalt 
sitke, et sellest kinni haarata – 
seda näeb juba kinos.

Filmi lugu on jutustatud 
väga selgelt kaasaegse kan-
gelanna vaatenurgast. See on 
ehtne ja võib kaasa haarata, 
kuid on samas üsna kam-
merlik. Kui võrrelda filmi 
kontserdiga, siis „Alice’i“ pu-
hul on tegu keelpillikvarteti 
esitusega, mitte sümfoonia-
orkestri omaga. Kinokülasta-

ja, kes ehk otsib suuri tundeid 
ja tardumapanevat intriigi, 
võib selles filmis neid mitte 
leida.

Küll aga on „Alice“ meeldi-
nud kriitikutele, filmiveebis 
Rotten Tomatoes on see ko-
gunud kriitikutelt 89 punk-
ti 100-st, samuti võitis film 
mullu peapreemia mainekal 
SXSW festivalil USA-s. Tal-
linnas jookseb film praegu 
Artise kinos, mis näitab, et 
linateoses on küllaga kunstili-
sust, nagu kõigis Artises näi-
datavates filmides.
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VARUOSAD

• Müüa 4 valuvelge koos suve-
rehvidega. 5x95, siseava 57. Rehvi 
mustrisügavus 55 mm. Hind 85 €. 
Tel 5326 7156

• Müüa 4 valuvelge koos talvereh-
videga. Siseava 57. 4x100. Hind 80 
€. Tel 5326 7156

OST
• Ostan Audi 80 universaal V.L 94-96. 
a, diisel ilma rooste aukudeta, ilma 
mõlkideta. Tel 5386 6881

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

• Ostame kokku üleliigseid sõidu-
keid! Sobivad nii korras, rikkega 
kui ka romud! Vajadusel kustutan 
registrist! Raha kohe kätte! Samuti 
ostan kokku katalüsaatoreid. Parim 
hind! Tel 5355 5848

• Ostan maasturi, võib olla ka remonti 
vajav. Hind kuni 2200 € .Tel 5552 7229

• Ostan kõikide Javade osi. Tel 5558 
5956

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

• Ostan igasuguses seisukorras sõidu-
keid. Heas korras, seisnud, remontiva-
javad jne. Huvi pakuvad ka vene autod. 
Romud kustutan arvelt. Tel 5357 7108

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/
maastureid/kaubikuid! Vajadusel 
puksiir! Paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan igas seisukorras sõidukeid, 
maastureid ja kaubikuid! Võib 
remonti vajada! Paku julgelt! Tel 
5309 2650

OÜ ESTEST PR 
OSTAB

metsa- ja põllumaad. 
Tel 504 5215, 514 5215

info@est-land.ee

SOODUSHINNAD ON AUGUSTI LÕPUNI! 
*JÄRELMAKSU VÕIMALUS ! 

LISAINFO TEL 5624 4605

MÜÜA

2-toaline korter 
Narvas, 60 m2 

Lisainfo www.kv.ee/3141883   

2-toaline korter 
Rummu alevis, 47,6 m2  

Lisainfo www.kv.ee/3141885 

Hind 10 500 €*Hind 15 900 €*

2-toaline korter Tartumaal 
Vara alevis, Tartu 20 km

Lisainfo www.kv.ee/3229685

3-toaline korter 60 m2

Valga linnas 
Lisainfo www.kv.ee/3236627 

Hind 9500 €*Hind 11 500 €*

2-korruseline kortermaja 
Vändras  

Lisainfo www.kv.ee/2335034

3-toaline maja 
Valgas linnas 

Lisainfo www.kv.ee/2221269 

Hind 9000 €*Hind 47 000 €*

Talu koht 
Pällus, Jõgevamaa 

Lisainfo www.kv.ee/2955139  

Maja
Põltsamaa, Kalana 

Lisainfo www.kv.ee/3142474

Hind 9000 €*Hind 10 900 €*

Maja 
Väike-Kamari, Põltamaa 

Lisainfo www.kv.ee/3185460

Maja, 2 korrust  
 Rakvere vald, Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/3134721 

Hind 35 000 €*Hind 25 000 €

Talu koht 
Aseri lähistel 

Lisainfo www.kv.ee/2984762 

Elamumaa 1ha 
Tõrma 

Lisainfo www.kv.ee/2984791 

Hind 11 500 €*Hind 14 500 €

Maatulundusmaa 
Rae vallas, 33 000 m2 

Lisainfo www.kv.ee/2984458

Elamumaa 
Vasta külas, Viru-Nigula 

Lisainfo www.kv.ee/2262143 

Hind 2000 €Hind 11 000 €*

Müüa maja Anija vallas, 
Lehtmetsa külas. 

Lisainfo www.kv.ee/3183944

Müüa kinnistu lagunend talu 
hoonega Mahu küla lähedal. 

Lisainfo www.kv.ee/2984564 

Hind 3000 €Hind 59 000 €*

1-toaline remonti vajav 
korter Tapal 2. korrusel 

Lisainfo www.kv.ee/3254492

2-toaline 
remonti vajav korter Tapal 
 Lisainfo www.kv.ee/3254481

Hind 9900 €*Hind 8000 €*

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

KINNISVARA

• Müüa 1toaline keskküttega korter 
5/5 Tamsalus Ääsi tn 6. Vajab sani-
taarremonti. Hind 3300 € ja 2toaline 
ahjuküttega korter 2/2 Tamsalus 
Koidu 17. Vajab remonti. Hind 2000 €. 
Tel 505 3151

• Müüa remonti vajav korter Rummus. 
Otse omanikult, järelmaksu võimalus. 
Tel 5624 4605

• Müüa 2toaline kõigi mugavustega 
korter Rakvere kesklinnas, V korrusel. 
Poed, koolid 100 m, eraldi toad. Tel 
5559 0094

• Müüa värskelt renoveeritud 2toaline 
korter Lepnal, 40,5 m2. Korralik ühistu, 
ahiküte, linna vesi ja kanalisatsioon, 
kõik mugavused.  Hind 18 000 €.  Tel 
522 6500

• Müüa 2toaline korter Haljalas 
Põllu tänaval. Korter asub II kor-
rusel on valgusküllane ja planee-
ringuga läbi maja. Hind 25 000 €. 
Tel 5340 1555

• Müüa suur (61,5 m2) 2toaline 
korter Kiius, Torni tänaval. Korter 
on läbi maja planeeringuga. Hind 
45 000 €. Kontakt 526 6012

• Müüa 2toaline korter Aseris. Hind 
4500 €. Tel 5632 7008

• Müüa 2toaline korter otse omanikult 
Tapa, Ülesõidu 5a. I korrusel. Hind 
18  000 € (tingitav kui oskad). KIIRE! 
Lisainfot telefonil 5648 7826

• Müüa 2toaline keskküttega korter 
Rakke keskuses. Asub III korrusel. 
Korter vajab remonti. Asukoht hea, 
läheduses pood, rongipeatus, pe-
rearstikeskus ja apteek. Korteris on 
külmik ja pesumasin. Hind 1900 €. Tel 
5646 8018, dantimber@hot.ee

• Müüa 2toaline ahjuküttega korter 
Vohnjas. Korter asub I korrusel. 
Kelder, kuur ja aiamaa võimalus. Tel 
5554 0361

• Müüa Korter Tamsalus, Paide mnt 
7. I korrusel, 2toaline ahjuküttega 
korter. Korteri juurde kuulub kelder, 
aiamaa ja kuur. Vajab remonti. Hind 
4900 €. Tel 5400 5331

• Müüa värske remondiga 2toaline 
korter Tamsalus, mugavustega, ron-
giga Tallinnast 50 min. Hind 10 000 €. 
Tel 5668 8444

• Müüa Narvas 2toaline korter möb-
leeritud (60 m2) otse omanikult. 
Järelmaksu võimalus. Tel 5624 4605

• Müüa Tamsalus Sääse alevikus 4toa-
line korter keskküttega, toad eraldi, 
köök ja esik avarad. Tel 5804 1355

• Müüa Valgas korter, kaks korterit 
ühe hinnaga, 4500 €. Tel 5623 1910

• Müüa maja Jõgeva lähedal. Tel 5817 
2199

• Müüa maja Rakveres (2 korrust, kesk-
küte, kanalisatsioon, garaaž kanaliga, 
täiskelder). Tel 5680 1956

• Müüa 2-kor dne remonti vajav maja 
Tõrma külas otse omanikult, järelmak-
su võimalus. Tel 5624 4605

• Müüa maja Jõgevamaa Kalana, otse 
omanikult, järelmaksu võimalus. Tel 
5624 4605

• Müüa elamumaa Tõrma külas 1 ha 
otse omanikult, järelmaksu võimalus. 
Tel 5624 4605

• Müüa Tapa äärelinnas, Kirsipuu 
12 asuv suvilakrunt, millel paikneb 
remonti vajav aiamaja. Tegemist 
on avara ja päikesele avatud kin-
nistuga, millele on hea ligipääs. 
Elektriliitumine on olemas. Hind 
4500 €. Täpsema informatsiooni 
saamiseks võtke julgelt ühendust 
e-posti urmas.saarmets@nordpro-
perty.com või telefoni teel  511 0478

• Müüa suvila Jõgevamaa Pällu külas 
otse omanikult, järelmaksu võimalus. 
Tel 5624 4605

• Müüa garaaž Rakveres, Mulla 9. 
Tegu on linna poolt tulles, esimese 
garaažibokside reaga vasakul ehk 
parimad boksid! Neid ei tule müüki 
tihti ja hind on natuke ka läbiräägitav. 
Väga hea ventilatsiooni ja asukohaga 
garaažiboks! Elekter sees, katus heas 
korras ja toimiv ühistu. Hind 5000 €. 
Tel 5821 0721

OST

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

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

• Ostetakse Tapa linnas 2-3toaline 
korter, I või II korrus, võib ka ahiküt-
tega. Tel 511 0478

• Naine 2 lapsega soovib osta Rakveres-
se 3toalise keskküttega korteri järel-
maksuga kuna Rakvere väga meeldib ja 
tahaksime sinna elama asuda. Kui teil 
oleks midagi pakkuda, saab helistada 
või saata sõnumi telefonil 5323 2376

• Soovin osta Kadrinasse 4toalise 
korteri. Tel 522 2166

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

• Soovin osta korralikku garaaži kana-
liga. Tel 558 9315

VÕTAN ÜÜRILE

• Soovin üürida Rakveres soodsa 
hinnaga väikese keskküttega korterit, 
sobib ka tagasihoidlikum variant. Võib 
pakkuda tuba eramajas, nõus abista-
ma vanemat inimest kodutöödes. Tel 
5689 3953

• Üürin soodsa hinnaga 1toalise ahju-
küttega korteri. Tel 5903 5018

ANNAN ÜÜRILE

• 1-20 töömeest saavad öömaja Rak-
vere kesklinnas. Korralik elamine. Tel 
516 4685

• Anda üürile Uhtnas möbleeritud 
1toaline korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile mugavustega 1toaline 
korter Rakveres. Üür 175 €+ kommu-
naalid. Tel 5886 3055

• Anda üürile 1toaline kõigi muga-
vustega korter renoveeritud majas 
Sõmerul. Mööbel ja tehnika sees. 180 
€+ kom. maksud. Tel 523 4376

• Anda üürile otse omanikult kaks 
Vinnis 1toalist möbleeritud korterit. 
Tel 5624 4605

• Anda üürile Jõgeva linnas ja alevis 1- 
ja  2toalisi kortereid otse omanikult. 
Tel 5624 4605

• Üürile anda kõigi mugavustega 2toa-
line (37 m2) korter Rakvere kesklinnas. 
Hind 220 € kuus + kommunaalkulud. 
Tel 5341 5250

• Anda üürile 2toaline kõigi muga-
vustega möbleeritud korter Rakvere 
kesklinnas. Tel 502 9052

• Anda üürile Roodeväljas 2toaline 
möbleeritud korter. Tel 5624 4605

• Anda üürile Paides 2toaline korter 
(Aiavilja) otse omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline korter 
Rakveres Lennuki tänaval. Üür 
200 € + kommunaalmaksud. Tel 
5569 4674

• Anda üürile Kohtla-Järvel 2toaline 
korter oste omanikult. Tel 5624 4605

• Üürile anda 2toaline ahiküttega kor-
ter Rakveres, Pikk 37, II korrus. Hind 
200 € kuus. Tel 503 4972, info@ko.ee

• Üürile anda korter Lennuki tänaval,  
2toaline korter, I korrusel. Kuu üür 
200 €, lisanduvad kommunaalkulud. 
Tagatisraha 150 €. Tel 5569 4674

• Üürile anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Haljalas. Üür 180 
€ + kommunaalkulud keskmiselt 40 € 
+ elekter. Tel 5667 0958

• Üürile anda renoveeritud 2toaline 
ahjuküttega korter Huljal. Tel 522 9010 
või 5394 2650

• Anda üürile 2toaline ahjuküttega 
möbleeritud korter Laekveres. Üüri 
hind 80 € + elekter, vesi. Info 527 0058

• Anda üürile otse omanikult 2toa-
line ahjuküttega korter Kadilas. Tel 
513 7633

• Rakveres Mulla tn anda rendile 
garaaž, hea asukoht. Info 5648 6638

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa Audi A6 Quattro 3.0. 171kW, 
Eestis arvel, ülevaatus kuni 03.2021. 
Ostetud riigist : Eesti. Sõiduki asu-
koht Rakvere, Eesti. Auto on väga 
heas seisus. Korralikult hooldatud. 
Mingit remonti ega hooldust auto 
ei vaja. Autol 2 omanikku olnud. Tel 
5330 3022

• Müüa Landrover Freland 1,8. B, ma-
nuaal. Ülevaatus kehtib, rehv korralik. 
Tel 511 3414

• Müüa Opel Astra 1.6, 2000. a must 
met. heas korras, Saksast. Tel 517 4193

• Müüa Toyota Avensis Verso (2002) 
varuosi. Info tel 5822 2300

• Müüa Toyota Yaris Linea Sol (au-
tomaat). Ülevaatus kuni 03/2021, 
kindlustus kuni 02/2021. Uued 
rehvid all, kaasa naastrehvid. Tel 
5695 5619

• Müüa Volvo V70 BIFUEL 2.4, 103kW. 
Värvus hallmetallik, manuaal, bensiin 
+ gaas (CNG) tehase seade. Toodud 
Rootsist 4 kuud tagasi. Läbisõit 319 000 
km. Gaasiseade kontrollitud. Ülevaa-
tus 21/05. Kehtiv kindlustus. Hind 2900 
€, saab tingida. Tel 506 8999

• Müüa Volvo XC60 2.4 diisel, 129 kW. 
Auto väga heas korras. Tel 502 8156

• Müüa Volvo XC90 R-Design, 2.4, 
136kW, 2007. a, diisel, automaat. 
Auto korrapäraselt hooldatud. 
Hind 7199 €. Asub Pärnus. Tel 
518 3539
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KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

na noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

KAEVETÖÖD
PUKSIIRABI

Tel 56 500 368
E-post

primatecapital@gmail.com
Koduleht 

primatecapital.com

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

Info tel 504 0118

Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

* 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

Puksiirteenus, 
veoteenus multilift 

veoautoga koos 
kraanaga 

 OÜ Hillard
 +372 503 5181 
www.hillard.ee

www.kuulutaja.ee

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

AUTO- JA MAJAKLAASIDE 
KILETAMINE TOON- JA TURVAKILEGA

AUTOKLAASIDE PAIGALDUS JA 
PARANDUS

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

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

• 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

Asume uuel aadressil

Asume uuel aadressilGardi Elektroonika OÜ
Narva 49, Rakvere, 
tel 5052 065

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

PINNASETÖÖD
6t EKSKAVAATOR

Kommroomikud ja pöördpea.
40 €/h.

TREILER- JA TÕSTE-
VEOTEENUS

Tel 524 6521

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

FEKAALIVEDU

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. 
Tel 325 5505

• Sõiduautode remont, diagnostika, 
summuti remont/keevitus, 20 €/h. 
Haljala vald, Aasu küla. Tel 5620 2164  

• Kõik tööd tõstukiga tere tulnud. Tel 
505 6949

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussi-
ga. Tel 554 6353

 

• 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

• Veoteenus kastiautoga. Vajadusel 
kaasas kaks tublit abilist. Hinnad kok-
kuleppel! Tel 5604 0360

• Veoteenus Ford kaubikuga algusega 
Tapalt. Kandevõime 2000 kg. Tel 514 
8661

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeeri-
misteenuseid ekskavaatoriga. Tel 
520 7616

• Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
pinnase aukude puurimine. Tel 
5558 3686

•  Teen miniekskavaatoriga kõiki 
erinevaid kaeve- ja puurimistöid, 
võimalik ka maakaablite paigaldus 
koos elektritöödega nii eraisikule 
kui fi rmadele. Tel 529 9356

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

• Reovee- ja fekaalivedu Haljala, 
Tapa ja Kadrina vallas. Helista tel 
5656 1515. Töötame ka nädalava-
hetusel.

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

EHITUSTEENUS
• Teostame kõiki lammutustöid koos 
prahi äraveoga. Tel 5330 5970

• Lammutustööd koos sodi äraveoga. 
Tel 5380 0863

• Tänavakivi paigaldus, pandu-
sed, murukivide rajamine, ääre-
kivi paigaldus. Hinnad soodsad. 
Tel 5673 4632

• Terrasside-, varjualuste- ja kuu-
ride ehitus. Tel 5553 0770

• Üldehitustööd. Tel 5380 0863

• Kõrvalhoonete ehitus, garaažid, 
saunad, grillimajad, puukuurid. Tel 
5380 0863

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

• Treppide ja varikatuste ehitus. Tel 
5380 0863

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

• Tänavakivide paigaldus ja müük, 
aedade ja terrasside ehitus, hal-
jastus ja lammutustööd. Tel 5894 
0214 stevenmaan@online.ee

• Teostame ehitus- ja remonttöid 
nii eramutes kui korterites, soojus-
tamine, voodrid jne. Santehnilised 
tööd. Hinnad mõistlikud. Küsi lisa. 
Tel 5808 5965

• Septikute, biopuhastite paigaldus 
ja müük. Tel 5757 0202, erlend@ees-
tiseptik.ee

• Septikute ja mahutite paigaldus, 
sise-, välis, vee- ja kanalisatsioo-
nitrasside ehitus. Hinnad sõbralikud. 
Tel 5808 5965

• Teostame ehitustöid. Korstna pitsid, 
lammutus. Tel 5864 4962

• Vanade majade taastustööd oma-
niku soovil ja materjaliga. Tel 505 
6949

• Talumajade renoveerimine ja 
remont. Info 5633 1530

• Balticquality OÜ. Vee- ja kanalisat-
sioonisüsteemide ehitus, põranda-
kütte paigaldus, ehitus-ja remont-
tööd, kütte-vee-kanalisatsiooni ja 
ventilatsiooni süsteemide isoleeri-
mine, torutööd. Tel 5379 1720, e-mail 
balticquality20@gmail.com

• Korterite, vannitubade remont. 
Tel 5553 0770

• Lammutustööd koos prahi ära-
veoga. Tel 5553 0770

• Santehnilised tööd, kuulutus ei 
aegu! Tel 5830 7593

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

• Salvkaevude puhastamine ja re-
mont. Tel 5840 0240

• Majade renoveerimine, vunda-
mendid, juurdeehitused, üldehitus, 
terrassid, fassaadid, vee ja kanali-
satsioon süsteemid, vannitoad ja 
saunad, lammutus ja prügivedu, 
betooni tööd, akende ja uste vahe-
tus. NB! Hinnapakkumised tasuta. 
ehitusabi24@online.ee. Tel 5619 9994

• Teostame elumajade, korterite, 
vannitubade ehitus- ja remonditöid. 
Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Vannitubade, korterite remont. 
Torutööd ja elektritööd. Info 
5633 1530

• Küsi hinda ehitustöödele. Teostame 
kõiki ehitus- ja remonditöid. Tehtud 
töödele garantii. Tel 518 7979

• Teeme korteritele ja vannitubadele 
remonti. Tehtud töödele garantii. Tel 
518 7979

• Teostan santehnilisi töid Lääne-Vi-
rumaal. Üldehitus, siseviimistlus, hoo-
ne vundamentide rajamine. Tel 5693 
8220. E-mail: Initex@hotmail.com

• Teostan maalri ja siseviimistlustöid, 
vannitubade remont ja plaatimine. 
Tel 5684 3839, https://www.facebook.
com/Siseviimistlus-481333308740539/

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

• 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

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

• 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

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

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kami-
nad, korstnad, korstnapühkija teenus. 
Tel 5552 8487, Vaiko

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

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija, ummistuste likvi-
deerimine. Tel 5552 8487

• Korstnapühkimis- ja pottsepatee-
nus. Tel 522 1165

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

• KÕIK ELEKTRITÖÖD. Tel 505 
2465

• Elektritööd. Tel 5349 5632

• Kõik elektritööd pädevusega elekt-
rikult, boilerite puhastus ja remont. 
Tel 5890 2983

• Teostan erinevaid elektritöid 
nii eraisikutele kui fi rmadele ning 
paigaldan ka maakaableid koos 
kaevetöödega. Tel 5689 4149
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www.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

• 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

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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

324 4103, 5662 1147, 
www.eridus.ee

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
(ka ummistuste 

avamine, boilerite 
pesu jms.)

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com

KATUS PARIMA HINNAGA!
RAKVERE, 

RÄGAVARE TEE 48. 
TEL 5346 8877

• 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)

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

• maja fasaadide renoveerimi-
ne/soojustamine

• üldehitus, ehitustööd, ehitus-
remonttööd

• terrasside ehitus
• piirdeaedade ehitus, piir-

deaiad
• kuuride ehitus, kõrvalhoone-

te ehitus
• eramaja ehitus
• prügimajade ehitus, prügi-

majad
• tänavakivi paigaldus, kõnni-

teed, tänavakivide puhastus
• katuste ehitus, katusetööd
• vundamentide ja soklite soo-

justamine, soojustustööd
• lammutustööd
• soodapritsitööd
• survepesutööd
• niitmistööd

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

JJ & MT Grupp

Katusetööd

Välisfassaadid

Siseviimistlus 

Tel 5379 0577

SANTEHNILISED TÖÖD
Sise-, välis-, vee- ja 

kanalisatsioonitrasside 
ehitus. 

Biopuhastite, septikute, 
imbsüsteemide, mahutite 

müük ja paigaldus.

Vannitubade ehitus.

Info tel 508 9375

Janmert OÜ teeb 
EHITUS- JA REMONDITÖID

Fassaadid, akende ja uste 
paigaldust jne.
Tel 5810 7352

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

• küttetorustiku paigaldus, küt-
tesüsteemid

• tarbeveetorustiku paigaldus/
hooldus, torutööd

• lekete likvideerimine 24 h

• ummistuste likvideerimine 
24 h

• mahutite ja septikute müük 
ja paigaldus

• boilerite paigaldus/hooldus

• radiaatorite paigaldus/hool-
dus

• keevitustööd, keevitamine

• õhk-vesi soojuspumba paigal-
dus/hooldus/müük

• õhksoojuspumba paigaldus/
hooldus/müük

Tel 5566 6811
tranemgrupp@gmail.com
www.tranemgrupp.ee

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 
 +372 5668 2756

 koster.tonu@gmail.com   

• Mahutite/septikute/
biopuhastite müük 
ja paigaldus

• Täitematerjalide müük
• Kaevetööd
• Vee-, kanali- ja 

küttetorustike ehitus
• Vesipõrandakütte 

paigaldus
• Välistrasside ja 

liitumispunktide 
rajamine

• Üldehitus, siseviimistlus, 
hoone vundamentide 
rajamine

Initex Grupp OÜ
Tel 5693 8220

Initex@hotmail.com
initexgrupp.ee

VÕIDU PANDIMAJA JA 

KOMISJONIKAUPLUS 

Väikelaenud käsipandi 

tagatisel

Ostame ja müüme uusi ja 

kasutatud kodumasinaid, 

elektroonikat ja tööriistu

E-sigaretid ja vedelikud 

(erinevad tooted)

Komisjonipood

kõik kaubad -20 %

Nutiseadmete, arvutite 

hooldus ja remont

ROHUAIA 15A, RAKVERE

T. 555 67508 

AVATUD E - R 9-18 L 10-15

SERTEL PANT
Avatud pandimaja!
LAENUD KÄSIPANDI 

TAGATISEL
Tallinna tn 18, Rakvere

Tel 5812 41252 4125

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine

VÄLIKÄIMLATE 
RENT 

Sevrik OÜ
517 6299

MUUD TEENUSED

• Kõrts OÜ rendib välja: Peotelk 
4x8 m, Easy-up telk 3x3 m, õlle-
mööbel (laua laius 70 cm). Rohkem 
infot: http://www.külmlaud.eu või 
telefonil 5341 4410

• Calidum OÜ müüb ja paigaldab 
keskkütte süsteeme, pelletikami-
naid, korstnahülsse ja soojuspum-
pasid. www.calidum.ee. Tel 5818 0046

• Vajad abi hagiavalduse või mõne 
dokumendi koostamisel? Kirjuta 
kvoigusabi@gmail.com

• Viin ära teie vanaraua. Tel 5675 
6622

• Rendin Kärcher tekstiilipesurit – 18 
€/24 h. Koos Kärcher aknapesuriga 25 
€/24 h. Tel 5354 3240

• Maahooldus teenus Lääne-Virumaal. 
Kululõikus, võsalõikus, murulõikus. 
Tel 514 8661

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 505 2239

• Võsa lõikamine ja muru trimmer-
damine. Tel 5670 9080

• Osutame muruniitmis- ja trimmer-
damis teenust. Tel 5394 2650

• Pakun koristusteenust. Eramutes, 
korterites, olmeruumides. Rakvere 
(Lääne-Virumaal). Tel 5391 0536

•  Pööningute ja keldrite puhas-
tus, samas ka prahi ära vedu. Tel 
5553 0770

• Koristan ära teie vanaraua. Tel 
5672 7600

• Hauaplatside ehitus ja-püsihool-
dus. Hauakivide puhastamine. Tel 
526 0804

• Puhastame hauakivid ja äärised 
samblast. Ehitame uued või korras-
tame vanad hauapiirded. Vahetame 
liiva. Hauakividel värskendame 
tekstid värviga. Istutame lilled, 
süütame küünla. Pügame muru 
ja hekki. Ära valuta kauem südant, 
võta kohe ühendust tel 5592 3491, 
hauaplatsihooldus@muhkel.ee

• Müün, paigaldan ja remondin õhk-
soojuspumpasid ja konditsioneere. 
Tel 502 4944

• Soojuspumpade müük, paigal-
dus, hooldus, remont. Õhksoojus-
pumba siseosa keemiline puhastus. 
Uued õhksoojuspumbad al 395 €. 
Õhk-vesi soojuspumpade müük, 
paigaldus (Daikin, Th ermia, Nibe). 
VIRU SOOJUSPUMBAD OÜ. Tel 
5656 4857

• Terapeutiline massaaž Rakveres. 
Info tel 5621 5040

• KALEVBAND, tantsumuusika igale 
eale! Tel 518 5318

• Tantsumuusika ühemehebändilt. 
Õhtu juhtimine. Tel 514 9885

• Felix Duo koronaeri. Tel 5559 3419

• Tantsumuusika KVBÄND. Tel 521 
1269

• Pakkuda raamatupidamisteenust 
ettevõtetele. Huvi korral ühendust 
võtta numbril +3725824 1050 või 
e-maili teel karlleopart@gmail.com

• TV-antennid, digi-, SAT-TV komp-
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. Utili-
seerime vana elektroonikat. Asume 
Rakvere, Ed. Vilde 14/1. Helista juba 
täna tel 551 2053 või tule läbi. Vaata 
ka www.hss.ee
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Osta e-poest www.torujyri.ee
või tule poodi Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres või Jõhvis

Tel 510  6247, info@torujyri.ee

Kõik veepumbad -20% • Nibe õhk-vesi  ja maasoojuspumbad -15% • -15% • 2190 € • Septik Strong koos imbväljakuga 2 m  - 999 €, 3 m  - 1199 €

kuulutused.kuulutaja.ee

kuulutused.kuulutaja.ee

KAARDID 
ENNUSTAVAD. 
Tel 900 1727. 24H. 

www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Müüa liiva, kruusa, 
killustiku, mulda kuni 15 t 
koorem, multilift-autoga: 

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

OSUTAME 
MURUNIITMIS  JA 
TRIMMERDAMIS 

TEENUST. 
TEL 505 2239

NAISTE- JA MEESTE-
JUUKSURID

5635 7474

MASSÖÖR 
Rita tel 528 3149

MANIKÜÜR, PEDIKÜÜR,
SILMA-,KULMUTEHNIK

Kaire tel 5566 2712

Sirje Ilutuba, Lai 3a 

Avatud  E-R 9-19
 L 9-15

*LASTE ATV=FERRARI  50 CC 
(punane, kõige rohkem ostetud) 
ja elektriline, KROSSIKAD, 
KIIVRID, KINDAD 
Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
MOPEEDI MOOTORID 225 €
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

•ROLLERID, ATVD suure 
8-tollise rattaga 125 CC, 150 
CC, 200 CC
•KROSSIKAD 125 CC  erineva 
raami kõrgusega; 140CC  õlira-
diaator
•JALGRATTAD  •VARUOSAD, 
REMONT
JALGRATTAD NAISTELE 
SUURES VÄRVIVALIKUS.
1-käiguline ratas
3-käiguline ratas

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.
Tel 5648 6638

Motopood

HINNAD ALL.
ATV ja - (KROSSIKAD 125CC 

soodushind 575 €)

                     

Ed. Vilde 6a, Rakvere
E-R   9-18 L      10-15 P   Suletud

Jumestus, 
ripsmepikendused

tel 5612 7727

KODU

• Müüa vähekasutatud 19-25 hobu-
jõudu ja 105-130 cm lõikelaiusega 
murutraktorid. Tel 5366 7217

• Müüa kreissae ketas, 2 malm pada 
(062 cm, 048 cm), 2 käsikivi (45 cm). 
Tel 5674 0905

• Müüa Husqvarna 122 C, uus trim-
mer. Tel 5349 9628

• Müüa liiva (kild kuni 10 t), vedu! 
Tel 520 7616

• Müüa kalmistupinke. Tel 5590 
7361

• Müüa saunakeriseid. Tel 5380 
0863

• Müüa seljavenituspink „Medifur“. 
Tel 553 4604

• Müüa põdranahk. Tel 5685 8009

• Müüa täispuidust söögilaud - 150 
€ (värv tume lakk), küsi infot või tule 
vaatama. Tel 5688 8797

• Müüa Spectra S2 rinnapump (160 
€) koos erinevate lisatarvikutega 
(piimahoiustamiskotid, pudelid, ta-
gavara voolikud, kahes erimõõdus 
leheter pumbaotsad jm). Üksik- või 
kaksikpumpamise funktsioon, pumpa-
miskiiruse ja -tugevuse reguleerimine, 
juhtmevaba akuga. Tel 5687 6068

• Müüa Tula Free To Grow beebi 
kandekott. 3 erinevat reguleeritavat 
suurust: vastsündinud lapsele, imikule 
ja väikelapsele. Paar korda kasutatud. 
Hind 100 €. Tel 5687 6068

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

• Ostan tarbeklaasi tooteid: vaasid, 
klaasid, pitsid jne. Pakkuda võib kõi-
ke. Tel 507 9984

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

• Ostan tarbeklaasi ja kristall nõu-
si- tooteid. Pakkuda võib kõike! Tel 
5616 5761

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

• Ostan nõukaaegseid raadiotehnika 
ja Estonia Stereo komplekte, võib pak-
kuda ka eraldi kõlareid. Tel 5616 5761

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

• Ostan garaaži töölaua kruustangid, 
võib pakkuda ka koos töölauaga. Tel 
507 9984

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 
5672 7175

• Ostan ENSV aegseid märke/märgi-
kogu ja autasusid. Tel 510 7541

• Ostan maja likvideerimisel või koli-
misel seisma jäänud esemeid, pakku-
da võib kõike, ka kallimaid esemeid. 
Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse aiakäru (alu-
miinium), paja ja kruustangid. Tel 
503 1849

• Ostan nõukaaegse vahvliküpsetaja, 
Vana Toomase lambi, vanu tasku- ja 
käekelli ja muud kila-kola. Esemed 
võivad vajada parandamist. Paku jul-
gesti! Tel 503 1849

• Ostan vanaaegseid asju. Tel 
5555 5527

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

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Puude lõhkumine halumasinaga. 
Töötab ka elektrita. Hind kokkuleppel. 
Tel 520 9147

• Müüa küttepuid. Toores lepp 
- hind alates 40 €/rm, kuiv lepp - 
hind alates 55 €/rm, saadaval ka 
sangleppa ja kaske. Puulõhkumis-
teenus halumasinal - hind alates 8 
€/rm. Puud on laotud 5 m3 alustele, 
võimalusel saab ka väiksemale alu-
sele. Puu pikkuse lõikame vastavalt 
kliendi soovile. Transport hinnas. 
Tel 5347 7664, Erko, Kohala küla, 
Lääne-Virumaa

• Müüa kase-puitbrikett alusel 960 
kg - 140 €. Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa kütte-ja kaminapuid, erine-
vad pikkused ja puuliigid, kohaletoo-
misega. Tel 5385 4412

• Müüa küttepuid. Tel 5864 4962

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

• Müüa kvaliteetsed ja hea hinnaga 
kase küttepuud. 40 €/ruum. Tel 5559 
0853

• Müüa soodsalt küttepuid. Tel 
506 0177

• Müüa kuiv lepp 30 cm 40 L võrkkotis 
2.50 €. Müüa kuiv kask 30 cm 40 L 
võrkkotis 3.00 €. Müüa kase-puitbri-
kett 96 tk alusel 960 kg 140 €. Tasumine 
ülekandega, kaardiga, sulas. Vedu 
tasuta! Tel 5373 3626

• Müüa turbabrikett alusel 900 kg 140 
€. Vedu tasuta! Tel 5363 9678

• Müüa erinevas mõõdus kuivi 
küttepuid, lepp 30 cm, 38 cm, 43 
cm - kask 40-45 cm. Puid on või-
malik saada katusega konteineris 
ja lahtiselt ning lisaks 40 L võrkot-
tides. Lisaks pakume laialdases 
valikus PUITBRIKETTI (ümarad, 
kandilised, heledat, tumedat ja 
termotöödeldud). Kõiki võimalike 
graanuleid nagu näiteks PREMIUM 
PELLETIT 6/8 MM. Pakume ka 
katlamajadele suurtes BIGBAG 
kottides erinevaid sorte KIVISÜSI. 
Sõltumata kogusest on transport 
TASUTA. Tel 5390 0545 soojus24@
online.ee

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

• Müüa lõhutud küttepuid (hall lepp). 
Transport hinnas. Soovi korral helista 
513 7659

• Müüa soodsalt lõhutuid küt-
tepuid koos transpordiga (kuivi, 
märgi ja võrgus). Tel 5554 6093

• Müüme Haljalas küttepuid. Leht-
puu, kuivad ja toored, transport, 
koorem 5-10 m3. Tel 505 1528

• Müüme Haljalas kuivi kase- 
ja lepapuid (40 liitrilises kotis). 
Halgude pikkus 30 cm. Hind lepal 
2.60 €/kott ja kasel 3.00 €/kott. Tel 
505 1528

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

• Müüme  3 m küttepuud. Tel 
5012 905

• Roela Agro OÜ müüb saetud 
lõhutud küttepuid 45 €/rm. Trans-
port tasuta Lääne-Virumaa piires. 
Küttepuud on laotud autokoormas. 
Roela Agro OÜ. Tel 5356 8224

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud 
kuivi küttepuid. Miinimumkogus 2 
m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 
5074 553

• Müüa soodsalt kütteklotse ja 
kaminapuid + veovõimalus. Tel 
501 3862

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 
504 5632

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

• Müüa soodsalt küttepuid koos veoga. 
Asume Kadrina lähedal. Tel 5377 4627

• Müüa kuiv lepp 30 cm, 40 l võrkkotis, 
hind 2,50 €. Müüa kuiv kask 30 cm, 40 l 
võrkkotis, hind 3 €. Müüa kase-puitb-
rikett 96 tk, alusel 960 kg, hind 140 €. 
Müüa turbabrikett 86 tk, alusel ca 900 
kg, hind 140 €. Müüa kivisüsi 1000 
kg, alusel 25 kg kottides, hind 250 €. 
Tasumine: ülekandega, kaardiga, sulas, 
vedu tasuta. Tel 5373 3626

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

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

Soodushind augusti lõpuni!
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Kauplus 
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päev 10-22

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

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 
uhtna.saeveski@gmail.com 

UHTNA SAEVESKI 
müüb aastaringselt 
soodsalt ehituslikku 

SAEMATERJALI 
(prussid, lauad), 

HÖÖVELMATERJALI
(välis-, sise-, põranda-, 
terrassi-, servamata 

lauad)

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

 Ostame  Ostame 
kasvavat kasvavat 

ja ladustatud ja ladustatud 
võsa.võsa.

Raiume võsast puhtaks:Raiume võsast puhtaks:

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

lepikud, haavikud jne.lepikud, haavikud jne.

Tel 505 2239Tel 505 2239

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

HAKKEPUIDU
TOOTMINE

Võsa ja 
hakkepuidu ost.

Giljotiiniteenus.

tel 506 0777
www.timberwise.ee

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind alates 40 €/rm 

Tel 5043 246

EHITUS

• Ostan saematerjali, OSB plaati, 
kivivilla, eterniiti, võib ka väikestes 
kogustes olla. Tel 5380 0863

• Müüme katusematerjali otse 
tootjalt: plekk, eterniit, kivi, sindel. 
Samas ka paigaldus. Tel 5345 3901

• Müüa täite- ja ehitusliiva, mulda, 
kruusa ja killustiku. Tel 520 7616

• Müüa killustiku erinevad frakt-
sioonid, freesasfalti, graniit-
sõelmeid, ehitusliiva, täiteliiva, 
haljastusmulda. Suuremate ko-
guste tellimisel koostame hinna-
pakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5463 8919

• Müüa soodsalt plokke AEROC Eco 
Term 375. Tel 525 2556

METS

• Saemeeste brigaad teostab raietee-
nust ja võsalõikust. Puhastame kraa-
vid ja teeservad võsast ja suurtest puu-
dest. Tel 506 0777, info@timberwise.ee

PÕLLUMAJANDUS

• Turba allapanuga hobusesõnnik, 
asendamatu soojuse hoidja kasvuhoo-
nes, sobib hästi ka lillede-puude-põõ-
saste istutamisel väetiseks ja aiamaale 
rammuks. 80 L = 5 €. Koju toomise 
võimalus Rakveres. Tel 5557 2217

• Müüa kompostmulda (sõnnik, 
põhk, hein, silo) koos transpor-
diga Lääne-Virumaa piires. Auto 
koorem (10 m3). Hind 380 €. Tel 
5356 8224

• Müüa hobusesõnnikut. Peenestatud 
ja pakendatud. Kohaletoomisega. Tel 
520 1570

• Müüa musti sõstraid. Tel 5342 5987

• Müüa traktor Belarus, kallutav 
haagis, metall mahuti 5,2 m3 jm. Tel 
5358 6829

OST
• Ostan haakeriistad traktorile T- 25, 
T- 40. Tel 5687 5845

• Ostan kukeseeni. Tel 5349 9628

LOOMAD

• Otsin noort koera kuni aasta, isane. 
Tel 5675 6622

• Annan sümboolselt väga huvitavad 
kassipojad. Ema siiam, isa naabri talu 
kass. Tel 5685 8009

VANAVARA

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

• Ostan antiik ja vanemaid esemeid. 
Pakkuda võib kõike. Tel 5616 5761

• Ostan erinevat vanavara: raa-
matuid, tehnika ajakirju, mööblit, 
rahasid, ordeneid, rinnamärke, 
vimpleid, heliplaate, kellasid, foto-
tehnikat, fotosid, albumeid, raadio, 
lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• 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 5857 3749

• Ostan vanemaid seisma jäänud ese-
meid. Vanast naelast kuni mööblini. 
Tel 507 9984

• Ostan NSVL fotoaparaate, objek-
tiive, binokleid, vahvliküpsetajaid. 
Tel 5853 2215

• Ostan kokku nõukogude aegset 
elektroonikat. Ostsilloskoobid, sa-
gedusmõõturid, generaatorid, volt-
meetrid, raadiojaamad, raadiosaatjad, 
arvutid, trükkplaadid, raadioside kom-
ponendid, KM-kondensaatorid, isekir-
jutajad. Kõik nõukogude elektroonika. 
Helistage 08-22.30. Tel 511 1203

• Müüa antiik ja nõukaaegseid asju. 
Tel 518 7402

• Ostan vanemaid naiste-meeste 
ehteid. Võivad vajada ka paran-
damist. Huvitavad ka lauanõud, 
vaasid, karpidega lusikad, raama-
tud, seinamaalid, ehete karbid ja 
muud ilusad vanad asjad. Tel 5351 
8660, Liina

• Ostan vanu kellasid. EI PEA OLE-
MA TÖÖKORRAS! Võib pakkuda ka 
hambakulda või üksikuid kuld ja 
hõbe ehteid - ka sulatuseks. Kõik 
muu vana ka huvitab! Tel 5872 5458

TEATED

• 30.08 kell 9-16 Kadrina Lõikuskuu 
laat Kultuurimaja juures. Kauplema 
on oodatud kõik eestimaise omatoo-
danguga, aiakaupadega, istikutega, 
toidukaupadega, käsitööga ja töös-
tuskaupadega kauplejad. Tulge ostma 
ja kauplema!

• Naiskingsepp Rakvere Krooni-
selveris. Avatud: E, T, N 9.00-15.00, 
K 11.00-18.00. Töö kiire ja korralik. 
Tel 5559 3019

• Taaskasutuskauplus Maara 
Rakveres, Laada 14. Müügil hea 
valik kvaliteetseid dressipükse, on 
ka suuri numbreid

TUTVUS
• Mees 47/188/75 otsin huumorimeel-
set, kena, vaba naist, et käia tantsimas. 
Tel 5379 6646
• Sooviksin tutvuda endast lugupidava 
eaka härrasmehega, kes on üksi jää-
nud ja tunneb puudust kaaslase järele. 
Alkoholi vaba eluviis ja oleks hea kui 
huvitaks aiandus. Sponsorlust ei vaja 
vaid ainult abi aia tööl. Olen 65+ vana ja 
elan juba 4 aastat üksi. Olen 1.78 cm pikk. 
Väga puhtuse ja korra nõudlik. Viisakus, 
ausus, lugupidamine on vajalik. Elan 
Rakveres. Lohakatel ja endast mitte hoo-
livatel palun ennast mitte pakkuda. Olen 
ka 65+ edaspidise suhtlemine võimalik 
sobivusel. Tel 5343 0470
• 59-aastane mees tutvub sobivas eas 
naisega Virumaalt, hea kui omad autot, 
elan maal omas majas, kus puudub naise 
hoolas käsi. Tel 5806 7705
• Soovin leida Rakverest või Lääne-Vi-
rumaalt meestantsupartnerit vanuses 
53-60. Tel 5193 5006
• 49-aastane töömees tutvuks naisega, 
kes elab samuti Tapa kandis. Tel 5896 
3550
• 58-aastane pikem, sale mees tutvub 
noorema naisega. Elan oma majas. Tel 
5348 9906

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
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Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused

AARE ROHUMETS
Matusetalituse korraldaja-muusik

Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

HINNAD RAKVERE TURUL 13. AUGUSTIL 2020 
Turg avatud T-L 8-16, Laada 39

NIMETUS ÜHIK ALATES KUNI
Värske  kartul kg 1,00 2,00

Till kg 10,00 12,00

Roheline sibul kg 5,00 7,00

Petersell kg 8,00

Värske küüslauk  kg 8,00 10,00

Tomat kg 3,00 4,00

Salatikurk kg 1,50

Väike kurk kg 1,80 2,00

Värske hapukurk kg 6,00

Värske kapsas kg 0,80 1,00

Porgand kg 1,50 3,00

Kaalikas kg 1,50 3,00

Punapeet kg 1,00 1,50

Aeduba kg 4,00 5,00

Aedherned kg 5,00

Põlduba kg 3,00 3,50

Mugulsibul kg 2,00 3,00

Suvikõrvits kg 1,00

Mustsõstar kg 4,00 5,00

Punane sõstar kg 3,00

Karusmari liiter 2,00 3,00

Aedvaarikad kg 12,00 14,00

Murakad kg 15,00

Mustikad liiter 4,00 5,00

Kultuurmustikad (Poola) kg 8,00 10,00

Murelid (Kreeka) kg 5,00

Kirsid (Poola) kg 3,50

Kukeseened kg 7,00

Mesi 700g purk 6,00

Värske räim kg 1,30

REEDEL, 14.08 MÜÜB PUUKOOL TURUL 
VILJAPUUDE JA MARJAPÕÕSASTE ISTIKUID, 

MAASIKA- JA VAARIKATAIMI NING ILUPÕÕSAID 
KELLA 10.30 – 11.45.

Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Südamlik kaastunne Evele, 
kalli poja 

STEVEN KIRSI
lahkumise puhul. 

Astrik ja Helle 

N oortel avaneb taaskord 
võimalus näidata oma 
loomingulisust läbi 

filmikunsti, saates oma lühi-
filmid Rakvere gümnaasiumi 
filmifestivalile. 2021. aasta 
filmifestival algab 1. veebrua-
ril ning lõpeb 6. veebruaril 
toimuva finaalõhtuga.

Rakvere gümnaasiumi 
filmifestival on Eesti suurim 
noortelt noortele korralda-
tav filmifestival, mille aja-
lugu ulatub 2000. aastates-
se. Võrreldes festivali algus-
aastatega, on selle vaatajas- ja 
osalejaskond mitmekordselt 
kasvanud, küündides külas-
tajate arvuga pooletuhandeni. 
2020. aastal elas otseülekande 
vahendusel Rakvere gümnaa-
siumi filmifestivalile kaasa 
üle 1500 filmigurmaani.

Traditsioone rikkumata, 

jagunevad ka sel aastal filmid 
kahte kategooriasse – kuni 
19-aastased õpilased ning 
kuni 26-aastased tudengid. 
Osalejate kuni 20-minutilisi 
lühifilme on võimalik saa-
ta kuni 1. detsembri süda-
ööni. Filmi sisu ja žanri osas 
on noortele filmikunstnikele 
jäetud vabad käed. Samuti on 
festivalile oodatud võõrkeel-
sed filmid, kuid sellisel juhul 
peavad olema filmile lisatud 
eestikeelsed subtiitrid.

Saadetud filme hindab 
eelžürii, kelle valiku põhjal 
pääsevad finaali mõlemast 
kategooriast viis filmi. Finaali 
pääsenud filmide hulgast va-
lib professionaalne põhižürii 
kummagi kategooria parima, 
kes saavad tunnustatud väärt 
auhindadega.

2021. aasta Rakvere güm-

naasiumi filmifestivali värs-
keteks eestvedajateks on 
Emily Põdra, Katriin Toome 
ja Kristin Lepp. „Ootan põne-
vusega, kuidas meie esimene 
filmifestival peakorraldajate-
na kulgeb! On näha suurt oo-
tust ja sära meie meeskonna-
liikmete silmis, mis teeb sü-
dame kohe soojaks, sest ees-
märk on ju teha midagi tore-
dat kõigile – osalejatele, vaa-
tajatele ja meile endile,“ sõnas 
Toome.

„Soovitame soojalt igal 
väiksemalgi filmimeistril oma 
filmid teele saata! Karantii-
nis valmis nii mõnigi huvi-
tav muusika- ja tantsuvideo. 
Miks mitte ka mõni omanäo-
line lühifilm?“ arutles Põdra.

Selleaastase filmifestiva-
li teemaks on „Relexio ehk 
peegeldus“, millest lähtub 

meeskond lavastusliku poo-
le korraldamisel. „Nagu kõik 
kunstivaldkonnad, annavad 
ka filmid võimaluse peegel-
dada enda visioone ja väärtusi 
läbi loomingu. Usun, et just 
peegel on see, mis teab ini-
mest kõige paremini, olene-
mata sellest, kas pilt meeldib 
või mitte. Iga meeskonnalii-
ge on just nagu kild peeglist 
ning oma tööga anname me 
kõik kokku tervikpildi filmi-
festivalist,“ analüüsis Lepp 
teemavalikut.

Rohkem infot filmifestiva-
li kohta ja kuidas ning kuhu 
oma film saata, leiad Rakve-
re gümnaasiumi filmifestivali 
kodulehelt (filmifestival.eu) 
ning teiste sotsiaalmeedia-
kanalite vahendusel.

Kuulutaja

M öödunud laupäeval 
kogunesid eri põlv-
kondade ansamblid 

Rakverre punkjuubelile – an-
sambel Süütu Vanaema kut-
sus kokku sõbrad ja tuttavad, 
et üheskoos tähistada selle 
liikmete 55. sünnipäeva ja 
ühtlasi ansambli enda lähene-
vat 40. tegutsemisjuubelit.

Koos Süütu Vanaemaga as-
tusid üles Rakvere ja Kuusalu 
meeskoorid, esitades oma re-
pertuaari ja ansambli punk-
laule. Esmaettekandele tuli  
meeskoor  Jaanus Nurmoja 
poolt meeskooridele seatud 
Ott Arderi sõnadel Süütu 
Vanaema lugu „Lapsemeelne 
surmaeelik“.

Igal pool ja täistunnil astus 
üles uus esineja, teiste hulgas 
ka Virumaa vanim punkbänd 
aastast 1988 – Alice Tisler, 
mille etteastel sai nähe mit-
meid Virumaal tuntud tegi-
jaid harjumatus rollis, näiteks 
kitarril Elmar Satsi ja trum-
mide taga Andrus Albrechti.

Kaasahaarava etteaste 
tegi ka aastast 1989 tegut-
sev Pärnu ansambel PööLoY 
GLääNZ, pannes publiku 
kaasa elama. Rahva tõmbas 
kaasa laulma ka 11-liikmeline 

Punkansamblid andsid koos kooridega tasuta kontserdi

Publik punkjuubelil. Foto: erakogu

Kaitseliidu ansambel „Mustad 
kolonelid“, kus trummidel 
Madis Milling ja laulmas Tar-
mo Kruusimäe.

Korraldajate sõnul möö-
dus ligi seitse tundi väldanud 
kontsert igati meeleolukalt 
ja tõusvas joones. Punk-
juubel meelitas kohale tuhan-
deid rakverelasi. Ürituse ühe 
korraldaja,  Süütu Vanaema 
kitarristi Andres Jaadla sõnul 
käis nende tundide jooksul 

läbi tuhandeid linlasi.
„Jälgisime ja kontrollisi-

me iga tunni tagant osalejate 
arvu, ei ületaks 2000 inimest 
ja hajutatuse nõudeid. Rahvas 
tuli koos peredega ja nautis 
head ilma ning muusikat ula-
tuslikul toitlustusalal. Ürituse 
lõpetas  ansamblite ühislaul-
mine, kus esitati koos rah-
vaga Rakvere punkpidudele 
juba hümniks saanud Ven-
naskonna laulu „Insener Ga-

rini hüperboloid“,“ muljetas 
Jaadla.

„Kokkuvõtteks võib öelda, 
et algselt väiksena planeeri-
tud üritusest kasvas välja tõe-
line linnarahva pidu, kus oli 
tunda sidet esinejate, publiku 
ja uue imelise koha vahel,“ li-
sas Jaadla.

Kuulutaja

Möödunudaastane fi lmifestival. 
Foto: Liisa Käiväräinen 

Rakvere gümnaasiumi fi lmi-
festival heidab pilgu peeglisse
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www.omaporsas.ee

Ootame Teid
Rakveres Vaala keskuses

Tallinnas Balti Jaama Turul
Mustamäe turul

Tabasalus Klooga mnt 5a

Oma Põrsa lihapoes on laias valikus
värsket eestimaist sealiha,

uute maitsetega grilltooteid

Uuenenud Vaala keskuse
lihapood taas avatud

Kampaania sealiha 3,99 €/kg
Vaala keskuse lihapood avatud E-R 10-18, L-P 10-15

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

Krown korrosioonikaitse keskus
Rakveres, Kreutzwaldi 22a. Tel 5817 7000.

Teenuse eest saab tasuda osade kaupa
Lisateenusena teostame

AUTODE PÕHJAPESU
MOOTORIPESU PEALT JA ALT

•

•

HOIA OMA AUTOT!

w w w. p r o f i k e e m i a . e e
Parimad puhastusvahendidwww.krown.ee

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

•

•

PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID

PROFESSIONAALNE
PAIGALDUS

OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

• trepid, aknalauad

•

põranda-, fassaadi-

ja kaminaplaadid

köögi töötasapinnad

•

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R L

P

- 9-17, 9-12

suletud

RAAMID

-70%Kuni

KLAASIDVÕI

-50%KÕIK

WWW.OPTIKa.EE

Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

14., 22. ja 28. august

22. ja 28. august

Avatud: E-R 9-18, L 9-15
Rakvere, Turu plats 5

Tel 5647 3004

Kõik
eelmise aasta

JEVA
ranitsad

-25%

Tule küsi, võrdle, vali!

Põhjakeskuses on nüüd

Neid vahendab

Tel:
Meie koduleht:

5813 6560, 5551 1763
www.nbkm.ee
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