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Soodustus kehtib raamide ja klaaside koosostul. 
Täpsemad kampaaniareeglid kauplustest.

Optometristi vastuvõtt
6., 13., 20., 27. märts
Silmarõhu kontroll

6., 27. märts

Silmanägemise kontroll

TASUTA!

Eelregistreerimine telefonil:
322 3354

T-R 9-18, L 9-14

Tallinna tn 16, Rakvere

12., 19., 26. ja 31. august

19. august

T-R 9-18, L 10-14



UUDISED

T R E N D S E T T E R I

13. august
kell 10:00-13:00

Lääne-Virumaa,
Haljala, Lääne 10

Müügiks on tekid ja padjad
( tekid mõõduga 135x200; 200 x 200; 220 x 225; 220X260 ja

padjad mõõduga 50 x 80; ).
Lisaks piiratud koguses madratsikatteid, kangast ja kiudu.

Hinnad jäävad vahemikku 3-50 €.
Väravad on avatud kella 10.00-st kuni 13.00-ni.

Rohkem infot saab küsida tööpäeviti
kella 8-16.00-ni telefoni numbril 32 95 680

PS! Maksta saab ka kaardiga!
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MÕNE REAGA

Porganditrepi ja Edith Kotka-Nymani kuju lähedal 
olevad varisemisohtlikud müürid saavad korda

Rakveres Pikk tänav 22 väljaku ääres asuvaid müüre ootab ees korrasta-
mine ja konserveerimine. Müürid on aegade jooksul muutunud varise-
misohtlikuks  ja riivavad silma neil, kes käivad uudistamas väljakul linna 
aukodaniku Edith Kotka-Nymani kuju või liiguvad mööda Porganditrep-
pi üles Vallimäele.

Muinsuskaitseameti Lääne-Virumaa nõunik Mirjam Abel rääkis, et va-
rem oli Pikk tänav 22 tänava ääres hoonestus, mis tänaseks on põlenud, 
kuid hoovi peal on vana tõllakuuri ja abihoonete varemed. „See on üks jää-
nuk Pika tänava kinnistu kõrvalhoonetest, mida tänaseks eriti palju säilinud 
ei ole, seepärast on muinsuskaitseamet otsustanud neid säilitada, mitte bul-
dooseriga maha võtta. Nüüd katsume müürid teha inimestele ohutuks, aga 
et oleks aimu, et kunagi on olnud seal kõrvalhooned,“ selgitas Mirjam Abel.

Rakvere abilinnapea Kert Karuse sõnul tellis linnavalitsus Muinsus-
kaitseametilt eelmisel aastal ülevaatuse, mille käigus selgus, et paekivist 
müürid on tehniliselt väga halvas seisus ja nende korrastamine toob kaasa 
ka suuremamahulised lammutamistööd. 

„Müüride korrastamise eesmärk on muuta olemasolevate hoonete 
varemed tehniliselt turvaliseks. Muinsuskaitseamet lubab tööde käigus 
müürid lahti võtta nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik,“ märkis 
Karus. 

Kinnistu lääne ja põhja küljel asuvad varisemisohtlikud konstruktsioo-
nid lammutatakse, müüridega piirnev ala puhastatakse varisenud kividest 
ja võsast. Samuti korrastatakse müüridevahelised ruumiosad.

Lääneküljel oleva tõllakuuri pikisein, mis toetab nõlva, jääb suures osas 
puutumata. Tõllakuuri väljakupoolne sein konserveeritakse umbes ühe 
meetri kõrguselt. 

Müüriosad, mida lahti ei pea võtma, vuugitakse ja kaetakse pealt 
paeplaatidega. Müüride vahele jääv ala tasandatakse, kaetakse killustikuga 
ja sinna ehitatakse peale puitlaudisega platood, kus saab tulevikus korral-
dada erinevaid üritusi. 

Müüride ja väljaku plaatide vaheline ala on plaanis katta graniitsõelme-
tega. 

Töid teeb Mulgi Ehitus OÜ ja nende maksumus on 92 739 eurot, mille-
le lisandub käibemaks. Objekt peaks eeldatavalt valmima oktoobris.

 Katrin Uuspõld

Need silma riivavad ja ohtlikkuse tõttu taraga eraldatud müürid Rakveres Pikk tn 22 
konserveeritakse ning edaspidi saab nende vahel rahulikult jalutada. Foto: Kristel Mänd

Lääne-Virumaal käib parajasti militaarvõistlus
Rahvusvaheline sõjalis-sport-
lik võistlus Admiral Pitka luu-
reretk avati kolmapäeval pi-
dulikult Rakveres Vabadussõ-
ja ausamba juures. Võistlejad 
jõuavad finišisse Läsna tee-
ninduslinnakus homme, lau-
päeva pärastlõunal.

Katrin Uuspõld

Admiral Pitka luurevõistlus toimus 
esimest korda 2013. aastal ja see 
asendab legendaarset Erna retke, 
mida peeti Eestis iga aasta augustis 
aastatel 1994–2011. Lääne-Viru-
maal võisteldi viimati 2014. aastal 
– iga kord on retk erinevas Ees-
ti piirkonnas, et vähendada Eesti 
võistkondade koduväljaku eelist. 
Võistluse eesmärgiks on mõõta 
reaalsusele võimalikult lähedastes 
oludes osalejate väljaõppetaset, va-
rustust ja moraali. 

Tänavuse luureretke peakorral-
daja on Kaitseliit, valdavad etteval-
mistused on tehtud Kirde maakait-
seringkonna poolt. Admiral Pitka 
luureretk avati pidulikult Rakvere 
Vabadussõja ausamba juures 14 riigi 
võistlejate rivistuse ja langenud kan-
gelaste auks pärgade asetamisega. 

„Seda nimetatakse ka üheks maa-
ilma raskeimaks võistluseks. Kuigi 
tihti need, kes finišijoone ületavad, 
leiavad, et võibolla järgmisel aastal 
nad ei tule, siis ometi on paljud neist 
tagasi. Nii on sellel võistlusel neid 
veterane, kes on võistelnud seit-
se-kaheksa ja enam korda. Soovin 
teile jõudu, tarkust, visadust, kava-
lust, nutikust, meeskonnatööd,“ üt-
les Kaitseliidu ülem brigaadikindral 
Riho Ühtegi võistlejate poole pöör-
dudes.

Rakvere linnapea Triin Varek 
avaldas oma tervituskõnes hea-
meelt, et üle kaheksa aasta toimub 
võistlus taas Lääne-Virumaal ja saab 
seekord stardi just Rakverest. „Kuid 
Admiral Pitkaga on Rakverel õigu-
poolest soe ja pikk ühine ajalugu. 
Nimelt sai 19. jaanuaril 2004 sise-
maal asuv Rakvere kõrvulukustava 

kahuripaugu saatel merelinnaks, kui 
linn ja Eesti mereväe lipulaev Admi-
ral Pitka sõlmisid koostöölepingu 
ning avati laeva esiossa kinnitatud 
Rakvere vapp,“ rääkis Triin Varek.

Linnapea märkis ka, et olukord 
Ukrainas ja julgeolekuolukord Eu-
roopas on meile näidanud, et vaja-
me liitlasi ning peame olema julged 
ja toetavad üksteise suhtes, aga ka 
treenima valmisolekut. 

Rakverest läksid rajale 26 nel-
jaliikmelist võistkonda, kel tuleb 
varjatult kontrollpunktist kontroll-
punkti liikuda pea 120 kilomeetrit, 
millest 40 km läbitakse transpordi-
vahenditel ja 80 km jalgsi, nii päeval 
kui öösel ning erinevatel maastikel. 

Viru maleva pealik kolonel-
leitnant Jaanus Ainsalu märkis, et 
seekord on ligi viis kuud kestnud 
ettevalmistusse kaastatud kogu kir-
de maakaitseringkond ehk Jõge-
va, Alutaguse, Järva ja Viru malev. 
„Paneme oma inimesed ja üksused 
kontrollpunktides vastutegevus-
se. See on ühine jõupingutus terve 
ringkonna mõistes. Võistluse for-
maati oleme veidi muutnud, pannud 
kokku sõjalise operatsiooni loogika: 
ettevalmistus, sisseimbumine, luu-

reülesanne, väljaimbumine – kõik 
elemendid, mida lahinguväljal on 
vaja teha,“ selgitas Ainsalu ja lisas, 
et on palju tehnilisi alasid, laskmisi, 
meditsiiniülesandeid.

Admiral Pitka luureretke iseloo-
mustatakse väljendiga „tõenäoliselt 
kõige raskem võistlus maailmas“. 
„See on hea slõugan, eks maailmas 
ole teisigi raskeid võistlusi. Eripä-
raseks teeb meie vahelduv maastik, 
ilm teeb väljakutsuvaks. Ise olen 
seda kaks korda võitnud, kui võist-
lus oli veel Erna retke nime all. See 
ei ole kerge, aga paraja Eesti rasku-
sega võistlus, mis tuleb paraja jonni-
ga läbi teha,“ märkis Ainsalu.

Kirde maakaitseringkonna Järva 
maleva liikme Urmas Kõonurme 
käes on Pitka luuretkedel ja Erna 
retkedel osalemise rekord – 20 kor-
da on ta oma võistkonnaga finišisse 
jõudnud ja korra ka võitnud. Täna-
vu osaleb ta retkel võistkonna esin-
dajana, tema ülesandeks on aidata 
võistkonda varustuse poole pealt ja 
autojuht olles. 

„Retke idee seisneb selles, et 
kaugluureüksus peab vaenlase hä-
vitamiseks koguma luureandmeid, 
leidma vaenlase valvepostid, rutiini, 

asukoha, kui tihedalt koos asutakse. 
Pärast luureettekande saamist võtab 
juhtkond vastu otsuse, kuidas vaen-
lase üksus hävitada. 

Sellel võistlusel on luureülesanne 
umbes kaheksatunnine ehk ei ole 
väga pikk,“ rääkis Urmas Kõonurm 
enne starti. 

Mitmeid kordi militaarvõistlusel 
osalenuna ütles mees, et kõige ras-
kemad hetked on need, kui võist-
konnakaaslane tuleb raja kõrvale 
maha jätta, sest ta füüsis on alt ve-
danud. 

„Kõige põnevamad on luureüles-
anded. Kui oled suutnud vastutege-
vuse telgist ära tuua joogipudeli, et 
janu kustutada ja „vaenlase“ kom-
paniiülema seljakotist võtnud tões-
tuseks automaadi puhastuspinali 
– need on põnevad asjad,“ muheles 
ta. „See võistlus näitab ära, kes on 
lahingulähedases olukorras kõige 
kõvem mees. Mitte kellelgi võistle-
jatest ei ole nii palju jõudu, et võist-
lus lihtsalt läbi joosta, kõik peavad 
mõtlema, millele jõudu kulutada. 
Neli väga kõva meest võib rajale 
minna, aga nad ei võida, kui neil ei 
ole tiimitunnet. Võistkond, millega 
võitsime, seal oli igal mehel mingi 
oma tugevus. Usaldasime üksteise 
tugevaid külgi.“

Tänavu on võistlema tuldud nel-
jateistkümnest riigist. Välisküla-
listest on kahe võistkonnaga esin-
datud Ühendkuningriik ja Poola, 
ühe võistkonna on välja pannud 
Bosnia-Hertsegoviina, Soome, Itaa-
lia, Taani, Ameerika Ühendriigid, 
Läti, Poola, Belgia, Holland, Lee-
du, Gruusia. Samuti on rajal Eestis 
paiknevate liitlaste lahingugrupi, 
Prantsusmaa ja Taani võistkonnad 
ja üks ühendvõistkond (Ameerika 
Ühendriigid, Eesti ja Bosnia-Hert-
segoviina).

Kodumaistest jõustruktuuridest 
on esindatud Vanglateenistus, Pio-
neeripataljon ja Kuperjanovi pa-
taljon, Kaitseliidust kaks Tallinna 
maleva võistkonda, samuti Järva, 
Jõgeva, Harju, Tartu malevate ja 
Naiskodukaitse Võrumaa ringkonna 
esindused.

Võistluse pidulik avamine Rakveres Vabadussõja ausamba juures. Foto: Indrek Jurtšenko
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S bralik koostöö kliendiga ja kvaliteetne teenus!õ
Tel 53 451 061, 324 0893, www.autosoit.ee

L ppastme koolitusõ
IGA NÄDAL!

RAKVERES B-kat 31.08 ja 04.10
TAAS KONTAKTLOENGUD.NB!

B-kat e-õpe 16.08 ja 18.08
A, A1, A2, AM, BE, C, CE, D koolitusega
võib alustada igal ajal Rakveres ja Jõhvis
Esmaabi koolitus 19.08
Kõiki kategooriad saab õppida ka VENE KEELES!

Muruniidukite spetsialist: üks sageli tehtav 
viga võib rikkuda bensiinimootoriga niiduki
Muruniiduki regulaarne mu-
rust puhastamine ning lõike-
terade vahetamine või terita-
mine aitab hoida kauem töö-
korras igat tüüpi niiduki. Eri-
list tähelepanu peaksid oma 
masinale pöörama aga bensii-
nimootoriga niidukite omani-
kud, kel tasub enne igat kasu-
tuskorda veenduda, et niidu-
kis on piisavalt õli, vastasel 
korral võib masin pöörduma-
tult katki minna, hoiatab 
Husqvarna Eesti järelhooldu-
se spetsialist Aivo Smitt. 

Smitti sõnul  esineb igal suvel juhtu-
meid, kus muidu töökorras bensiini-
niidukid on läinud katki, sest õlitase 
on langenud tugevalt alla miinimu-
mi, mille tõttu on masina mootor 
kinni kiilunud. „Kui inimene paneb 
tööle sellise bensiininiiduki, mil-
les ei ole tilkagi õli, on see kahjuks 
minutite küsimus ja masinaga ongi 
kõik. Siis ei ole teist lahendust, kui 
tuleb uus niiduk või vähemalt uus 
niiduki mootor osta,” räägib Smitt.

Eriti kurvad on need juhtumid, 
kui katki on läinud uueväärne või 
lausa äsja ostetud muruniiduk. „Kui-
gi kõik Husqvarna volitatud edasi-
müüjad panevad bensiinimootoriga 
niidukitesse õli ja loevad sõnad peale 
ka ostjatele, on volitamata kaup-
luseid ning e-poode, kes ei pruugi 
seda infot ostjatele edasi anda,” lisab 
Smitt.

Üldjuhul tuleb bensiinimooto-
riga niidukites õli vahetada iga 25 
kasutustunni järel, aga Smitt soo-
vitab õlitaset kontrollida enne igat 
niitmiskorda. „Tavaliselt piisab õli 
vahetamisest iga 25 tunni järel, mis 
on keskmise aia niitmisel iga 8-12 
nädala tagant, kuid õlitaset tasub 
kontrollida enne igat masina kasu-
tuskorda, sest kunagi ei tea, mis on 
niidukiga eelmisel korral juhtunud. 
Võimalik, et masin sai kerge löögi 
vastu kivi või puujuurikat, mis lõi 

mootorile mõra sisse ja õli hakkas 
lekkima. Ning vanematel mudelitel 
kulub õli ka keskmisest rohkem,” 
selgitab Smitt.

Smitt rõhutab, et kõik niidukid 
vajavad töökorras püsimiseks pu-
hastamist pärast igat kasutuskor-
da. „Niidukite korpusealuse peaks 
murujääkidest puhastama koheselt 
pärast igat niitmist, vastasel korral 
läheb seal elu käima. See peab paika 
nii raiderite ja murutraktorite kui 
robotniidukite ja tavaliste niidukite 
puhul. Muru on väga happeline ja 
hakkab aja jooksul käärima, metal-
list korpuse puhul saab esmalt kah-
justada värvipind ja pärast värvist 
jagu saamist hakkab metall roosteta-
ma – murujääkidest tekkinud roos-
te ja korrosioon hakkavad masinat 
sööma,” selgitab Smitt.

Robotniidukeid tuleb puhasta-
da suuremast murumassist, kuid 
koeraomanikud peaksid puhastama 
oma robotniidukeid ka koerakar-
vadest. „Kui kodus on koerad, siis 
peaks robotniiduki omanik aeg-ajalt 
vaatama ka oma masina esirataste 

vahele. Koerakarvad kipuvad robot-
niidukite esirataste ümber kogune-
ma, võivad jääda laagrite vahele ja 
need ära lõhkuda,” räägib Smitt.

Regulaarselt tasub veenduda ka 
kõikide muruniidukite lõiketerade 
heas seisukorras. „Niidukitel tuleb 
aeg-ajalt terasid kas teritada või va-
hetada, sest nürid terad ei lõika nii 
hästi ja vigastavad murutaime. Sa-
muti tuleb niidukitega ette sedagi, 
et hooga sõidetakse kivisse või kän-
du, mis võib niidutera lahti lüüa või 
saab tera sellise löögi, mis lööb tera 
või mootorivõlli kõveraks. Kõve-
ra teraga või võlliga niiduk hakkab 
üldjuhul kõvasti vibreerima, mis-
tõttu tunneb selle probleemi ära ka 
ilma korpuse alla vaatamata. Sel-
line niidumasin tasub viia remon-
ditöökotta, kus see üle vaadatakse 
ja lõiketera tasakaalustatakse või 
mootorivõll sirgestatakse. Kui aga 
probleemiga ei tegele, võib mitte 
tasakaalus tera vibreerida lahti masi-
na erinevad kinnitused, nt mootori 
kinnitused ja isegi korpusesse mõra 
tekitada,” hoiatab Smitt.

„Kõigil bensiinimootoriga masi-
natel tuleks vähemalt korra hooaja 
jooksul kontrollida ka õhufiltreid. 
„Mustad õhufiltrid peaks tulenevalt 
filtritüübist välja vahetama või ära 
pesema. Puhas õhufilter on vajalik 
selleks, et mootorisse ja karburaa-
torisse jõuaks puhas õhk. Musta 
õhufiltriga ei jõua piisavalt õhku  
mootorisse, kütus rikastub ja teki-
vad probleemid. Kui õhufilter on 
täitsa katki, läheb sellest igasugune 
abrasiiv läbi ja lõhub mootori ära,” 
hoiatab Smitt. 

Smitti sõnul aitab heapereme-
helik hoidmine niidukite tööiga 
pikendada. „Puhastamine pärast 
igat kasutuskorda, lõiketerade heas 
seisukorras veendumine on iga nii-
duki puhul väga olulised. Bensii-
nimootoriga niidukite omanikud 
peaksid lisaks enne igat kasutuskor-
da kontrollima õlitaset ning vähe-
malt korra hooajas vaatama üle ka 
õhufiltrid,” võtab Smitt soovitused 
kokku.

Allikas: Husqvarna Eesti 

Foto: Husqvarna Eesti

Tasuta 
kohustuslikud 

eesti keele 
kursused Ukraina 

sõjapõgenikele

A lgus OÜ korral-
dab eesti keele 
õpet ajutise kait-

se saanud Ukraina sõ-
japõgenikele Lääne- ja 
Ida-Virumaal.

Keelekursused toimu-
vad mahus 100 akadee-
milist tundi ja toimuvad 
kas veebikeskkonnas või 
kontaktõppena Narvas, 
Sillamäel, Jõhvis, Koht-
la-Järvel, Aseris, Kundas, 
Rakveres.

Õppes osalemiseks on 
vaja valida endale sobiv 
grupp ning registreeruda 
iseseisvalt veebikeskkon-
nas www.settleinestonia.
ee.
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Eelmisest nädalast on Vao 
tornlinnuses üleval uus püsi-
näitus, mis annab ülevaate 
linnuse ajaloost ning sealse 
mõisa ja valitsejate lugudest. 

Katrin Uuspõld

Tornlinnuse esimene näitus valmis 
1998. aastal Janis Tobrelutsu ja Väi-
ke-Maarja muuseumi koostööna. 
Paraku tollane näitus hävis. Väi-
ke-Maarja muuseumi juhataja Edgar 
Tammus rääkis, et esimest näitust 
hoiti talvel kõrvalhoones, kus oli 
soojem. „Seal juhtus aga parajas-
ti tulekahju ning näitus sai vee- ja 
suitsukahjustusi. Uus püsinäitus on 
ilmastikukindlam ja ei vaja teisalda-
mist,“ märkis Edgar Tammus. 

Edgar Tammus märkis, et Vao 
linnus on Eestis üsna haruldane, 
sest on üks väheseid siin säilinud 
perekonnalinnuseid. „Perekonna-
linnused on veel ainult Purtse linnus 
ja Kiiu torn. Vao on eriline, sest on 
neljakandiline ja väga hästi säilinud, 
sest pole õnneks kunagi sõjaliselt 
kannatada saanud, võrreldes näiteks 
Rakvere linnusega, mis oli üsna va-
remeis,“ selgitas Edgar Tammus.

Vao tornlinnus on rajatud rahutul 
ajal, 15. sajandil. „Liivi sõda ei olnud 
enam kaugel. Kui linnust rajati, siis 
ilmselt tunti, et on ebaturvaline ela-
da ja taheti püsivat kohta, kus olla 
peidus. Et linnus oli elamuna kasu-
tuses, näitab see, et teisel korrusel, 
elukorrusel, oli dansker ehk käimla 
ja lavatoorium, omapärane kivist 
kraanikauss, mis juhtis vee otse õue. 
Oli ka koldekoht, ehk sooja pidi saa-
ma, ja kabel. See reedab, et seal ela-
ti püsivalt,“ avas Tammus linnuse 

taustu.
Ta märkis, et ajalooliselt oli kõi-

gepealt linnus, selle ümber hakkas 
kujunema mõis. „Mitmed mõisa 
kõrvalhooned on täna üsna heas 
seisus ja kasutuses, häärber põles pa-
raku 1918 ja selle asemel on silmaga 
märgatav kivihunnik. Kõige vanem 
hoone ongi linnus mõisa südames,“ 
rääkis Edgar Tammus.

Koos keldriga arvestades nel-
jakorruseline linnus on ehitatud 
kohalikust paekivist, ehitus võttis 

Tammuse sõnul oma kümme aastat, 
sest ainuüksi mört vajas kivide vahel 
kuivamiseks aega. „Vao lähedal on 
Kiltsi loss, mis oli algselt samuti pe-
rekonnalinnus, aga seda on kõvasti 
ümber ehitatud ja on saanud lossiks. 
Ühe suure hoone arendamine võtab 
aastaid, isegi aastasadu,“ nentis Ed-
gar Tammus.

Vastavatud näitus Vao tornlin-
nusest toetub Janis Tobrelutsu ja 
Eino Tombergi kogutud mater-
jalidele. Aimu saab torni ajaloost, 
ülesehitusest, Vao valitsejatest, 
eriti Rennenkampfidest, kes kõi-
ge pikemalt sakslastest Vaod va-
litsesid. „Rennenkampfidel oli 
üle Eesti palju mõisaid, teiste seas 
ka Rakvere mõis, kus praegu on 
Rakvere kultuurikeskus,“ nimetas 
Tammus.

Lisaks on üks osa näitusest pü-
hendatud ka „Apteeker Melchiori“ 
filmimisele 2020-2021. Nimelt esi-
mese osa mitmed stseenid sündisid 
just Vao linnuses – ülevaate põneva-
test võttepäevadest on jäädvustanud 
fotodena Gerli Tooming. 

Vao tornlinnust ja sealset näitust 
on võimalik külastada ettetellimisel 
Väike-Maarja muuseumiga ühen-
dust võttes.

TÄNA MAAILMAS

1952: hukatud poeetide öö Moskvas
Täna 70 aastat tagasi, 12. au-
gustil 1952. aastal mõrvati 
Moskvas fabritseeritud süü-
distuste alusel kolmteist juudi 
haritlast, kes kuulusid Juudi 
antifašistliku komitee koos-
seisu. See kuupäev on läinud 
ajalukku „hukatud poeetide 
ööna”, kuigi luuletajaid oli ma-
halastute hulgas vaid viis.

Allan Espenberg

Juudi antifašistlik komitee, mis loo-
di NSV Liidu-Saksa sõja algusaas-
tatel sidemete loomiseks läänemaa-
ilmaga, likvideeriti julmalt kohe, 
kui Jossif Stalin nägi selle kasvavat 
mõju nii Venemaal kui välismaal. 
Peaaegu kõik selle asutajad lasti 
maha, kusjuures nõukogude võimud 
püüdsid seda traagilist lugu järgmi-
se 40 aasta jooksul pingsalt varjata. 
Nõukogude valitsejad võtsid oma 
võimu tugevdamiseks kasutusele 
antisemitismi.

Stalini korraldusel loodi 1942. 
aastal Juudi antifašistlik komitee, et 
tagada NSV Liidu seotus liitlasrii-
kidega venelaste vastasseisus Nat-
si-Saksamaaga ja kiirendada teise 
rinde avamist. Nõukogude ajakir-
janduse kaudu pöördusid NSV Liidu  
juudi rahva esindajad abi saamiseks 
kogu maailma juutide poole.

Riikliku Juudi Teatri kunstilise 
juhi Solomon Mihhoelsi juhitud ko-
miteesse kuulusid kirjanikud Peretz 
Markish, Itzik Fefer, David Bergel-
son, David Gofštein, Lev Kvitko, 
NSV Liidu esimene naisakadeemik 
Lina Stern, Botkini haigla juht Bo-
riss Šimeliovitš, näitleja Veniamin 
Zuskin, riigikontrolli aseminister 
Solomon Bregman jt. Komitee ku-
raatoriks määrati välisasjade rahva-
komissari asetäitja ja Nõukogude in-

fobüroo juhataja Solomon Lozovski. 
1952. aastal lasti nad kõik maha, väl-
ja arvatud Stern.

Sõja-aastatel korraldas juudi ko-
mitee mitu miitingut, kus alati tõs-
tatati ka holokausti teema. Viimasel 
miitingul puudutasid kirjanikud Ilja 
Ehrenburg ja Perets Markish anti-
semitismi probleemi NSV Liidus. 
Mihhoelsi ja Feferi kõned USAs, 
Kanadas, Mehhikos ja Inglismaal 
võimaldasid Nõukogude võimudel 
saada läänemaade rikastelt juutidelt 
kümneid miljoneid dollareid.

Stalini algatatud
kättemaks
Pärast Teise maailmasõja lõppu 
hakkas Stalinile tunduma, et komi-
tee kasvav mõju, laialdased välissi-
demed ja suur tuntus kujutavad talle 
ja Nõukogude Liidule suurt ohtu. 
Holokausti kajastamine, nõukogude 
juutide hävitamise „musta raamatu” 
väljaandmise plaanid – kõik see oli 
teravalt vastuolus ametliku riikliku 
historiograafiaga, mis esitles nat-
sisõdurite kuritegusid kui julmusi 
kogu NSV Liidu rahva vastu, kuid 
juutide genotsiidi eraldi välja ei too-
dud.

Esimesed süüdistused kodanlikus 
natsionalismis ja koostöös välis-
maiste luureagentuuridega esitati 
juudikomitee juhtidele 1946. aastal. 
Pärast sõda hakkas Stalin saama tea-
teid oma tütre Svetlana Allilujeva ja 
teadusdoktori Isaak Goldsteini kon-
taktidest. Nendes aruannetes öeldi, 
et Goldstein kogus USA korraldusel 
andmeid Stalini kohta.

Riikliku julgeoleku minister 
Viktor Abakumov esitas ettekande 
väidetavast Stalini-vastasest van-
denõust, mille järel vahistati tema 
naise õde, aga ka teised Allilujevite 
sugulased ja tuttavad. Ülestunnistu-
sed pressiti Goldsteinilt piinamiste 

ja ähvardamistega välja. „Nad peksid 
mind julmalt ja kaua kumminuiaga. 
Päevastest ja öistest ülekuulamistest 
kurnatuna hakkasin ennast ja teisi 
inimesi laimama,” meenutas ta hil-
jem.

Nagu Abakumov ja tema asetäitja 
kindralleitnant Sergei Ogoltsov hil-
jem tunnistasid, said nad detsembri 
lõpus salajasel kohtumisel Stalinilt 
isiklikult käsu Mihhoels tappa. Aba-
kumov ja Ogoltsov pidid lavastama 
autoõnnetuse.

„Toimus arveteõiendamine 
Mihhoelsiga, juudi teatri suurima 
näitleja, suure kultuurimehega. Ta 
mõrvati julmalt, tapeti salaja ning 
hiljem premeeriti tema tapjaid ja 
nende ohver maeti auavaldustega: 
mõistus ei suuda sellest aru saada! 
Jäeti mulje, et ta sai veoautolt löögi 
ja paiskus selle alla. See oli kõrgel ta-
semel näitemäng. Ja kes seda tegid? 
Beria ja Abakumovi inimesed Stalini 
käsul,” kirjutas Nikita Hruštšov oma 
memuaarides.

Lõplik arveteõiendamine
Lõplik otsus Juudi antifašistliku ko-
mitee likvideerimiseks tehti pärast 
Iisraeli riigi väljakuulutamist. Algu-
ses pidas NSV Liidu juhtkond uut 
riiki oma liitlaseks Lähis-Idas, kuid 
raskused suhetes tõid kaasa Nõuko-
gude Liidu positsiooni karmistumi-
se.

Komitee laialisaatmise otsuses 
nimetas Stalin seda „nõukogudevas-
tase propaganda keskuseks”. Komi-
teega seotud ajalehed ja kirjastused 
suleti, Juudi autonoomse oblasti 
administratsioonis algasid arretee-
rimised, juudi kirjanike liidud saa-
deti laiali ning suleti mitmed jidiši-
keelsed koolid, aga ka juudi teatrid 
Moskvas, Minskis ja Tšernivtsis.

Alates 1949. aastast alustas nõu-
kogude ajakirjandus aktiivset propa-

gandakampaaniat „kosmopoliitide” 
vastu, juhtides sellega pealetun-
gi juudi kultuuri esindajate suh-
tes. Üks komitee liikmetest Perets 
Markish ütles toona toimuva koh-
ta: „Hitler tahtis meid füüsiliselt 
hävitada, Stalin tahab seda teha 
vaimselt.”

Erinevates linnades repressee-
riti juutide vastase kampaania raa-
mes üle saja inimese, kellest mõned 
mõisteti surma. Nn põhisüüdlaste 
asja uurimine toimus 1952. aastal. 
Arreteeritute suhtes rakendati süs-
temaatiliselt peksmist ja piinamist 
ning 8. mail 1952 alanud protsess 
kuulutati kinniseks.

Kohtuotsusega mõisteti 15 süü-
distatavast 14 surma. Šveitsist tul-
nud Lina Stern saadeti 3,5 aastaks 
laagrisse, millele järgnes viieaas-
tane sundasundamine, Solomon 
Bregman viidi kohtuprotsessi ajal 
teadvuseta olekus Butõrka vangla 
meditsiiniosakonda, kus ta 1953. 
aasta jaanuaris suri. Ülejäänud lasti 
maha 12. augustil 1952. aastal. See 
kuupäev läks juutide ajalukku kui 
„hukatud poeetide öö”, kuigi 13 hu-
katu hulgas oli neli luuletajat ja üks 
proosakirjanik.

Kuni 1955. aasta lõpuni ei an-
tud hukatute saatuse kohta teavet 
ja nõukogude kirjanikud valetasid 
oma väliskolleegidele. Nii ütles Bo-
riss Polevoi 1955. aasta sügisel New 
Yorgis, et Lev Kvitko elab endiselt 
oma perega Moskvas.

Kõik selles juhtumis süüdi mõis-
tetud juudid rehabiliteeriti. Algselt 
taheti seda teha kohe pärast Stalini 
surma, kuid tookord oli palju vas-
tuseisjaid. Alles 22. novembril 1955 
tühistas NSV Liidu Ülemkohtu sõ-
javäekolleegium Juudi antifašistliku 
komitee liikmetele mõistetud karis-
tuse kuriteokoosseisu puudumise 
tõttu. 

Vao tornlinnus seisab vankumatult 15. sajandist tänini. Foto: Edgar Tammus.

Vao tornlinnuses saab näha uut püsinäitust 
ja fi lmi „Apteeker Melchior“ võttepaiku

Info tel. 527 7235

NURGA AIAKESKUSE
TAGAAIA KONTSERTID

Info tel. 527 7235

Avatud on ukrainlaste kodukohvik

16. august kell 19
Vironia segakoor ja segakoor Rakvere

Merje Kallipi ja Angela Lehtpuu dirigeerimisel

23. august kell 18
muusikalise projekti „Külast külla“ ühislaulude kontsert

Küllike Pajula juhendamisel

16. august kell 19
Vironia segakoor ja segakoor Rakvere

Merje Kallipi ja Angela Lehtpuu dirigeerimisel

23. august kell 18
muusikalise projekti „Külast külla“ ühislaulude kontsert

Küllike Pajula juhendamisel

Pilet 5 €Pilet 5 €

16. august kell 19
Vironia segakoor ja segakoor Rakvere

Merje Kallipi ja Angela Lehtpuu dirigeerimisel

23. august kell 18
muusikalise projekti „Külast külla“ ühislaulude kontsert

Küllike Pajula juhendamisel

Avatud on ukrainlaste kodukohvik
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Tähelepanu! Vastavalt turusituatsioonile võivad hinnad veel alaneda!

OSTAME KOKKU: VEISEID ja SIGU. Tel: 322 4699, 512 4699.

NÄDALAPAKKUMISED 12.-18. august

Juust Eesti
(viilutatud)
25.2%, 500 g

Vasikamaksapasteet
180 g
Rannarootsi

Pehme kohupiim
5%, 500 g
Mo Saaremaa

Hapukapsasupp Mamma
300 g
Saarioinen

1.08
6.00 €/kg

1.28

1.74
5.80 €/kg

2.14

Jogurt Hellus Tere
350 g / 3 sorti

Jogurt Danonki tuubis
(maasika)
70 g

Pralineekomm India pähkel
175 g
Kalev

A+ A
A+ A

0.84
0.98

5.60 €/kg

3.28
3.88

3.88
4.48

8.44
28.13 €/kg

9.28

Täissuitsuvorst Tamula
Wõro
150 g
Atria

1.68
12.92 €/kg

2.28

0.84
5.60 €/kg

1.04

Maasuitsu ribi tükk
~ 300 g
Nõo

Sealihasteik kondiga, 1 kg

Pulgajäätis Magnum
Vegan Almond
90 ml / 72 g

Sea triibuliha, 1 kg Keedusink kanalihast
(viilutatud)
150 g

Suitsupeekon Rakvere
(viilutatud)
130 g
HkScan

Heeringasalat peediga
360 g
Viru Rand

Heeringasalat murulauguga
360 g
Viru Rand

Juustupalmik suitsutatud
200 g

Puding Alma Valio
230 g
3 sorti

12.-18. augustPAKKUMISED

4.48
8.96 €/kg

5.78

1.88
3.76 €/kg

2.28

2.78
7.72 €/kg

3.84

3.08
8.56 €/kg

4.38

3.54
17.70 €/kg

4.48

1.54
17.11 €/kg

1.84

1.84
10.51 €/kg

2.28

1.08
3.09 €/kg

1.18

0.88
3.83 €/kg

1.08

0.54
7.71 €/kg

0.68

08.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI
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Vaata lisaks pakkumisi ja infot kaupluste kohta: www.grossitoidukaubad.ee

3.58
3.98

1.08
1.38

10.80 €/kg

1.24
2.18

4.13 €/kg

1.68
2.48

12.00 €/kg

0.58
0.84

al 34.12 €/kg

GROSSI TOIDUKAUBAD Lääne-Virumaal: Rakveres: A+ A+ B C Kadrinas: A Tapal: A+ Haljalas: A+TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4500; RAJA, Ilu pst 2, . Tel 322 4360; LY, Vilde 6, . Tel 322 3250; JOOGID, Vilde 6a, . Tel 322 3561; Viru 9, . Tel 325 5810; TAPA KAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0460; GEA, Võsu 5, . Tel 325 1270;

Kundas: A+ Tamsalus: A Väike-Maarjas: A+ Rakkes: B Vinnis: B Tobia külas: B Aseris: A Kiviõlis: A+Kasemäe 12, . Tel 322 4700; PILLE-RIIN, Tehnika 24, . Tel 322 3925; Pikk 9, . Tel 326 1150; Faehlmanni 38, . Tel 329 1356; EVE, Sõpruse 5, . Tel 325 1550; ELEKTRA, . Tel 322 4746; Tehase 23, . Tel 337 3033. KEVAD, Keskpuiestee 33, . TelIda-Virumaal:
337 4500; Outokumpu 13a, . Tel 337 5000; KALEV, Kalevi 27, . Tel 337 4300; Virmalise 2, . Tel 337 0700; Maleva 23, . Tel 332 0633; Estonia pst 30a, . Tel 337 2888; Tartu mnt 55, . Tel 337 4000; Tartu mnt 15a, . Tel 336 3200; Narva mnt 5, . Tel 332 7000; Pähklimäe 2a, . Tel 354Kohtla-Järvel: C A+ C Ahtmes: A+ A+ Iisakus: A+ Jõhvis: A+ Vokas: A Narvas: A
1441; Pähklimäe 6a, . Tel 354 0420; Rakvere 71, . Tel 354 0060; Tallinna mnt 52, . Tel 357 0709; NARVACENTRUM, Tallinna mnt 47, . Tel: 356 3350. Tähe 10a, . Tel 776 2956; Pargi 1, . Tel 747 7050; Tähe 9, . Tel 772 3700; Tartu mnt 1b, . Tel 772 3003. Lastekodu 14, . Tel 653A+ A+ A A+ : Jõgeval: B A+ Mustvees: A Põltsamaal: A+ AJõgevamaal Tallinnas:
4000; Tammsaare tee 93, . Tel 652 1111; Ehitajate tee 41, . Tel 679 0666; Paasiku 2a, . Tel 602 3000; Ümera 13a, . Tel 607 6888; Endla 53, . Tel 658 7545; KOTKA KAUBAKESKUS, Paul Pinna 21, . Tel 609 9722; Kari 3, . Tel 609 8380; Majaka 28a, . Tel 659 0000; Väike-Ameerika 6, . Tel 644 8260; Järveotsa tee 35b, . Tel 6 098 222;A B A+ B A A+ A A B A+
Randvere tee 115, . Tel 660 5060; Kivila 26, . Tel 6077 500; Vikerlase 23, . Tel 6004700; Mustamäe tee 41, . Tel 6001700. Viljandi mnt 3a, . Tel 489 2670; Turu 1, . Tel 489 4500. Keemikute 41, . Tel 644 0599; Kaluri tee 3, Viimsi vald, . Tel 600 3000; Mäe 1, .A A+ A A Kohilas: A+ Järvakandis: A Maardus: A Haabneemes: A Kuusalus: A+Raplamaal: Harjumaal:
Tel 607 6000; Rohuaia 6, . Tel 600 9200; TAMMIKU,Aruküla tee 7, . Tel 609 1630; Kose mnt 7, . Tel 601 9770; Piiri 5, . Tel 601 3010; Rae 26, . Tel 658 1200; Kodu 2, . Tel 601 4200; Pärnasalu põik 1, . Tel 600 4300; Saha tee 9, . Tel 600 4900; Kesk tn 1, .Loksal: A+ Jüril: B Kehras: A+ Keilas: A+ Paldiskis: A Kosel: A+ Sauel: A+ Lool: A+ Kose-Uuemõisas: A
Tel 600 8908. Pikk 25, . Tel 387 0001; Viljandi 13a, . Tel 387 8666; Lai 23, . Tel 385 3200; Paide tee 2, . Tel 389 7570. Pärnu-Paide mnt 26, . Tel 44 39 600; Uus 20a, . Tel 446 0620. Soola 7, . Tel 776 9802; Keskuse tee 2, Tila küla,Järvamaal: Pärnumaal: Tartumaal:Paides: A+ Türil: A+ Järva-Jaanis: A+ Koerus: B Vändras: A+ Pärnu-Jaagupis: A Tartus: A
A+ Viljandis: A Võrus: A+ Põlvas: A+ Rakveres: Y Tapal: Y. Tel 742 6200. Jakobsoni 2, . Tel 434 0111. Niidu 8, . Tel 772 2377. Kesk tn. 41 . Tel 79 22333 TURU KAUBAMAJA, Laada 16, . Tel 324 4600; TAPAKAUBANDUSKESKUS, Jaama 1, . Tel 327 0462.Viljandimaal: Võrumaal: Põlvamaal: . GROSSI TÖÖSTUSKAUBAD Lääne-Virumaal:
Lisainfo * valitud kauplused: Iidla, Jõhvi, Jüri, Keila, Kivila, Kose, Kunda, Kuusalu, Laagna, Loo, Narva Mega, Saue, Turu Kaubamaja, Võru, Tempo, Põltsamaa, Jõgeva Pargi.

Kõrvitsaseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
100 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

Päevalilleseemned Bazarnye
(röstitud ja soolatud)
300 g

12.-18. augustPAKKUMISED
Röstitud maapähklid Estrella
140 g / 2 sorti

Maitseaine Kotanyl
al 4 g / 5 sorti

Kohv Löfbergs
500 g / 2 sorti

Apelsinimahl Pure
1 l

KPN Vein Murviedo Crianza
13,5%          l, 0,75
Liviko
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Torude puhastusvahend
Mr.Muscle
1 l

KGT vein Casa Charlize
Toscana Rosso
13,5%          l, 0,75
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Sügavpuhastav mullimask Purederm
1tk / 3 erinevat
Sügavpuhastav mullimask Purederm
1tk / 3 erinevat
Sügavpuhastav mullimask Purederm
al 20 g
1 tk / 3 erinevat

Sügavpuhastav mullimask Purederm
al 20 g
1 tk / 3 erinevat

Pesugeel Persil
(20 pesukorda) 1 l
2 sorti

Koeratoit Pedigree Junior
linnuliha & riis
500 g

Patarei Panasonic
6+2 tk / 2 sorti
AA / AAA

Alumiiniumfoolium Elise
29 cm x 10 m

Tualettpaber Zewa Nature Lover
3-kihiline / 8 rulli

Küpsis ahjupiimamaitseline
1 kg

08.09

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

1.98
3.88

2.20 €/l

1.68
al 1.98

5.60 €/l

2.14
2.68

al 85.60 €/kg

5.38
5.98

71.73 €/l

5.38
5.98

71.73 €/l

4.98
5.68

9.96 €/kg
2.58

3.28

Liköör Baileys Original
Irish Cream
17%        l, 0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Liköör Jägermeister
Scharf
33%        l, 0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Džinn Beefeater L.D
40%        l, 0,5
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Piiritusjook Arsenitch
40%        l, 0,5
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

1.88
2.48

25.07 €/l

4.98
6.38

8.98
17.48

0.30 €/tk

2.28
2.98

4.56 €/l
1.88

2.48

2.78
3.18

0.35 €/rull

Nõudepesumasina kapslid Finish
Ultimate
30 tbl.

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Üldpuhastusvahend Sanytol
500 ml & 1 l
3 sorti

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Laste püksmähkmed Huggies
(4) 9-14 kg
52 tk / 2 sorti

Laste püksmähkmed Huggies
(4) 9-14 kg
52 tk / 2 sorti

Laste püksmähkmed Huggies
(4) 9-14 kg
52 tk / 2 sorti

13.48
al 14.98

0.26 €/tk
0.78

0.98

0.88
1.18

0.09 €/tk

3.68
3.98

0.46 €/tk

1.28
1.68

2.56 €/kg25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

25.08

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Papptopsid Smile
240 ml / 10 tk
2 sorti

06.10

PAKKUMINE
KEHTIB KUNI

Sügavpuhastav mullimask Purederm
1tk / 3 erinevat
Sügavpuhastav mullimask Purederm
1tk / 3 erinevat
Sügavpuhastav mullimask Purederm
al 20 g
1 tk / 3 erinevat

+ 0.10

Gaseeritud puuviljavein Voruta
Blossom Apple
6%          l, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein Voruta
Blossom Apple
6%          l, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.

Gaseeritud puuviljavein Voruta
Blossom Apple
6%          l, 0,75
2 sorti
Tähelepanu!
Tegemist on
alkoholiga.
Alkohol võib
kahjustada
Teie tervist.
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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

SUVEREHVE

HAAKEKONKSUD
müük, paigaldus.

Tel 322 5233

Näpi tee 2D
Näpi alevik

Sõmeru Rehvikoda OÜ     
E-R 8-17  Hooajal ka L 9-14,
     +372 50 89 216

Vaheta  rehvid
soodsalt!

 Rehvivahetuse
täispakett al. 27 €

Suur valik 
uusi- ja 

kasutatud 
rehve

Kontaktivabalt!!

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

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

4 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

Rakvere linnas asuvas 
hostelis saab öömaja kuni 

3 inimest. 
Hind sisaldab kõike 

kommunaale (elektrit, vesi, 
soojusenergia, prügi, 

söögitegemise võimalust). 

Tel 516 4685 või
 kristo@k-kummid.ee

RASKETEHNIKA, 
FRONTAALLAADURITE, 
KAHVELTÕSTUKITE
- remont, hooldus, varuosad
- väljakutsed kliendi juurde
- diagnostika
VEOAUTODE ning 
SÕIDUAUTODE
- remont, hooldus, varuosad
- diagnostika
- väljakutsed kliendi juurde
KLIIMASÜSTEEMIDE
- täitmine, remont+varuosad
- täitmine ka kliendi juures
RASKETEHNIKA 
ning VEOAUTODE
- rehvitööd + rehvide müük
- väljakutsed kliendi juurde 
või tee äärde
ALUSVANKRI 
REMONT + MÜÜK
HÜDROSILINDRITE 
REMONT + MÜÜK
KEEVITUSTÖÖ 
(TIG, MIG, ALUMIINIUM)

www.cormet.ee

KAUBA, TREILERVEOD JA 
TÕSTETEENUS

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

kraana noole pikkus 14 m

Tel 5608 9094

KINNISVARA

• Müüa Tamsalus ahiküttega 1toaline korter. 
Talvepuud olemas. Tel 5395 0313

• Müüa või üürile anda keskküttega 1toaline
korter Tamsalus (tuba, köök, esik, vannituba, 
pakettaknad, turvauks). Tel 5680 1956

• Müüa 2toaline möbleeritud ahjuküttega kor-
ter Rakveres, asub Küti tänaval. Otse omanikult, 
hind 45 000 €. Tel 5332 2788

• Müüa remondijärgus 2toaline puuküttega 
korter, asub I korrusel. Seinad, laed valmis, 
aknad vahetatud. Info tel 5647 1761 või 5820 
7509

• Müüa heas seisukorras 3toaline korter Rak-
veres, I korrus. Tel 5344 0585

• Müüa korralik suure krundiga palkmaja
Kiviõlis. Info tel 5664 8458

OST

• Ostan 1 või 2toalise kõigi mugavustega 
korteri Rakveres otse omanikult. Tel 508 
1311

• Ostan 1-2toalise keskküttega korteri Kundas. 
Tel 5373 5838

• Soovin osta korteri või maja Rakveres või 
lähiümbruses, võib vajada remonti. Soodsa 
hinna puhul tehing kohe! Tel 522 6500

• Soovin osta maja Rakveres või selle lähiümb-
ruses, max 15 km. Tel 525 2303

• Ostan maja Rakveres või selle lähiümbruses, 
30 km. Tel 5675 6861

• Soovin osta vana maja või talukoha Kuusalu 
vallas. Hoonete seisukord ei ole oluline. Tel 
5562 2919

• Soovin osta garaaži Rakveres, seisukord pole 
oluline ja samuti võib sisse jääda kogu teie 
vana prügi või mittevajaminevad asjad. Hind 
kokkuleppel. Tel 522 6500

• Ostan garaaži Mulla või Vilde tänaval. Tel 
5648 6638

• Ostan garaaži Rakveres. Tel 5562 2919

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

VÕTAN ÜÜRILE
• Soovime üürida 2-3toalist korterit Rakveres. 
Tel 5622 0618 või 5646 4132

• Soovin üürida garaaži kanaliga. Tel 526 
6223

ANNAN ÜÜRILE
• Üürile anda 1- ja 2-toaline korter Kunda 
linnas. Tel 5344 0585

• Üürile anda 1toaline mugavustega korter
Rakvere kesklinnas. Tel 5358 6829

• Anda üürile 2toaline korter mugavustega 
kesklinnas. Üüri hind 200 € + kommunaalmak-
sud. Tel 5347 3267

• Anda üürile 2toaline rõduga korter Vin-
nis. Hind 200 € + püsikulud. Tel 5552 2789

ÄRIPINNAD

• Anda rendile HAMBARAVIKABINET koos 
sisustuse ja tehnikaga, sertifi tseeritud, täiesti 
töökorras, Rakveres bussijaama vastas Vilde 
14. Vaata ka kuulutust www.uusmaa.ee. Tel 
5648 6638

• Anda rendile äripind, 58 m2 (heas korras, 
konditsioneer jm), bussijaama vastas Vilde 14, 
Rakvere. Tel 5648 6638

• Rakvere Motokodu OÜ pakub rendi-
le õppesõiduplatsi, koos A-kategooria 
mootorrattaga. Lisaks võimalus harjutada 
B-kategooria sõiduvõtteid oma sõidukiga. 
Asume Narva 34, Rakvere (vana Arki hoo-
ne). Tel 5420 0449

SÕIDUKID

• www.toonklaas.ee

• Müüa heas korras Honda CRV 2011. a, 
110kW, automaat, bensiin, läbisõit 200 000 km. 
Rakvere, tel 5381 2584

• Müüa Kia Sportage 2016. Kehtiv te-
hasegarantii, läbisõit 92 000 km, hoolda-
tud ainult esinduses, uued pidurikettad 
ja klotsid, uus esiklaas, ülevaatus kuni 
04.2024, korralikud suve- ja naastrehvid, 
sees ja väljast viisakas, elektriline tagaluuk, 
parkimiskaamera. 1.6 bensiin, automaat, 
nelikvedu. Hind 20 900 €. Tel 509 1234

• Müüa Volkswagen Touran, diisel. Info tel 
5569 2057

VARUOSAD
• Ostan nõukogudeaegse paadi „Progress“ 
dokumendid. Tel 5554 2243

• Müüa Johnson 50hp 2T mootor! Kaasa 
juhtpult, roolisüsteem ja kaks bensiinipaaki! 
Hind 1400 €. (avatud ka hinnapakkumistele). 
Tel 5682 2544

• Äkki kellegil on jäänud seisma amuur kaatri 
varuosi! Eriti pakub huvi sõukruvi, jala osad 
ja tihendid! Võib pakkuda ka dokumente koos 
pirkaga! Tel 5682 2544

OST

• Ostan sõidukeid, kaubikuid ja maas-
tureid igas seisukorras! Raha kohe kätte! 
Vajadusel kustutame registrist! Helis-
tage julgelt, maksan rohkem! Tel 5355 
5848

• Ostan seisvaid autosid ja romusid! Ostan 
ka neid mida lammutus ei soovi. Sularaha 
kohe kätte! Vajadusel registrist maha! Võib 
pakkuda absoluutselt kõike, ka paberiteta 
utiili. Tel 5631 1001

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

• Ostan kasutult seisma jäänud või kiirmüü-
gihinnaga sõidukeid. Toimivaid, avariilisi, 
riketega, arvelt maas, vanu ja lihtsalt kasutult 
seisvaid. Koha peal kiire vormistamine ja te-
hing. Pakkumisi ootan seisevauto@gmail.com 
või tel 5618 8671. Järgi tulen puksiiriga ja tasun 
sularahas. Vormistan ja arvelt maha võtan ise. 
Vaata lisaks: www.seisevauto.ee

• Ostan igasuguses seisukorras vanu sõidu-
keid, vanaaegseid sääreväristajaid, tsikleid. 
(VAZ, GAZ, UAZ, Volga, Jawa, IŽ, Riga, delta) 
jne. Maksan head hinda!  Tel 5388 4499

• Ostan igas seisukorras sõidukeid/maas-
tureid/kaubikuid! Huvi pakuvad ka vanad 
autod ja uunikumid! Vajadusel puksiir! 
Arvelt kustutamine! Virumaal tulen kohe 
kohale, paku julgesti! Tel 5565 9595

• Ostan igasuguses seisukorras sõidukeid. 
Võivad vajada remonti, olla seisnud, avariilised, 
heas korras, romud jne. Huvi pakuvad ka vene 
autod. Sobiva pakkumise puhul kiire tehing. 
Romud kustutan arvelt. Maksan head hinda! 
Tel 5357 7108

• Ostan seisnud, remontivajavaid, avariilisi, 
heas korras jne sõidukeid. Maksan õiglast 
hinda. Sobiva pakkumise korral tulen kohe järgi. 
Arveldamine ja dokumentide vormistamine 
kohapeal. Tel 5438 0594

• Ostan kõiki Toyota marki sõidukeid. 
Sobivad veel Nissan: Almera, Primera, 
King Cab, Pick up, Navara, Sunny, Vanette; 
Mitsubishi L200, L300, L400, Pajero Sport; 
Suzuki Grand Vitara bensiini mootoriga; 
Honda CR-V bensiin automaat; Mercedes 
190D, Sprinter või vanemad bussid; Hyun-
dai: i20, i30; Mazda B2500, E220; Volkswa-
gen Golf 3 variant, Sharan 2.0 bensiin. Tel 
5896 1576 või tee pakkumine meili teel 
rscarexport@gmail.com

• Ostame autosid igas seisukorras!!! Sõi-
dukorras, remonti vajavad, varuosadeks/
vanaraud/utiil. Küsi julgelt pakkumist! Tel 
5190 0942. Töötame iga päev!

Suurem valik autosid:
www.wiruauto.ee

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

Tel 5888 4488, Tanel Raudla
tanel.raudla@wiruauto.ee

www.wiruauto.ee 

Nissan Pulsar Acenta 
Connect, 06/2015a. 1.2 
(85kw), bensiin, manuaal, 
sinine met. Sn:  140000km. 
Hind: 6990.-

Nissan Qashqai Visia, 
12/2012a. 1.6 (86kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
94610km. 
Hind: 7890.-

Peugeot 208 Active , 
07/2016a. 1.2 (60kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
47000km. 
Hind: 8290.-

Nissan Pulsar Acenta, 
06/2015a. 1.2 (85kw), ben-
siin, manuaal, sinine met. 
Sn: 92830km. 
Hind: 8990.-

Honda Jazz, 10/2015a. 1.3 
(75kw), bensiin, manuaal, 
valge met. Sn: 87900km. 
Hind: 9990.-

Peugeot 2008 Active, 
08/2018a. 1.2 (61kw), ben-
siin, manuaal, hall met. Sn: 
55500km. 
Hind: 11 390.-

O p e l  G r a n d l a n d  X , 
08/2020a. 1.2 (96 kW), 
bensiin, automaat, valge 
met. 15615km. 
Hind: 23 390.-

Nissan Qashqai MHEV 
140 6M/T 2WD Acenta, 
11/2021a. 1.3 (103kw), ben-
siin, manuaal, hõbedane 
met. Sn: 4600km. 
Hind: 25 900.-

Peugeot 508 Allure , 
04/2019a. 2.0 (120kw), 
diisel, automaat, hall met. 
Sn: 42 890km. 
Hind: 25 990.-

Renault Kadjar Intens, 
02/2022a. 1.3 (103kw), 
bensiin, automaat, hõbeda-
ne met. Sn: 5km. 
Hind: 26 880.-

Peugeot 3008 Active
Pack, 2022a. 1.5 (96kw), 
diisel, manuaal, hall met. 
Sn: 5km. 
Hind: 32 900.-

OSTAME SINU 
KASUTATUD 

AUTO

TEENUSED

• Autoklaaside müük ja paigaldus. Tel 
325 5505

• Kümblustünni rent. Hind alates 45 €/
ööpäev. Rakvere piires transport tasuta. 
http://www.saunatünn.ee. Tel: 514 7518

VEOTEENUS JA RENT

• Osutan teenust kaubaveobussiga. Tel 
554 6353

• Veoteenus kandevõime 13,8 t, mudel (2,45 x 
9,0 m), kraana. Tel 5682 7009

• Veoteenus (kraanaga mudel, 6,2 x 2.35 KJ 
7200). Tel 513 2021
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Veo- ja tõsteteenused,
kõrvalttõste 12,5 tonni

Eelistatud Järvamaa ja 
Lääne-Virumaa,

võimalik ka üle Eesti.

Tel +372 5647 1977

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

Info tel 504 0118

* 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

Planeerimise tööd,
 kaevetööd. Kraavide 

puhastamine ja rajamine.
Tiikide puhastamine ja 

rajamine. Võsa eemaldamine 
giljo  iniga, põllumaa 

juurimine.  

Tel 5665 4087

Osutame kaeve- ja planeerimis-
teenuseid ekskavaatoriga. 

Tel 520 7616
FEKAALIVEDU

Settekaevude tühjendamine 
ja reovee ära vedu 

lääne-virumaal
Tel 513 7633

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

 Fekaalivedu ja 
settekaevude 
puhastamine
VÄLIKÄIMLATE 

RENT 
Sevrik OÜ
517 6299

www.kuulutaja.ee
LOE

SOODSA HINNAGA  
AUTOREMONT TAPAL

Oleme avatud E-L 08.00-18.00
 - Pirnide vahetus
 - Õlivahetus
 - Summuti remont
 - Pidurite remont -ja hooldus
 - Muude vigade tuvastus ja remont
 - Liivapritsiteenus
 - Varuosade tellimine

 Asume:
Autobaasi 19 Tapal 

(Autoülevaatuspunkti kõrval).
Info ja broneerimine 5191 6311, tapa@artml.ee

KAEVETEENUSED

• Osutame kaeve- ja planeerimisteenu-
seid ekskavaatoriga.  Tel 520 7616    

• Odavkopafi rma teenus - kaevamine ja 
planeerimine. Tel 5609 9390

FEKAALIVEDU JA VESI

• Teostame fekaaliveoteenust ja kanalisat-
sioonikaevude tühjendamist. Külmunud 
trasside sulatus. Feka-Ekspress OÜ. Tel 5194 
4298, 5381 9930

EHITUSTEENUS

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

• Ventilatsioonisüsteemide ehitus ja 
hooldus. Ventilatsiooniseadmete müük. 
Parim Õhk OÜ, parimohk@gmail.com, tel 
5348 1874

• Biopuhastite ja septikute paigaldus
ning müük. Helista tel 5757 0202 või kirjuta 
erlend@eestiseptik.ee

• Salvkaevude kaevamine, puhastamine, re-
mont ja rõngaste vahetamine. Kaevuümbriste 
ehitus ja käsipumpade remont. Tel 5840 0240

• Kütte-, vee- ja kanalisatsioonitööd. 
Eramajas, korteris kui ka tootmishoones. 
Tehnosüsteemide hooldus, remont ja diag-
nostika. Eriväljasõidud 7 päeva nädalas. 
info@watercat.ee, tel 5697 9409

• Santehnilised tööd. Tel 5332 4749

• Teostan santehnilisitöid Lääne-Virumaal. 
Üldehitus, siseviimistlus, hoone vundamen-
tide rajamine. Tel 5693 8220. E-mail: Initex@
hotmail.com

•  Teen plaatimistöid Kundas ja Rakveres (van-
nitoad, köögid, ahjud, pliidid). Tel 5606 9271

• Teostame kõiki lammutustöid koos
prahi äraveoga. Tel 5308 1705  

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

• Tuulekastide ehitus ja ääreplekkide 
paigaldus. Vaja lõpetada maja katuse 
tuulekastide ehitus ning harja- ja ää-
replekkide paigaldus. Rivo Arula, tel 5667 
4012

• Saunade, grillimajade, varikatuste, terras-
side ehitus. Tel 5889 2528

• Teostame fassaadi värvimistöid. Reirandin-
vest@mail.ee. Tel 5812 3457

• Teostame kvaliteetset ehitus- ja viimist-
lustööd. Üldehitus, remonttööd (korterid, 
majad, kõrvalhooned), maja ehitus vun-
damendist võtmeteni. Kui hindad täpsust 
ja head kvaliteeti, siis helista tel 527 4546 
või kirjuta meile ardo_lint@hotmail.com 

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

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

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

• Pakume üldehitusteenust. Tel 501 3862

• Üldehitustööd. Tel 5889 2528

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

• Ehitus- ja remonttööd. Fassaadid (soojusta-
mine, värvimine, vooder), katused, vundamen-
did, terrassid jne. Siseviimistlustööd, samuti 
vannitoad ja santehnilised tööd. Tel 5803 4004, 
kui huvi helistab ja jõuame hinnas kokkuleppele

• Teostame ehitus- ja remonditöid, teeme 
kõiki siseviimistlustöid, maalritöid, santehnili-
sitöid, elektritöid. Samuti vannitubade remonti. 
Tel 518 7979

• Kõik lamekatustest! Ehitame Teile uue 
või renoveerime, soojustame, parandame 
Teie vana lamekatuse. SBS ja PVC Nii 
eraisikutele kui ettevõtetele, suuremad ja 
väiksemad tööd. Helista ja leiame parima 
lahenduse. 

• Teeme korteritele ja vannitubadele remon-
ti. Tehtud töödele garantii. Tel 518 7979

• Maalritööd. Tel 503 0406

• Teeme igasuguseid lammutustöid. Tel 
5891 6787  

• Kõik lammutustööd koos prahi äraveoga. 
Tel 5889 2528

• Kõik elektritööd pädevusega elektrikult. 
Tel 5890 2983

• Tegeleme elektritöödega Rakveres ja selle 
ümbruses. Teostame kaabeldustöid, paigalda-
me kõiksugu elektripaigaldusi: pistikupesad, 
valgustid, lülitid, jaotuskeskused. Tel 522 8425, 
e-mail: elekterlv@gmail.com. Facebook: LV 
elekter. Instagram: LV elekter

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

• Fassaadide ehitus. Tel 5889 2528

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

• Kõik pottsepatööd. Tel 5851 9785

• Pottsepatööd: ahjud, pliidid, kaminad, 
korstnad, korstnapühkija teenus. Tel 5552 
8487, Vaiko

• Pottsepp ehitab ja remondib küttekoldeid. 
Tel 506 9683

• Korstnapitsi ehitus ja remont. Tel 5557 9399

• Korstnapühkija. Tel 5560 4046

• Korstnapühkija ja pottsepateenused. Tel 
522 1165

• Korstnapühkija, ummistuste likvideerimine. 
Tel 5552 8487

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

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

• Küttesüsteemide puhastamine. Tel 5664 
4440, Tarmo

• Rakvere Küttesalong pakub küttesüstee-
mide paigaldust ning hooldust (pottsepp, 
korstnapühkija, keskküttespetsialist, soo-
juspumbaspetsialist). kyttesalong@gmail.
com, 558 6786, Jaama pst. 5 Rakvere, www.
küttesalong.ee

• 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

Teostame lamekatuste 
ja viilkatuste ehitustöid 

ning ka katuste 
remonttöid

www.melsen.ee
Tel 5845 5717

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

• 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

KÕIK ELEKTRITÖÖD

Projekteerimine ning 
dokumentatsioon.

Tel 5341 9510

lepikuelektritood@
gmail.com
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KAARDID 
ENNUSTAVAD. 

Tel 900 1727. 24H.
www.ennustus.ee 

Ohtlike puude 
langetamine, 

puudehooldustööd, 
hekkide pügamine, 

kändude freesimine.

www.puulangetus.eu
Tel 5822 8154

Hiina rollerite, mopeedide, atv-de 
remont ja hooldus.

HINNAD ALL.

Motopood

Vaata ka Kuldne Börs - 
mopeedid; rollerid; ATV-d
Võimalik osta järelmaksuga
Ostan kasutatud jalgrattaid, rollerid
mopeede jm. 
Rakvere, Vilde 14 
(bussijaama vastas)
• E-R 9.30-17.00, L 9.30-14.00 

Info tel 5648 6638

ATV-D 
Suure 10-tollise rattaga - 200CC (2950 €, legaalne 
MS2 kategooria, juhiluba pole vaja, saab ARKi 
arvele), 250CC (2540 €), 150CC (1600 €); 8-tollise 
rattaga) - 125 CC (800-950 €), 150 CC (1600 €), 
200 CC (1750 €), 250 CC,  ATV-D lastele 60CC 
(400-445 €), pisut suurem 110CC (745 €)
KROSSIKAD 
125 CC (785-945 €) - erineva raami kõrgusega;  
150CC (1200 €) - õliradiaator. KROSSIKAD 
lastele bensiini ja elektri 300-375 €.
KROSSIKAS ENDURO
150CC 16-19 tolli (1550 €), 250CC 19-21 tolli (1950 €)
Elektristarter, spido, tuled, suunatuled, peeglid, 
5 käiku
MOOTORID
sääreväristajale (170-200 €), mopeedile 
110-125CC (260-300 €), rollerile 80CC; 125CC; 
150CC (375 €) ATVle (300 €), krossikale 125CC 
(240 €). 2T 50CC (425 €)
•JALGRATTAD NAISTELE 
1-KÄIGULINE 175 € JA 
3-KÄIGULINE 195 €.
•VARUOSAD, REMONT

SUUR VALIK 
LASTE ATV-SID ja 
KROSSIRATTAID 

RAKVERE PIKK 6 
• VARUOSAD MARGI 

MUDELITELE 
• VARUOSAD HIINA 

MUDELITELE 
• SÕIDUVARUSTUS

PROOVISÕIDU 
VÕIMALUS!!
rakvere@starmoto.ee   

5637 4243

OÜ Häcke Paide pansionaat 
pakub lühi- ja pikaajalist 

hooldusteenust eakatele.

Hind alates 28 €/ööpäev.

Hind sisaldab toitlustust (4x 
päevas), ravimeid, sauna, 

mähkmeid ja igapäevaseid 
olemteenuseid.

Elamiseks 1- ja 2-kohalised toad, 
hoones on li   ja invatõstuk. 
Igal korrusel oma söögisaal 

ja puhkeruum. 
Info tel 5342 2248, 337 5190, 

paide@hooldekodud.ee

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

Tallinna tn 49, Rakvere
Tel. 5345 9891

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

          www.facebook.com/LRkatused

www.eridus.ee
324 4103, 5662 1147, 

KÜSI HINDA !

TORUTÖÖD
 Süvavee-, tsirku-
latsiooni- ja muud 

pumbad. 
Vaata kodulehte

Teeme igasuguseid 
lammutustöid.
Tel 5891 6787

WWW.VOODRILAUD.EE

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

Parimad hinnad!
Transpordi võimalus!

Tel. 51 32 021
www.voodrilaud.ee

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

Pakume 
üldehitusteenust. 

Tel 501 3862

OÜ Häcke Kohtla-Järve 
hooldekodu 

pakub lühi- ja pikaajalist
hooldusteenust.

Asume Järveküla tee 30, 
Kohtla-Järve.

Hind alates 
25.00 EUR/ööpäev.

Info tel 337 5190, 
aa.kodu@ne  .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

SANTEHNILISED TÖÖD
Paigaldamine / Vahetamine

TORUABI JA AVARIIDE 
LIKVIDEERIMINE

VEEVARUSTUSSÜSTEEMID
KANALISATSIOONI

SÜSTEEMID
VENTILATSIOONISÜSTEEMID
Ehitus / Paigaldus / Hooldus

 +372 5668 2756
 koster.tonu@gmail.com   

MUUD TEENUSED

• Soojuspumpade müük, paigaldus ja hool-
dus. RR Küte OÜ, rmati@hot.ee. Tel 5343 
5668

• Hauaplatside hooldus ja renoveerimi-
ne. Teostame töid küünla süütamisest kuni 
piirete renoveerimiseni. Küsi pakkumist: 
56389460/53465466. Hauaroom@gmail.
com. FB: OÜ Hauarõõm

• Hauaplatside hooldus ja  korrashoid. 
Pakume nii ühekordset kui ka hooajalist 
hauaplatsihooldust. Tel 5820 7337, http://www.
hauaplatsihooldus.ee

• Hea Viru-Nigula, Kunda, Rakvere ja 
Lüganuse kalmistu külastaja. Hooldan 
Teie lähedaste haudasid ning puhastan 
hauakive ja plaate. Soovi korral helista 
või kirjuta: tel 5341 3539 ja kalmuhaldjas@
gmail.com

• Pööningute ja keldrite koristus. Tel 5889 
2528 

• Hekkide, ilupõõsaste hoolduslõikus. Tel 
514 3787, Heino

• Koristan ära teie vanaraua keldritest 
ja õuedelt, kaasa arvatud auto akud, vana 
auto dokumentidega ja  kodutehnika. 
Tel 5672 7600

• Ansambel, õhtujuhtimine, peoplats, toit-
lustus. Tel 5190 1697

• Massaaž Rakvere kesklinnas. 20aastase 
kogemusega massöör. 60 min 35 €, 30 min 
18 €. Tel 5621 5040

• Raamatupidamisteenused. Tel 5816 2122

• Arvutite hooldus ja remont. Printerite 
müük, hooldus ja rent. Kohapeal suur valik 
kvaliteetseid, soodsa hinnaga analoogtoo-
nereid. Alates 31.01.2022 uus aadress E. 
Vilde 3, telefon 553 5475, meiliaadress info@
itsalong.ee

• Arvutite kiire ja usaldusväärne hooldus 
ja remont. Kasutatud laua- ja sülearvutite 
ost ja müük. Utiliseerime vana elektrooni-
kat. Helista juba täna tel 551 2053. Vaata ka 
www.hss.ee

• Arvutite remont ja hooldus. Tel 5656 8735

KODU

• Kas kellelgi on pakkuda vanu propaani
ja hapniku balloone? Palun helistada. Tel 
5678 0335

• Käsitsi kooritud kuuselatid, aiapostid, katu-
semalgad ja mõrravaiad. Tel 5662 5497

• Müüa WC pott Norma Duo allaj. JIK PL-GK. 
Tel 5557 1214

• Ära anda elektriboiler „Th ermor“ 75 l ja köö-
gi õhupuhastaja „Vido“. Tel 5557 8803

• Ära anda korralikud eritellimusel valmistatud 
lahti võetud seksioonkapid 3 tk. K 2000xL 1000. 
Tel 5566 7211

• Müüa klaasuksega malmist ahju uks. Tel 
5343 3033

• Müüa riidepuid, 0,30 €/tk, ka hulgi, uued! 
Tel 5370 1178

• Müüa trimmerid odavalt. Tel 5685 8009

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

• Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, 
koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan nõukaaegse mahlapressi ja õunapu-
rustaja. Tel 507 9984

• Ostan Tarbeklaasi tooteid: vaasid, klaasid, 
pitsid jne. Pakkuda võib kõike. Tel 507 9984

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

• Ostan värvilisi Tarbeklaasi vaase, maksan 
kuni 160 € vaasist. Paku julgesti. Tel 5672 7175

• Ostan Tarbeklaasi ja kristallnõusid,- too-
teid. Pakkuda võib kõike! Tel 5616 5761

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984

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

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

• Ostan roostevabast õlleankru. Tel 5672 7175

• Ostan mööblit 1950-79. Puhvetkapid, tugi-
toolid, diivanid. Tšehhi ja saksa DV, põhjamaad, 
Kooperaator, Läti, Leedu... Aastatest 50-79. 
Majavalitsus@gmail.com

• Ostan vanarauda. Koristan aia, kuuri, või ga-
raažinurgast vanaraua. Tasuta ei taha, maksan 
raha. Tel 517 4143

• Ostan Pioneer pliidi. Tel 5680 1946

• Ostan väiksema malmahju. Tel 517 4186

• Ostan NSVL fotoaparaate, objektiive, vahv-
liküpsetajaid. Tel 5607 6805

• Ostan akna kõrgusega 1650-1800 hooratta ja 
rihmaseibi. Tel 5853 4573

Ostan 
ENSV-aegseid 

märke ja 
autasusid, 
margikogu. 

Tel 510 7541

Soovin osta pil  del olevaid esemeid.
Värvid, keretüübid võivad erineda.

Tel 529  1288

UUS
süvaveepump
+ rõhurelee 
Garan  i! 
pump 2,5“ (66 mm),
pump 20 m juhtmega,
suurendatud liivakindlusega,
H= 66(85) m, P=370(550)W
tel 324 4103, 5662  1147

www.eridus.ee
enki.erel@gmail.com
KÜSI ka paigaldust!
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220 €

KÜTE, KÜTTEPUUD

• Rakvere kliima OÜ müük-paigal-
dus-hooldus kõik ühest kohast! Kui otsid 
õhksoojuspumpa või konditsioneeri küsi 
meilt pakkumist! Tasuta konsultatsiooni tel 
5662 2050 või http://www.rakverekliima.ee. 
Lisaks nüüd müüme õhk-vesi soojuspum-
pasid. Küsi pakkumist ka meilt!

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

• Müüa kuivi ja tooreid küttepuid, koos kohale 
toomisega. Tel 514 3328

• Müüme Haljalas kuivi kase- ja lepapuid 
(40 liitrilises kotis). Halgude pikkus 30 
cm. Hind lepal 5 €/kott ja kasel 6 €/kott. 
Tel 505 1528

• Müüme 3 m küttepuud. Tel 5012 905

• Müüa soodsalt saetud ja lõhutud kuivi kütte-
puid. Miinimumkogus 2 m2. Tel 504 5632

• Müüa soodsalt 3 m küttepuud. Tel 5074 553       

• Müüa soodsalt kütteklotse ja kamina-
puid + veovõimalus. Tel 501 3862   

• Müüa lõhutud küttepuid. Tel 504 5632

• Roela Agro OÜ müüb saetud lõhutud 
küttepuid 120 €/rm. Transport tasuta 
Lääne-Virumaa piires. Roela Agro OÜ. Tel 
5356 8224

• Müüa saetud lõhutud küttepuud, sanglepp. 
Tel 5192 4320
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MÜÜA
KUIVI

KÜTTEPUID
Tel 504 5632

kuulutused.kuulutaja.ee

Konditsioneerid
Soojuspumbad
Õhk-vesi 
soojuspumbad
Pelletikaminad
Pelletikatlad

Müük, hooldus, 
paigaldus

+372 5818 0046
info@calidum.ee
www.calidum.ee

KÜTTEPUUD
Pidevalt müüa saetud 
ja lõhutud küttepuid, 

veovõimalus. 
Asume Kunda lähedal.

Tel 523 4142

KUIVAD

TEL 5012 905

KÜTTE
KLOTSID

MÜÜA 

SOODSALT 

3m KÜTTEPUUD.

TEL 505 2239

OÜ PIKTER GRUPP 
MÜÜB 

KVALITEETSET 

KÜTTEPUUD

Lepp, sanglepp, 

kask, okaspuu. 

Hind kokkuleppel 

Tel 5043 246

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

VÕIMALUS RENTIDA 
MULTILIFT KASTE. 

Tel 520 7616

MÜ Ü A KUIVI KÜ TTEKLOTSE!
Kuivad kütteklotsid võrkkotis 45 l / 3 €

Vedu üle kogu Eesti!

520 7616 info@kü ttematerjal24.ee

OÜ ESTMET IE müüb
katuse-, seina- ja sileplekki

(kivi-, trapets- ja 
laineline profi il) 

Hind al. 7 eurot m².
Saadaval 

harja- ja viiluplekid. 
Hind 5 eurot jm

Tel 508 6435

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)

Müüa ehituslikku 
saematerjali.
Tel 501 2905

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

OSTAME KASVAVAT 
METSA JA 

RAIEÕIGUSI.
Metsaraieteenus
Tel 5354 1618

www.haket.ee

Ostame 

parima hinnaga

METSAMAAD 
(ka hüpoteegiga). 

Pikter Grupp OÜ, tel 5043 246 
pikter@mail.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 lõhutud küttepuid (ka kuiva), 
pakkuda ka 30 cm 40 L kuivi. Tel 5554 6093

• Müüa toored lõhutud küttepuud. Halu pikkus 
vastavalt kliendi soovile. Hinnad alates 85 €/
ruum. Lääne-Virumaa, Väike-Maarja vald. Tel 
5375 4750

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

• Müüa kuivi küttepuid. Tel 514 8848

• Müüa Rakveres kuiva korralikku lepa-
klotsi, mis pakitud 40 L võrku! Koti hind 
3.50 €. Piiratud kogus! Tel 5300 3606   

EHITUS

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

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

• Müüa killustiku erinevad fraktsioonid, 
ehitusliiva, täiteliiva, haljastusmulda. 
Suuremate koguste tellimisel koostame 
hinnapakkumise. Asume Rakveres. Tel 
5619 8547  

• Tasuta paekivi ja betooni tükid, 20-40 cm, 
tule ise järgi, Rakveres. Tel 5837 8426

• Müüa soodsalt saematerjali. Tel 501 2905   

• Müüa ümarterast, pikkus 125 cm, läbimõõt 4 
cm. Tel 5889 2528

• Müüa prussid 180x220x5000, 20 tk; rel-
sid  1890-1910,  48 tk  2,3-4,1 m ; plek-
kahi läbimõõduga 40 cm + kivid. Tel 517 
4186

• Müüa 10 aastat hoones seisnud kuiva ka-
seplanku. Sobib ehitusel viimistluseks, kui 
ka tislerile materjaliks (50x 6000). Tel 5349 
1514

METS

• Ostan 3 m metsakuiva kuuse küttepuud. 30 
tm. Tel 5666 5499. Asukoht Tamsalu

PÕLLUMAJANDUS

• Arkna Aiand müüb värskelt korjatud mahe-
mustsõstraid. Hind 4 €/kg, min kogus kastis 10 
kg. 5 kasti puhul -10 %. Saadaval ka sügavkül-
mutatud mari. Info ja kättesaamine tööpäeviti 
Arkna mõisa Jääkelder, tel 5557 8751, e-post: 
info@arkna.ee

• Müüa punased sõstrad mahlaks või moosiks, 
hind 3 €/kg. Tel 508 0364

• Müüa soodsa hinnaga sealiha. Vajadusel 
tükeldamine. Info tel 5196 2628 või  5354 3002

• Müüa sõelutud musta mulda, asukoht 
Rakveres, lisainfo telefonil 526 1408

• Müüa hobusesõnnikut 60 l kottides. Koti 
hind 5 €. Korjatud koplist, ilma aluspanuta. 
Ostes 5 kotti lisandub 1 boonus kott! Rakveresse 
(vähemalt 5 kotti) ja lähiümbrusesse (vähemalt 
10 kotti) võimalik transport tasuta. Helista tel 
5354 3683. Ole kursis meie tegemistega Laste-
poni OÜ meta (Facebook) lehel.

• Hobuse kõdusõnnik, peenestatud ja paken-
datud (60L). Kohale toomisega. Tel 520 1570

• Odav kompostsõnnik. Tel 5367 4186

• Müüa kartulikombain Grimme 650. Osa 
veorullikuid, terad ja ülesveo lint vahetatud 
eelmisel aastal. Vaja vahetada 2 kiilrihma. 
Töökorras. Huvi korral info tel 5199 3008

OST
• Soovin osta talu tarbeks JUMZ kopa ja MTZ-
82, soovitavalt frontaallaaduriga. Tel 5836 4842

Müüa sõelutud 
muld, 

10 €/tonn.
Asukoht Lääne-Virumaa.

Tel 5364 3269

LOOMAD

• Müüa 10-ne eesti raamiline mesilaspere. 
Tel 5452 2922

• Kodu otsivad kaks hüljatud kassipoega. 
Tel 5913 7349

VANAVARA

• Ostan vanu eesti- ja nõukogudeaegseid
mänguasju. Tel 507 9984 

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

•  Ostan majapidamise likvideerimisel igasu-
gust vanakraami, ka tänapäeva esemeid, teile 
mittevajalike esemeid ja antiiki, hinnad head, 
koju kutsed. Tel 503 1849

• Ostan erinevat vanavara: raamatuid, 
tehnika ajakirju, mööblit, rahasid, orde-
neid, rinnamärke, vimpleid, heliplaate, 
kellasid, fototehnikat, fotosid, albumeid, 
raadio, lauanõusid, ehteid ja palju muud. 
Kõik vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan vanu kellasid. Ei pea olema töö-
korras! Võib pakkuda ka hambakulda või 
üksikuid kuld ja hõbe ehteid - ka sulatuseks. 
Kõik muud vanad esemed ka huvitavad! 
Tel 5872 5458

• Ostan vanu rahasid, ordeneid, rinna-
märke, medaleid, postmarke, albumeid, 
vimpleid, tikutoose ja palju muud. Kõik 
vana huvitab! Tel 5872 5458

• Ostan nostalgilisi nõusid-serviise
(ka üksikuid). Vanemaid naiste-meeste 
ehteid (kaelaehted, sõrmused, sõled, 
prossid, rinnaehted, mansetid). Huvitavad 
ka lauanõud, vaasid, karpidega lusikad, 
raamatud, seinamaalid, ehete karbid, 
kujukesed ja muud ilusad vanad asjad. Tel 
5356 0761, Liina

• Ostan Tarbeklaasi värvilisest klaasist vaa-
se, nõukogudeaegseid ja vanemaid ehteid, 
sõlgi, käevõrusid, merevaiku, karpides 
lusikaid, EW aegseid kohvikanne ja pii-
makanne. Samuti ostan nõukogudeaegseid 
ja ka vanemaid raamitud seinapilte, graa-
fi lisi lehti, õlimaale, akvarelle, kujusid, 
keraamilisi seinaplaate, fotoaparaate, 
fotosid, fotoalbumeid, postkaarte jne. 
Igasuguse huvitava vanavara, raamatute 
ja kunsti ost! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan ehteid, sõlgi, sõrmuseid, käevõ-
rusid, merevaiku, münte, hõberublasid, 
paberrahasid, kellasid, hõbedat (pitsid, 
lusikad, portsigarid jne). Huvitavad ka 
vanad rinnamärgid, medalid, ordenid, 
koolimärgid, spordimärgid, märgikarbid 
ja märgivaibad. Ostan raamatu „Oiku-
meeni äärel“ 30 €/tk ja enne 1940. aastat 
trükitud nahkköites raamatuid (raamatu 
selg või kaaned on nahaga kaetud) ja muid 
vanu raamatuid. Pakkuda võib igasuguseid 
esivanematest jäänud asju! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292

• Ostan nõukogudeaegseid ja ka vanemaid 
raamitud seinapilte, graafi lisi lehti, õli-
maale, akvarelle, kujusid ja skulptuure. 
Samuti ostan igasuguseid nõukogude-
aegseid keraamilisi kujusid, kujukesi, 
skulptuure ja keraamilisi seinaplaate. Võib 
pakkuda ka pilte mis vajavad raamimist 
ja korrastamist. Muuda kasutuna seisev 
kunst rahaks! Said päranduseks korteri või 
plaanid kolida? Ostan üleliigse vanakraami 
ja raamatud! Tulen ise kohale - raha kohe 
kätte! Tel 5649 5292

• Ostan vanu rinnamärke ja ripatseid kuni 
200 €/tk. Huvitavad erinevad vanad medalid, 
ordenid, Kaitseliidu või sõjaväega seotud 
märgid, autasud, põllumajandusseltside 
medalid, koolimärgid, spordimärgid jne. 
Pakkuda võib ka nõukogudeajast pärinevaid 
ordeneid, saadiku märke, erinevaid eesrind-
lase märke, koolimärke, märgivaipasid ja 
märgikarpe. Paku julgelt! Tulen ise kohale 
- raha kohe kätte! Tel 5649 5292
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Kasutatud riiete äri Vilde 6A
UUS KAUP!

Avatud: E-R 9.00-15.00

Kingsepp Vilde 6A
Avatud: E-R 9.00-15.00 

Tel 551 5680

KAUBA NIMETUS ÜHIK MADALAIM 
HIND

KÕRGEIM 
HIND

Kartul kg 1,00 2,50
Maitseroheline kg 8,00 15,00
Salat kg 5,00
Küüslauk kg 12,00 15,00
Tomat kg 4,00 5,00
Väike kurk kg 1,00 2,50
Sibul kg 2,50 3,00
Värske peakapsas kg 2,00
Kaalikas, peet kg 1,50 2,00
Suvikõrvits kg 1,00
Porgand kg 2,00 3,00
Herned kg 5,00
Aeduba kg 5,00
Põlduba kg 5,00
Maasikad, Läti kg 6,00
Aedvaarikad, Eesti kg 12,00 14,00
Mustikad liiter 6,00
Mustsõstrad kg 5,00
Punased sõstrad liiter 3,00
Karusmarjad liiter 3,00
Kultuurmustikad, imp. kg 7,00 8,00
Murelid, imp. kg 4,00 4,50
Kirsid, imp. kg 4,00
Ploomid, imp. kg 3,00 3,50
Ploomid, Eesti kg 7,00
Kukeseened kg 7,00 8,00
Arbuus, imp. kg 2,00 2,50
Mesi kg 7,00

HINNAD RAKVERE TURUL 12. AUGUSTIL.
RAKVERE TURG LAADA 39 , AVATUD T  L 8.OO  16.OO

 Info tel 322 3877; turg@ogelektra.ee

Külmhoidla 
Matusetarbed

Transportteenused
AARE ROHUMETS

Matusetalituse korraldaja-muusik
Tallinna 15 Rakvere
RAKVERE MATUSEBÜROO OÜ

tel 516 4699
büroo 324 4473

MATUSETEENUSED

Südamlik kaastunne 
lähedastele 

MIHHAIL ŠMANJOVI
kaotuse puhul. 

Enno, Rita, Risto

TEATED

• Taaskasutuskauplus Maara  Rakveres, 
Laada 14- (vana Turuhoone, Turukaubamaja 
ja Keskväljaku vahel) - müügil hea valik spor-
diriideid: treeningu retuuse, dressipluusid, 
dressipüksid, särgid, topid

• Loksa täika 14.08, tulge ostma huvitavat 
kaupa ja vanavara ning müüma enda kaupa ja 
esemeid Keskväljakule kell 10-15. Tel 5340 9001

• Leitud järelkäru luuk. Tel 557 0179

FÜSIOTERAAPIA 
RAKVERE KESKLINNAS 

(Lai 14). 
Magistrikraadiga 

füsioterapeut. 
50 € 

eelkooliealine/
pensionär 35 €

beebi 25 €. 
Kinesioteipimine 15 €. 

Koduvisiit + 10 €. 
Vastuvõtule saab 

samal/järgmisel päeval, ka 
õhtu   ja 

nädalavahetustel. 
Tel 502 9437 

l iliantaht@gmail.com. 
FB: Liliani trennid. 

www.fysioterapeutlilian.
blogspot.com

PAKUN TÖÖD

• Rakvere kesklinnas asuv salong pakub 
tööd juuksurile. Rohkem infot tel 526 2726

• VASULA LIHATÖÖSTUS Lihapood otsib 
klienditeenindajaid. Ametikorter. Tel 505 0425

• Otsin koduabilist (mees), kes aitaks omas 
majas ja kes oskab ehitustööd teha ja muud 
vajalikud tööd. Võib ka pensionär olla. Tel 
5340 3808

• Vajan Rakvere laserravi tegijat. Soovitav 
üksik korralik naine, väljaõppe ja majutus 
võimalus. Tel 554 6490

• Põllumajandusettevõte Vinnis pakub tööd 
keevitamise oskustega farmi lukksepale. Tel 
5306 2106

• Voyage OÜ võtab tööle osalise tööajaga bus-
sijuhi Haljalasse. Info tel 509 2583

• Ootan autojuht pensionäri. Tel 5593 8252

Otsime Tapale 
ehitustöölisi. 

Tööd Tapal ja 
kaugemal. 

Buss viib Tapalt! 

Kogemus pole 
kohustuslik, küll aga 

tahe tööd teha! 

Autojuhiload 
ei tee paha! 

Helistada 
tel 5343 7995

RTR Teenused OÜ 
võtab tööle 

E-kategooria autojuhi, 
kallutaja ja platehaagis.

Töö piirkond Virumaa.

Lisainfo tel 506 1861

TUTVUS

• 60+ priske rahulik naispensionär tutvub al-
koholivaba, lõbusa, ausa, pikema, üksiku mees-
pensionäriga. Sobivusel kooselu. Tel 5895 6785

• Üksik mees Rakverest tutvub üksiku kena 
pikemat kasvu saleda naisega vanuses 60aastat, 
kes tuleks Rakvere. Tel 554 6490

• 70-aastane mees Tallinnast pikkusega 167 
cm soovib tutvuda naisterahvaga, võib olla 
ka meeldivalt täidlane, palun ainult helistada 
tel 5694 3171 

MUU

• www.toonklaas.ee

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

• Tel 900 5020 NÕUANDELIIN. Eraelu- ja 
suhteprobleemide nõustamine. Anname 
teile parimaid soovitusi. Kõne hind 1,48 
€/min

• Otsime enda meeskonda C-kategooria 
autojuht-operaatorit survepesuautole. Tel 
5194 4298

• Osaühing Pajustis otsib oma kollektiivi põllu-
majandusmasinate juhti. Taimekasvatustööd - 
väetamine, silo vedu, läga vedu jms kaasaegsete 
traktoritega. Vajadusel masinate remonditööd. 
Kasuks tuleb T-kategooria ning CE-kategooria 
juhiload. Tel 503 6413

• Farm Lääne-Virumaal Haljalas pakub 
tööd lüpsjale ja karjakule. Lisainfo tel 511 
3486

• Põllumajandusettevõte Lääne-Virumaal 
Vinnis pakub tööd ajaja-karjakule. Alevikus 
lasteaed, kool, kauplus, spordikompleks. Elami-
seks pakkuda 2toaline korter. Info tel 5304 1060

• Põllumajandusettevõte Vinnis pakub tööd 
seafarmi talitajale. Tel 5341 3329

• Pakkuda tööd ehitajale, talumajade renovee-
rimine. Kasuks tulevad autojuhiload ja karskus. 
Info tel 5633 1530

• Otsin katuseparandajat (Koila küla ja 
Aseriaru küla objektidele). Tel 512 2025

• Otsin aknapaigaldajat Türi linnas, V korru-
sel. Tel 5624 4605

• Otsin akna ja ukse paigaldajat Aseris, Vi-
ru-Nigula vald. Tel 5624 4605

• Talu katus vajab kiiret vahetust (üle 200 ruu-
du, eterniit), otsin remondimeest kes on nõus 
tasu võtma osade kaupa. Tel 508 0364

• Otsin kogemustega töömeest plastikust 
vihmaveerennide paigaldamiseks Rakveres. 
Tel 513 4176 

• Vajan Rakveres õueterrassi ehitajat oma 
materjalist, kas vanadest kõnnitee plaatidest 
või terrassi lauast, soodsa hinnaga. Kõrget hinda 
pole võimalik maksta. Kiire! Tel 554 6490

Rakveres tähistatakse 
taasiseseisvumispäeva 
kunsti, muusika ja tantsuga 
20. augustil möödub 31 
aastat Eesti Vabariigi taas-
iseseisvumisest. Olulist 
tähtpäeva tähistatakse 
Rakveres nii kunsti, muusi-
ka kui tantsuga.

Kolmapäeval, 17. augustil kell 17 
oodatakse huvilisi Rakvere Muu-
sikakooli parklasse, kus toimub üle 
tee oleva Jakobsoni tn 7 hoone ak-
naid ja uksi kaunistavate kunstitöö-
de avamine. Nimelt tekkis Rakvere 

linnakunstnik Marju Püümetsal 
idee selle maja abil, kus kunagi oli 
Lukmanni betoonitööstus ja hiljem 
emailitöökoda, ning mis nüüd seisab 
suletud akendega, eksponeerida ko-
halikku kunsti. „Kuna hoone paik-
neb tiheda liiklusega tänava ääres, 
millest möödujateks on nii linlased 
kui turistid, saavad kunstitööd palju 
tähelepanu. Projektis osalemist pak-
kusin Rakveres ja Virumaal tegut-
sevatele kunstnikele. Kuna hoone 
aknad paiknevad madalal, kiikaks 
mööduja tahes-tahtmata aknast sis-

se – sellest tuli ka näituse teema „mis 
paistab aknast“,“ rääkis linnakunst-
nik. 

Näitus on pühendatud Rakve-
re 720 auks ja maalid on kunstnike 
kingitus Rakvere linnale, ühtlasi tä-
histatakse näituse avamisega Eesti 
Vabariigi taasiseseisvumispäeva.

Oma kunstitööd seavad üles Brita 
Kraav, Leekpea, Teet Suur, Karo-
lin Ainsar, Toomas Erapart, Evelin 
Poolamets, Laila Talunik ja Riina 
Rillo. Lisaks kaetakse hoone suured 
metalluksed kunstitööga, mida teos-
tab kunstnik Caspar Sild.

Reedel, 19. augustil kell 19 ja 
laupäeval, 20. augustil kell 12 saab 
Rakvere Vallimäel näha Koolitant-
su Kompanii tantsulavastust „Udus 
või ilmsi“. Eesti Vabariigi taas-

iseseisvumispäevale pühendatud 
võimsa energiaga kontsertetendusel 
kohtuvad tants ja muusika. Tant-
sijad on üle Eesti, kes peegeldavad 
elu, olu ja iseend läbi tantsu. Kaasa 
teevad livebänd ja muusikud, teis-
te seas Kelly Vask. Lavastuse ko-
reograafid on Kadi Aare ja Maarja 
Pruuli.

Laupäeval, 20. augustil kell 11 kõ-
lab Rakvere Keskväljakul Rakvere 
linna ja Rakvere Linnaorkestri sep-
teti muusikaline tervitus taasiseseis-
vumispäeva puhul. Paarkümmend 
minutit vältava etteaste jooksul kõ-
lavad pidupäevale kohaselt üldtun-
tud ja rahva poolt armastatud lood.  

Kõik üritused on tasuta.

Kuulutaja

Foto: Unsplash

Jakobsoni 7 akendel avatakse kunstnike näitus, mis on pühendatud nii 720aastasele 
Rakverele kui taasiseseisvunud Eestile. Foto: Marju Püümets
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Kinogurmaane ootavad Rakveres neli fi lmiõhtut vabas õhus 

N eljandat suve on Rakvere linnavalitsuse 
sisehoovis Sumedate Suveööde Filmifes-
tival, tänavu reedeõhtuti 12. august kuni 

2. september.
„Festivalile on iseloomulik euroopalik filmi-

valik, näeb teistsuguseid filme kui tavalises ki-
nos. Oleme välja valinud neli väga huvitavat ja 
eripalgelist filmi,“ rääkis filmifestivali eestvedaja 
Karl-Ander Pais.

Filmide valimisel lähtuti koostööpartneri-
te pakkumisetest: Saksa, Taani, Prantsusmaa ja 
Ungari saatkonnad-instituudid Eestis annavad 
festivalikorraldajatele soovitused viimaste aastate 
filmidest, mille hulgast nopitakse välja need, mis 
võiksid siinseid inimesi rohkem kõnetada.

„Iga aastaga jõuab ka üha rohkem publikut fes-
tivalile ja nähakse Euroopa kinos potentsiaali. See 
on hea võimalus oma silmaringi laiendada, filmid 
on vaatajaile tasuta,“ julgustas Karl-Ander Pais 
filmiõhtutele tulema. „Ungari saatkonna esinda-
jad on tulemas linastusele, teistest saatkondadest 
on oodata enne filme videotervitusi.“

Milliseid fi lme aga näha saab?
12. augusti õhtul näidatakse prantsuse filmi „Al-
batross“ (2021). Pais iseloomustab seda kui väga 

südamlikku ja värsket filmi. „See on huvitav ja 
puudutab kindlasti. Film on hästi iseloomulik 
kaasaegsele prantsuse kinole. Ilmselt jätab mõne 

küsimuse õhku ja paneb ka pärast vaatamist mõ-
tisklema. Film peaks olema Eestis esimest korda 
ekraanil,“ märkis Karl-Ander Pais. 

19. augustil näeb saksa filmi „Minu poeg“ 
(2021), mis  toob esile ema-poja suhted, emade 
kiindumise oma poegadesse. „See on tõsisem teos, 
kindlasti on see midagi kõikidele emadele,“ leidis 
Pais. Film on olnud ka PÖFFi programmis. 

26. augustil on järg taani filmi „Liha ja veri“ 
(2020) käes. „Taani film on süžee poolest kõige 
hollywoodilikum, põnevikulaadne krimka, kus 
lahatakse ka kuritegelikku poolt. Teos, millele 
üks filmisõber peaks pilgu peale panema,“ rääkis 
Pais ja märkis, et see film on Eesti kinolinal tõe-
näoliselt esimest korda. 

2. septembril paneb festivalile punkti ungari 
dokumentaalfilm „Geto Balboa“ (2018), mis on 
südamlik lugu, noore poisi teekonnast boksi-
meistriks. „Teekond selleks ei ole lihtne, aga soo-
vitaks kindlasti meesterahvastel vaadata,“ märkis 
Pais.

Kõik seansid algavad Rakvere linnavalitsuse 
sisehoovis reedeti kell 21, kohale võib tulla juba 
tund varem, avatud on baar.

Katrin Uuspõld

Armastusfi lm eakatele
„Taaskord June“ on rahulikus tempos 
kulgev habras armastuslugu dement-
seks jäänud naisest, kellele saabub 
mõne päeva kestev selgusemoment. 
See on eelkõige siiski armastusfilm, 
mitte film haigusest. 

Margit Adorf

See on Austraalia madalaeelarveline autorifilm, 
stsenaristiks-režissööriks JJ Winlove, kellest te 
tõenäoliselt varem ei ole midagi kuulnud, kuna 
„June Again“ on tema täispikk debüütfilm. Va-
rem on ta teinud lühifilme, seejuures ise alati ka 
stsenaariumi kirjutanud. See on haruldane oskus, 
mida igaüks ei valda, kirjutada lugu ja filmida 
see ka üles. JJ Winlove on igal juhul oma esime-
se täispika filmiga näidanud, et tema nime tasub 
meeles pidada ja ilmselt on temalt oodata veel nii 
mõndagi head. 

Filmi peategelaseks on June (Noni Hazlehurst), 
kes on varem olnud edukas ärinaine ja disainer, 
tema erialaks on käsitöötapeedid, tal on olnud 
oma tapeeditehas. June on olnud abielus homo-
seksuaalse mehega, kellega tal on ka mitu last, 
nüüdseks on tal lapselapsedki. Kahjuks aga on 
naine insuldi tagajärjel ootamatult üsna krap-
sakas eas dementseks jäänud ja kahjustada on 
saanud nii tema lühimälu kui ka pikem mälu, 
temast pole eriti vestluspartnerina asja. Lap-

sed-lapselapsed küll püüavad, külastavad teda, 
kuid ega ta kedagi ära ei tunne. Traagiline ja 
valus.

Siis aga, ühel hommikul, ärkab June üles ja 
juhtunud on ime – tema peas on käinud mingi 
klõps ja dementsusest pole enam märkigi järel. 
Õigupoolest ei mäletagi June seda, et ta on olnud 
dementne, ta on tagasi ajas, mis eelnes haigusele 
ja suur on tema üllatus, kui ta avastab end hool-
dekodust. Talle öeldakse, et ega teda pole mõtet 
sealt välja lastagi, sest niisugused selgusemomen-
did paraku ei jää pikalt kestma.

June on intelligentne ja peen daam, ta saab 
hoolimata šokist väga hästi aru, et asi on tõsine, 
ta ei lange eitusesse ega ahastusse, vaid asub kii-
relt tegutsema – põgeneb hooldekodust ja otsib 
üles lapsed. Ladusalt see siiski ei lähe, sest lapsed 
on tema kodumaja vahepeal maha müüa jõudnud, 
on õnnetusi ja lahkuminekuid, tehas pole enam 
endine, kõik tundub koost lagunevat. June peab 
mõne päevaga taastama peresuhted, leppima ära 
tütrega, andma tema uuele äriideele müksu, silu-
ma isa-poja suhted, leppima poja uue elukaaslase-
ga, aga ka leidma oma noorepõlve tõelise armas-
tuse.

Ta poolenisti fiktiivne abielu ei puutu tegeli-
kult õieti asjasse, seda vaid mainitakse. Küll aga 
mängib filmis olulist rolli June’i kaotatud armas-
tus, mida ta on jäänud igatsema ja mis lõpuks ül-
lataval moel siiski ka taas pinnale kerkib.

See on väga emotsionaalne, kuid samas rahu-

likult voolav lugu, mida saadab sulnis tundeline 
muusika. On väiksemaid nägelemisi ja pisikriise, 
kuid kuna aeg on napp, siis püüavad kõik tege-
lased käituda hästi mõistlikult ja liikuda kiirelt 
lahenduste suunas, nii et kogu see „paar päeva 
selgust“ situatsioon loob juba iseenesest eelduse 
selleks, et lugu ei takerdu liialt konarustesse. Me 
näeme armastavat peret, keda on lagundanud 
ränk haigusekoorem, kuid õrnad tunded siiski 
hõõguvad tuha all ja armastus võidab. Lõpuks 
kõik laabub. Kuigi June langeb taas haigusehägus-
se tagasi, jääb siiski kõigile tunne, et seda raputust 
oli vaja. 

Filmi hoiab koos tõeliselt särava rolliga June’i 
nimiosas Noni Hazlehurst, keda on Austraalia 
filmipreemiatega ka korduvalt parimaks näitle-
jannaks pärjatud. Ta on tõeline staar, kelle pärast 
tasub kinotee jalge alla võtta. Ka ülejäänud näitle-
jateansambel ei jää talle sugugi alla. 

Võin oletada, et õrnahingelisemad poetavad 
filmi lõpus nii mõnegi pisara ja kindel olla võib 
selles, et eelkõige kõnetab linalugu siiski June’i 
eakaaslasi ja ehk ka juba keskikka jõudnud inime-
si, kel endal vanemad juba selles eas, et vajavad 
suuremat hoolt ja tähelepanu, kuid kes oma lapsi 
endiselt lastena kohtlevad. See on hästi eluline ja 
südamlik film, millesarnast pole kinodesse juba 
õige ammu eksinud. Ühtlasi on see universaalne – 
ilmselt ei pea keegi pettuma, et on otsustanud 
seda filmi vaatama minna. Lihtne, siiras, täis ar-
mastust.  

June (Noni Hazlehurst) seab korda suhted tütre Ginnyga (Claudia Karvan) ja paneb käed külge oma endises tapeedivabrikus. Foto: Pressimaterjalid

Rakvere linnavalitsuse sisehoov on õdus paik välikinoks. 
Foto: Karl-Ander Pais
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OÜ KivixOÜ Kivix

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

• trepid, aknalauad

• köögi töötasapinnad

• p randa-, fassaadi-õ

ja kaminaplaadid

Rakvere Narva tn 40a
Infotel 324 4373,

324 4463, 502 1746

• hauakivid ja -plaadid• hauakivid ja -plaadid

E R 9 17- -

L-Psuletud

KÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDISTKÕIKE GRANIIDIST

• PARIMA HINNAGA
FASSAADI-, SOKLI- JA
TULETÕKKEPLAADID,
KROHVIALUSPLAADID
• PROFESSIONAALNE

PAIGALDUS

www.pelletikaminad24.ee
Calidum OÜ I Kreutzwaldi 12b, Rakvere I Tel. 5818 0046

Augustikuu kampaania:

tuhaimur kaminaga TASUTA kaasa.

ÕHKKÜTTE PELLETIKAMINAD*

PELLETIKESKKÜTE*
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